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Vragen van het VN-Comité (list of issues) aan de Nederlandse staat met 

betrekking tot het eerste voortgangsrapport van Nederland 

Op 1 april 2022 heeft het VN-comité voor het Verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap een lijst met vragen aan de Nederlandse overheid opgesteld. Deze lijst 

met vragen (List of Issues) is in het Engels gepubliceerd. 

Hieronder treft u een onofficiële vertaling van de Engelstalige List of Issues aan. Deze 

vertaling is gemaakt door de Coalitie voor Inclusie en Ieder(in).  

A. Doel en algemene verplichtingen (art. 1-4) 

1. Verzoeke het Comité te informeren over maatregelen die de Verdragspartij 

heeft genomen om: 

a. De terminologie en de definities van handicaps in de nationale wetgeving, 

het overheidsbeleid en de gemeentelijke regelgeving, volledig in 

overeenstemming te brengen met het Verdrag, met inbegrip van de Wet 

gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, met name 

door het medische model van handicap en arbeidsongeschiktheid te 

vervangen door het mensenrechtenmodel van handicap; 

b. Nationale en gemeentelijke regelgeving, ook in het Caribische deel van 

Nederland, te harmoniseren met als doel de ongelijkheden tussen 

gemeenten weg te werken en gemeenschappelijke normen te creëren voor 

de implementatie van de rechten van personen met een handicap, zoals 

bepaald in het Verdrag; 

c. De doeltreffendheid van het programma "Onbeperkt meedoen!" te 

evalueren en een vervolgplan te ontwikkelen; 

d. De wettelijke verplichting voor alle gemeenten om een "Lokale Inclusie 

Agenda" op te stellen om de deelname van gehandicaptenorganisaties aan 

het lokale beleid te garanderen, te monitoren en te handhaven; 

e. Een meer gestructureerde en representatieve betrokkenheid te waarborgen 

van personen met een handicap en de organisaties die hen 

vertegenwoordigen bij het opstellen, uitvoeren en monitoren van 

wetgeving, beleidsmaatregelen en andere maatregelen die relevant zijn 

voor het verdrag, en bij het overleg en de besluitvorming inzake 

aangelegenheden die personen met een handicap aangaan; 

f. Het Facultatief Protocol te ratificeren, alsmede informatie over wanneer het 

zal worden geratificeerd;  

g. De interpretatieve verklaringen die bij de ratificatie van het Verdrag zijn 

afgelegd te herzien en in te trekken, met name artikel 12 en 14, zodat  
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volledige uitvoering kan worden gegeven aan de beginselen van het 

Verdrag en het mensenrechtenmodel van personen met een handicap, 

zoals vastgelegd door het Comité in zijn General Comment nr. 6 (2018); 

h. De implementatie van het Verdrag en de antidiscriminatiewetgeving in het 

Caribisch deel van Nederland te waarborgen. 

 

2. Verzoeke het Comité te informeren over:  

a. Welke bepalingen van het Verdrag "onvoldoende nauwkeurig of concreet 

blijken om in een individueel geval een oplossing voor te schrijven" en "in 

Nederland geen rechtstreekse werking hebben", zoals wordt vermeld in lid 

26 van het rapport van de Verdragspartij; 

b. Het systeem voor de beoordeling van handicaps en het mechanisme voor 

de toekenning van ondersteuning, alsmede de juridische kaders die dat 

systeem reguleren en de opzet van de regelingen betreffende de 

ondersteuning voor personen met een handicap;  

c. Of de "Persoonsgebonden Budgetten", waarnaar in lid 48 van het rapport 

van de Verdragspartij wordt verwezen, door zorgorganisaties en 

zorgverleners worden beheerd en alleen voor zorg aangelegenheden zijn 

bestemd; 

d. Inspanningen die zijn gepleegd om systematische trainingen over de 

verplichtingen van de Verdragspartij uit hoofde van het Verdrag op te 

nemen in de verplichte trainingsprogramma's voor alle professionals die 

met personen met een handicap werken, waaronder de rechterlijke macht, 

beleidsmakers, overheidsfunctionarissen, zorgmedewerkers en 

onderwijzers op alle bestuurlijke niveaus, en over de mate waarin 

gehandicaptenorganisaties bij de trainingen betrokken zijn. 

B. Specifieke rechten (art. 5-30) 

Gelijkheid en non-discriminatie (art. 5)   

3. Verzoeke het Comité te informeren over: 

a. Of het ontzeggen van redelijke aanpassingen wordt erkend als een vorm 

van discriminatie op grond van een handicap en of een redelijke 

aanpassing wettelijk wordt gedefinieerd en verstrekt op alle 

levensgebieden in de Staat die Partij is bij dit Verdrag; 

b. Het tijdschema voor het aannemen van de antidiscriminatiewetgeving in de 

Caribische delen van Nederland; 

c. Of de antidiscriminatiewetgeving van de Verdragspartij uitdrukkelijk 

meervoudige en intersectionele discriminatie verbiedt, alsmede 

associatieve discriminatie en intimidatie van personen met een handicap; 
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d. Maatregelen die zijn genomen om de toegankelijkheid en de 

doeltreffendheid te waarborgen van de mechanismen voor verhaal en 

schadevergoeding voor slachtoffers van discriminatie op grond van een 

handicap, en sancties voor overtreders.  

Vrouwen met een handicap (art. 6)  

4. Verzoeke het Comité te informeren over:  

a. Maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle beleid, 

programma's en maatregelen ter bescherming van de rechten van vrouwen 

en meisjes met een handicap deze rechten ook waarborgen. Dit omvat ook 

beleid met betrekking tot  gendergelijkheid, huiselijk en seksueel geweld 

tegen personen met een handicap,  en beleid dat gericht is op de 

bevordering en de versterking van de positie van vrouwen en meisjes met 

een handicap; 

b. Beschikbaarheid en toegankelijkheid van ondersteuningscentra en 

opvanghuizen voor meisjes en vrouwen met een handicap die slachtoffer 

zijn van huiselijk en seksueel geweld; 

c. Meldingen van seksueel geweld tegen vrouwen met een handicap, aantal 

vervolgingen en veroordelingen, uitgesplitst naar leeftijd, type handicap 

van de vrouw, alsmede naar misdrijf en sancties. 

Kinderen met een handicap (art. 7) 

5. Verzoeke het Comité te informeren over:  

a. De mate waarin het mensenrechtenmodel van handicap mee wordt 

genomen bij de toepassing van het begrip "in het belang van een kind met 

een handicap"; 

b. De maatregelen die zijn genomen om te voorkomen dat kinderen met een 

handicap in gesloten zorginstellingen worden geplaatst; 

c. De monitoring van kinderen met een handicap die gespecialiseerde 

voorzieningen ontvangen in hechtenis, vluchtelingencentra en als 

slachtoffers van mensenhandel, en welke aanpassingen voor hen worden 

getroffen. 

Bewustwording (art. 8) 

6. Verzoeke het Comité te informeren over de bewustwordingscampagnes voor 

de bevolking, waaronder die in de media, die zijn ingevoerd ter bestrijding van 

stigmatisering, stereotypen, vooroordelen, schadelijke praktijken, negatieve 

houdingen, pesterijen en haatmisdrijven, in het bijzonder met betrekking tot 

de verschillende soorten handicaps in de samenleving, alsmede over de 

betrokkenheid van gehandicaptenorganisaties bij deze campagnes .  
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Toegankelijkheid (art. 9) 

7. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. Of de Omgevingswet in 2021 in werking is getreden en op welke wijze 

invulling wordt gegeven aan het begrip "goede ruimtelijke ordening", met 

betrekking tot de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, vervoer, 

informatie en communicatie, en de waarborgen voor de implementatie en 

onafhankelijke monitoring ervan; 

b. De voortgang van het proces om universele ontwerp- en 

toegankelijkheidsnormen op te nemen in bouwwetgeving, met name in het 

Bouwbesluit 2012 en in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningsregelingen, 

en om toegankelijkheidseisen op te nemen als wettelijke vereisten voor 

alle overheidsaanbestedingen; 

c. Fondsen en programma's op nationaal en gemeentelijk niveau om de 

toegankelijkheid te waarborgen van de fysieke omgeving, vervoer, 

informatie en communicatie, goederen en diensten voor personen met een 

fysieke, verstandelijke, psychosociale, visuele en auditieve handicap en 

personen met autisme. 

Risicosituaties en humanitaire noodsituaties (art. 11) 

8. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om: 

a. De behoeften van alle personen met een handicap op te nemen in de 

protocollen van de risicobeheersing bij rampen en humanitaire 

noodsituaties, ook in de context van vluchtelingen en migratie, met 

inbegrip van personen met een handicap uit Oekraïne die internationale 

bescherming vragen; 

b. Organisaties van personen met een handicap direct te raadplegen en actief 

te betrekken bij de besluitvormingsprocessen met betrekking tot de 

COVID-19-maatregelen en herstelplannen, alsmede bij de integratie van 

handicaps in de COVID-19-maatregelen en herstelplannen; 

c. Inclusieve en toegankelijke strategieën voor het beperken van risico bij 

rampen en noodmaatregelen te ontwikkelen in overleg met organisaties 

van personen met een handicap, overeenkomstig het Sendai Framework 

for Disaster Risk Reduction 2015-2030.  

Gelijkheid voor de wet (art. 12) 

9. Verzoeke het Comité op de hoogte te brengen van de voortgang die is geboekt 

bij de afschaffing van de stelsels van vervangende besluitvorming, zoals 

bewind, mentorschap en voogdij, en deze te vervangen door ondersteunde 

besluitvorming die de vrijheid en gelijkheid van personen met een handicap op 



                
 
 

5 
 

voet van gelijkheid met anderen beschermt, en de wil en voorkeuren van 

personen met een handicap respecteert. 

10. Verzoeke naar leeftijd, geslacht en handicap uitgesplitste gegevens te 

verstrekken over personen die onder een stelsel van vervangende 

besluitvorming vallen, zoals bewind, mentorschap en voogdij. 

Toegang tot de rechter (art. 13) 

11. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om:  

a. Processuele en aan leeftijd aangepaste voorzieningen te waarborgen in de 

nationale wetgeving met betrekking tot toegang tot de rechter, met 

inbegrip van de verplichting tot aanpassingen voor personen met een 

handicap, in het bijzonder personen aan wie de rechtsbekwaamheid is 

ontzegd;  

b. Toegankelijke middelen, communicatie en informatie in alle gerechtelijke 

procedures te waarborgen. 

Vrijheid en veiligheid van de persoon (art. 14)  

12. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. De maatregelen die zijn genomen om bepalingen in te trekken die dwang 

in psychiatrische inrichtingen en niet-vrijwillige behandeling van personen 

met een handicap mogelijk maken, en over de resterende of nieuwe 

wetgeving waarin dergelijke bepalingen worden gehandhaafd; 

b. Stappen die zijn ondernomen om ervoor te zorgen dat personen met een 

handicap toegang hebben tot procedures om hun vrijheidsontneming en 

gedwongen behandeling aan te vechten; 

c. Wettelijke waarborgen om het recht op vrijheid en veiligheid van personen 

met een handicap op voet van gelijkheid met anderen en maatregelen die 

zijn genomen om alle gevallen van vrijheidsontneming van personen met 

een handicap in psychiatrische instellingen, met inbegrip van forensische 

psychiatrische instellingen, te evalueren en daarover gegevens te 

verstrekken; 

d. Of de Staat die Partij is bij dit Verdrag voornemens is het 

risicobeoordeling-systeem inzake de voorspelling van gedrag van personen 

in de geestelijke gezondheidszorg te heroverwegen met de op de 

maatschappij gebaseerde en herstelgerichte maatregelen; 

e. Maatregelen die zijn genomen om te zorgen voor toegankelijkheid en 

redelijke aanpassingen voor personen met een handicap die van hun 

vrijheid zijn beroofd op de plaats van detentie en bij hun vrijlating, ook in 

het Caribische deel van Verdragspartij; 
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f. Gegevens over personen met een handicap die van hun vrijheid zijn 

beroofd en aan een gedwongen behandeling zijn onderworpen, uitgesplitst 

naar geslacht, leeftijd, aard van de handicap, type inrichting en duur van 

de detentie;  

g. Of de Staat die Partij is bij dit Verdrag voornemens is zich te laten leiden 

door zijn verplichtingen krachtens artikel 14 van het Verdrag en door de 

richtlijnen van het Comité inzake het recht op vrijheid en veiligheid van 

personen met een handicap en zich te verzetten tegen het aannemen van 

het concept aanvullend protocol bij het Verdrag tot bescherming van de 

rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen met 

betrekking tot de toepassing van de biologie en de geneeskunde, getiteld 

"Concept aanvullend protocol aangaande de bescherming van 

mensenrechten en waardigheid van personen met geestesziekte inzake 

onvrijwillige plaatsing en onvrijwillige behandeling”. 

Vrijwaring van foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende 

behandeling of bestraffing (art. 15) 

13. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om: 

a. Het gebruik van fysieke en chemische dwangmaatregelen volledig te 

verbieden, met inbegrip van het gebruik van medicatie en 

elektroconvulsietherapie zonder toestemming, voor personen met een 

handicap die van hun vrijheid zijn beroofd in psychiatrische ziekenhuizen 

en instellingen voor sociale zorg, ook in het Caribische deel van 

Verdragpartij; 

b. Ervoor te zorgen dat personen die van hun vrijheid zijn beroofd toegang 

hebben tot onafhankelijke toezicht- en klachtenprocedures en dat 

slachtoffers van foltering en mishandeling recht hebben op en kunnen 

beschikken over schadeloosstelling en passende compensatie, met inbegrip 

van rehabilitatie; 

c. Tegemoet te komen aan de bedenkingen van het VN-Comité tegen 

Foltering over de behandeling van kinderen in gesloten 

jeugdzorginstellingen, en met name informatie te verstrekken over 

kinderen met een handicap die vastzitten. 
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Vrijwaring van uitbuiting, geweld en misbruik (art. 16) 

14.  Verzoeke informatie te verstrekken over:  

a. Maatregelen ter voorkoming van en het waarborgen van vroegtijdige 

onderkenning van geweld tegen en misbruik van personen met een 

handicap, ook in schoolverband, en het verstrekken van toegankelijke 

informatie aan personen met een handicap; 

b. Maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle gevallen van 

geweld en misbruik tegen personen met een handicap, waaronder vrouwen 

en kinderen met een handicap, meisjes in het bijzonder, worden 

geïdentificeerd, geregistreerd, effectief onderzocht en vervolgd op een 

gender- en leeftijdsgevoelige manier; 

c. Diensten, met inbegrip van noodopvang, die toegankelijk en beschikbaar 

zijn voor personen met een handicap, in het bijzonder voor personen die 

zich in een discriminerende situatie bevinden en voor personen die nog in 

een instelling wonen, beschermende en preventieve maatregelen tegen 

uitbuiting, geweld en misbruik, en maatregelen die worden genomen om 

ervoor te zorgen dat er regelmatig verplichte inspecties plaatsvinden en 

dat rapportage- en klachtensystemen en rechtsmiddelen beschikbaar zijn 

voor personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een 

handicap die nog in een instelling wonen;  

d. Systematisch en onafhankelijk toezicht op psychiatrische instellingen en 

woonomgevingen met medewerking van gehandicaptenorganisaties; 

e. Maatregelen ter voorkoming van uitbuiting van en handel in personen met 

een verstandelijke handicap, met inbegrip van seksuele uitbuiting van 

meisjes en vrouwen met een handicap; 

f. Maatregelen die zijn genomen om isoleren en vastbinden als disciplinaire 

maatregelen in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en 

alternatieve zorg te verbieden, zoals het VN-Kinderrechtencomité de 

Verdragspartij heeft aanbevolen. 

Bescherming van de persoonlijke integriteit (art. 17) 

15. Verzoeke het Comité te informeren welke maatregelen zijn genomen om te 

verzekeren dat sterilisatie, abortus of andere onomkeerbare behandelingen of 

ingrepen bij personen met een handicap, in het bijzonder bij intersekse 

personen, bij personen die onder een systeem van vervangende 

besluitvorming vallen en bij dove kinderen met betrekking tot cochleaire 

implantaten, niet plaatsvinden zonder hun vrije en geïnformeerde 

toestemming.  
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Vrijheid van verplaatsing en nationaliteit (art. 18) 

16. Verzoeke het Comité te informeren over maatregelen die zijn genomen om: 

a. Te zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke informatie- en 

communicatiemiddelen, toegankelijkheid en redelijke aanpassingen voor 

asielzoekers en vluchtelingen met een handicap, in het bijzonder kinderen 

met een handicap, bij grensovergangen, in opvang en 

verblijfsvoorzieningen; 

b. Steun en opvang te bieden aan vluchtelingen met een handicap, met 

inbegrip van degenen die uit Oekraïne aankomen, onder meer door 

ondersteuning van de capaciteitsopbouw van maatschappelijke 

organisaties die hen helpen; 

c. Gegevens te verzamelen over asielzoekers en vluchtelingen met een 

handicap, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en aard van de handicap. 

Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij (art. 19) 

17. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. Alle stappen die zijn genomen om een beleid te ontwikkelen voor 

deïnstitutionalisering, met inbegrip van details over het tijdsbestek waarin 

de volledige deïnstitutionalisering van alle personen met een handicap zal 

plaatsvinden, met name van kinderen met een handicap en van personen 

met een verstandelijke en psychosociale handicap, en maatregelen om hun 

volledige inclusie en participatie in de samenleving te vergemakkelijken;  

b. De beschikbaarheid van huisvesting en de mate waarin dit personen met 

een handicap in staat stelt hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en 

met wie zij leven, met inbegrip van personen die onder een systeem van 

plaatsvervangende besluitvorming vallen;  

c. De maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat programma's 

voor persoonlijke assistentie aan personen met een handicap, met inbegrip 

van personen die nog onder een systeem van vervangende besluitvorming 

vallen, hen voldoende financiële ondersteuning verlenen om hen in staat te 

stellen zelfstandig in de samenleving  te wonen, en om ervoor te zorgen 

dat de verschillen in de door de gemeentelijke autoriteiten gehanteerde 

criteria tot een minimum worden beperkt; 

d. Het aantal personen met een handicap, met inbegrip van kinderen met een 

handicap, die nog steeds in residentiële instellingen wonen en in gesloten 

instellingen zijn geplaatst. 
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Persoonlijke mobiliteit (art. 20) 

18. Verzoeke informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om 

ervoor te zorgen dat personen met een handicap, met inbegrip van 

asielzoekers en vluchtelingen met een handicap, toegang hebben tot 

hoogwaardige ondersteunende technologieën en hulpmiddelen, vormen van 

assistentie en bemiddeling door mensen, op de wijze en op het tijdstip van 

hun keuze en tegen een betaalbare prijs 

Vrijheid van mening en meningsuiting en toegang tot informatie (art. 21) 

19. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. De voortgang die is geboekt in het niveau en de mate van erkenning van 

gebarentaal op alle levensgebieden; 

b. Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van vertaling in 

gebarentaal voor alle doven, en ter versterking van de opleidingen van 

gebarentolken; 

c. De ontwikkeling en toepassing van toegankelijke communicatiemiddelen, -

wijzen en -formats naar keuze voor personen met een handicap, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot: braille, gebarentaal, Easy Read, 

symboolsystemen, inductielussen, ondertiteling, audiodescriptie  en 

transcriptie; 

d. Stappen die zijn ondernomen om volledige toegang tot de inhoud van het 

World Wide Web te garanderen, overeenkomstig met de normen van het 

Web Accessibility Initiative van het World Wide Web Consortium. 

Recht op privacy (art. 22) 

20. Verzoeke het Comité te informeren over het overleg met organisaties van 

personen met een handicap over de herziening van wettelijke bepalingen en 

voorschriften die betrekking hebben op de privacy van personen, met inbegrip 

van camera's in medische faciliteiten, en de bescherming van 

persoonsgegevens, met inbegrip van medische dossiers in verband met de 

handicaps van een persoon. 

Eerbiediging van huis en het gezinsleven (art. 23) 

21. Verzoeke informatie te verstrekken over:  

a. Effectbeoordeling van wet- en regelgeving die toeslagen en uitkeringen 

voor personen met een handicap verlaagt als zij een huishouden met 

anderen delen; 

b. De reikwijdte van de inkomensafhankelijke bijdragen voor huishoudens 

voor het leveren van een bijdrage aan zorg en ondersteuning, en over de 
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invloed van deze bijdragen op beslissingen van personen met een handicap 

om gezinsleven op te bouwen; 

c. Ondersteuningsmaatregelen aan huis en op een gemeenschap gebaseerde 

diensten voor gezinnen met kinderen met een handicap die een hoge mate 

van steun nodig hebben, zodat voorkomen kan worden dat kinderen op 

grond van hun handicap van hun ouders worden gescheiden;  

d. Maatregelen om te voorkomen dat kinderen met een handicap in wat voor 

een type wooninstelling dan ook worden geplaatst en maatregelen om het 

gezinsleven van kinderen met een handicap te bevorderen en mogelijk te 

maken. 

Onderwijs (art. 24) 

22. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. Plannen om het tweeledige onderwijssysteem af te schaffen en een 

inclusief onderwijssysteem in te voeren, een strategie uit te stippelen met 

duidelijke doelstellingen en een geoormerkt budget voor inclusief onderwijs 

voor alle kinderen met een handicap; 

b. Plannen om het ontzeggen van de toegang tot scholen in het algemene 

onderwijssysteem aan een kind met een handicap te erkennen als een 

vorm van discriminatie; 

c. Maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat alle kinderen met 

een handicap toegang hebben tot scholen in het algemene 

onderwijssysteem in hun gemeenten, en om te zorgen voor de nodige 

ondersteuning, met name redelijke aanpassingen, voor kinderen met een 

handicap in het algemene onderwijssysteem; 

d. Maatregelen die zijn genomen om de toegang tot inclusief tertiair 

onderwijs, inclusief beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs, voor 

kinderen en volwassenen met een handicap te waarborgen; 

e. Opleidingen voor leerkrachten in het algemene onderwijssysteem over de 

rechten van kinderen met een handicap op inclusief onderwijs, over 

inclusieve onderwijsmethoden en versterkende en alternatieve wijzen, 

middelen en formats van communicatie, onderwijstechnieken en 

materialen; 

f. Gegevens uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en aard van de handicap over 

kinderen met een handicap in het speciaal onderwijs, met inbegrip van 

degenen in scholen voor speciaal onderwijs en klassen voor speciaal 

onderwijs binnen het algemene onderwijssysteem, alsmede over kinderen 

met een handicap in het algemene onderwijssysteem. 
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Gezondheid (art. 25)  

23. Verzoeke het Comité te informeren over de motivering die ten grondslag ligt 

aan prenatale screening van zwangere vrouwen gericht op het opsporen van 

handicaps bij een foetus, zoals aangegeven in lid 268 en 269 van de 

rapportage van de Verdragspartij, alsmede of de Staat die Partij is bij dit 

Verdrag zich ervan bewust is dat het voorkomen van handicaps een maatregel 

is passend in het medische model van handicap en niet gebaseerd is op een 

bepaling van het Verdrag. 

24. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om: 

a. Te verzekeren dat alle personen met een handicap toegang hebben tot de 

gezondheidszorg, met inbegrip van gynaecologische, tandheelkundige en 

andere gezondheidsdiensten, faciliteiten, voorzieningen en apparatuur, 

onder meer door te voorzien in specifieke toegankelijke voorzieningen en 

apparatuur voor vrouwen en meisjes met een handicap;  

b. De wachttijden voor toegang tot gezondheidszorg te verkorten, met name 

voor personen met psychosociale handicaps; 

c. Opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg en de verkondiging  

van ethische normen te faciliteren om gezondheidsdiensten van dezelfde 

kwaliteit te verlenen als aan anderen, met inbegrip van besef van de 

mensenrechten, de waardigheid, de autonomie en de behoeften van alle 

personen met een handicap. 

Werk en werkgelegenheid (art. 27)  

25. Verzoeke informatie te verstrekken over:   

a. Werkgelegenheidscijfers van personen met een handicap, uitgesplitst naar 

leeftijd, geslacht en type handicap, zowel op de open arbeidsmarkt als in 

de sociale werkvoorziening, alsmede van werkloze personen met een 

handicap; 

b. Maatregelen die zijn genomen ter bevordering van inclusieve 

werkgelegenheid voor personen met een handicap op de open 

arbeidsmarkt, met inbegrip van de quotumregeling die in 2018 is 

ingegaan, en over maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat 

personen met een handicap redelijke aanpassingen krijgen op de werkplek 

en op de open arbeidsmarkt; 

c. De definitie van "mensen met een arbeidsbeperking", zoals vermeld in 

punt 291 van de rapportage van de Staat die partij is bij dit Verdrag; 

d. Maatregelen ter vermindering van de werkloosheid onder personen met 

een handicap en van de loonkloof tussen mannen en vrouwen waarmee 

vrouwen met een handicap geconfronteerd worden. 
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Behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming (art. 28) 

26. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om:  

a. Handicaps op te nemen bij het verzamelen en bij de publicatie van 

gegevens over armoede en sociale bescherming, uitgesplitst naar geslacht, 

leeftijd, onderwijsniveau, etnische/nationale afkomst, aard van de 

handicap en type verblijfplaats; 

b. Inkomensongelijkheid van personen met een handicap aan te pakken; 

c. Dakloosheid onder personen met een psychosociale handicap aan te 

pakken. 

Participatie aan het politieke en openbare leven (art. 29) 

27. Verzoeke informatie te verstrekken over maatregelen die zijn genomen om:  

a) Toegankelijkheid van procedures bij verkiezingen, van de faciliteiten 

daarbij en van het materiaal en de verkiezingscampagnes voor personen 

met een handicap te waarborgen, in het bijzonder voor doofblinden en 

personen met een verstandelijke en psychosociale handicap, en voor 

personen die onder een regime van vervangende besluitvorming vallen; 

b) De participatie van personen, in het bijzonder vrouwen, met een handicap 

in het openbare en publieke leven te bevorderen en te ondersteunen. 

Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport (art. 

30) 

28. Verzoeke het comité te informeren over de maatregelen die zijn genomen om 

de belemmeringen voor de deelname van gehandicapten aan het culturele 

leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport in kaart te brengen en om de 

deelname van alle personen met een handicap aan het culturele leven, 

recreatie, vrijetijdsbesteding en sport op voet van gelijkheid met anderen te 

bevorderen. 
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C. Specifieke verplichtingen (art. 31-33) 

Statistieken en het verzamelen van gegevens (art. 31) 

29. Verzoeke het Comité te informeren over: 

a. Inspanningen om het systematisch verzamelen van gegevens, het 

rapporteren hierover, het verspreiden van en coördineren daarvan tussen 

alle overheidsinstanties en vertegenwoordigende organisaties van 

personen met een handicap, en om het verzamelen van uitgesplitste 

gegevens naar type handicap, geslacht, genderidentiteit, leeftijd, 

plattelands- en stedelijke gebieden, type verblijfplaats, met inbegrip van 

verblijf in instituties, etniciteit/nationale achtergrond, sociaaleconomische 

status, mate van armoede onder personen met een handicap, geweld 

tegen personen met een handicap, werk, migratiestatus, participatie op 

diverse levensgebieden, met inbegrip van de Caribische delen van de 

Verdragspartij; 

b. De vorm en de mate waarin vertegenwoordigende organisaties van 

personen met een handicap bij het proces van gegevensverzameling 

worden betrokken. 

Internationale samenwerking (art. 32) 

30. Verzoeke informatie te verstrekken over de maatregelen die zijn genomen om 

de volledige en effectieve participatie van personen met een handicap en hun 

organisaties bij de planning en monitoring van internationale 

samenwerkingsactiviteiten te waarborgen, onder meer met betrekking tot de 

Europese Structuurfondsen, het Europees Investeringsfonds en de Agenda 

2030 voor Duurzame Ontwikkeling. 

Nationale implementatie en toezicht (art. 33) 

31. Verzoeke informatie te verstrekken over:  

a) De personele, financiële en technische middelen van het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat is aangewezen als centraal orgaan 

voor de uitvoering van het Verdrag, om de verplichtingen uit hoofde van 

het Verdrag te integreren in alle sectoren van het bestuur en op alle 

levensgebieden, met name justitie en de gezondheidszorg, met inbegrip 

van de Caribische delen van de Verdragspartij; 

b) Maatregelen om de volledige en effectieve participatie van organisaties van 

personen met een handicap, met inbegrip van organisaties van vrouwen 

met een handicap, aan de monitoring en de uitvoering van het Verdrag te 

waarborgen. 
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