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Samenvatting 

Op 14 juli 2016 is het Internationaal 
Verdrag inzake de Rechten van Personen 
met een Handicap (IVRPH) voor 
Nederland in werking getreden. Het doel 
van het IVRPH is de volledige inclusie 
van personen met een beperking in de 
maatschappij. Zij moeten op voet van 
gelijkheid met anderen kunnen genieten 
van alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden. 

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) 
is aangewezen om de implementatie van het verdrag te 
monitoren. Als onderdeel van deze monitoringtaak 
heeft het College in samenwerking met stakeholders en 
data-experts indicatoren ontwikkeld. Een mensenrech
tenindicator fungeert als een thermometer die informa
tie geeft over een specifieke mensenrechtennorm. Het 
doel van de indicatoren die het College ontwikkeld 
heeft, is om inzicht te krijgen in hoeverre personen 
met een beperking kunnen participeren in de 
maatschappij. 

Het College heeft zich in eerste instantie gericht op de 
ontwikkeling van kwantitatieve indicatoren ten aanzien 
van zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maat
schappij (artikel 19 IVRPH), onderwijs (artikel 24 IVPRH) 
en werk en werkgelegenheid (artikel 27 IVRPH). 
Kwantitatieve indicatoren kunnen in hoeveelheden uit
gedrukt worden, zoals aantallen en percentages. Als 
dergelijke indicatoren over verschillende jaren met 
elkaar vergeleken worden, geven ze een indicatie van 
mogelijke verschillen in het genieten van mensenrech
ten. Ook bieden ze relevante informatie over de mate 
waarin het IVRPH is geïmplementeerd. De keuze voor 
deze drie verdragsartikelen is voor een belangrijk deel 
ingegeven door de beschikbaarheid van data. Verder 
waren de betrokkenen stakeholders het er over eens dat 
ten aanzien van de terreinen zelfstandig wonen en deel 
uitmaken van de maatschappij, onderwijs en werk nog 
steeds veel knelpunten bestaan onder mensen met een 
beperking in Nederland. 

Het College heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) en onderzoeksbureau NIVEL de opdracht gege
ven om de ontwikkelde indicatoren voor een eerste keer 
te meten. De meting werd begin 2016 afgerond en heeft 

betrekking op gegevens uit het jaar 2012. Dit was het 
meest recente jaar waarover ten aanzien van de ontwik
kelde indicatoren gegevens voorhanden waren. 

De bevindingen van deze meting zijn geanalyseerd in 
samenhang met de beginselen die ten grondslag liggen 
aan het IVRPH: respect voor de inherente waardigheid, 
persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid 
zelf keuzes te maken, en de onafhankelijkheid van per
sonen; non-discriminatie; volledige en daadwerkelijke 
participatie in, en opname in de samenleving; respect 
voor verschillen en aanvaarding dat personen met een 
handicap deel uitmaken van de mensheid en mense
lijke diversiteit; gelijke kansen; toegankelijkheid; gelijk
heid van man en vrouw; en respect voor de zich 
ontwikkelende capaciteiten van kinderen met een han
dicap en eerbiediging van het recht van kinderen met 
een handicap op het behoud van hun eigen identiteit. 

Uit de eerste meting concludeert het College dat op alle 
terreinen van participatie – wonen en leven in de maat
schappij, onderwijs en werk – personen met een beper
king in 2012 op achterstand staan ten opzichte van de 
algemene bevolking. 

Op het gebied van wonen en leven in de maatschappij 
blijkt dit onder andere uit het substantiële aandeel per
sonen met een beperking dat in instellingen verblijft. 
Dit kan de opname in de samenleving belemmeren. Op 
het gebied van werk is ook geen sprake van inclusiviteit 
en volledige deelname: 45% van de personen met een 
beperking heeft een betaalde baan tegenover 66% van 
de algemene bevolking. Bij het vinden van werk is 
sprake van mogelijke discriminatie van personen met 
een beperking. Bijna de helft van de werkzoekenden 
met een beperking denkt een afwijzing te hebben ont
vangen in verband met hun beperking. De toegankelijk
heid van de samenleving is in 2012 nog niet optimaal 
voor personen met een beperking, zeker niet in vergelij
king tot de algemene bevolking. Dit blijkt onder meer 
uit de geringe toegankelijkheid van algemene buurt
voorzieningen zoals de supermarkt en groenvoorzienin
gen, voor personen met een beperking. Op het gebied 
van onderwijs blijft de volledige participatie van perso
nen met een beperking ook achter. Kinderen met een 
beperking hebben in 2012 een grotere kans op thuiszit
ten dan kinderen uit de algemene bevolking; dit kan 
duiden op ongelijke kansen in onderwijs. Een aanzien
lijk deel van de personen met een beperking gaat naar 
het speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Van inclu
sief onderwijs kan dan geen sprake zijn. 
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De analyse in dit rapport heeft betrekking op het jaar 
2012. Vanuit deze nulmeting constateert het College dat 
personen met een beperking op achterstand staan. Het 
benadrukt het belang van ratificatie van het IVRPH. De 
vervolgmeting zal betrekking moeten hebben op het 
jaar 2016, het jaar dat het IVRPH in Nederland in wer
king treedt. Daar wordt dan ook de inwerkingtreding 
van de WMO 2015, de Wet Passend Onderwijs en de 
Participatiewet bij betrokken. Er wordt gestreefd om de 
vervolgmeting in 2018 gereed te hebben. 
De analyse maakt expliciet dat ten aanzien van som
mige groepen, bijvoorbeeld mensen met een zintuige
lijke beperking en mensen met een visuele en/of 
auditieve beperking, weinig of geen goede kwantitatieve 
indicatoren te identificeren zijn. Het College dringt er 
bij de overheid op aan benodigde data te verzamelen 
en te ontsluiten. Die data behoren ook betrekking te 
hebben op groepen die momenteel moeilijk in beeld te 
brengen zijn. 

Het College zal bij het monitoren van het IVRPH niet 
alleen gebruik maken van kwantitatieve indicatoren, 
maar van meer instrumenten om te monitoren. Uit 
deze eerste meting is namelijk gebleken dat het met 

kwantitatieve indicatoren moeilijk is om alle relevante 
gegevens boven water te krijgen. Het bredere instru
mentarium zal worden ingezet om met de vervolgme
ting van de kwantitatieve indicatoren over het jaar 2016 
informatie op tafel te krijgen. Dan zal het mogelijk zijn 
om te bepalen in hoeverre de rechten van mensen met 
een beperking worden nageleefd en in hoeverre 
Nederland er in slaagt van inclusie werkelijkheid te 
maken. 
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Internationaal Verdrag inzake de Rechten 
van Personen met een Handicap 
Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
Personen met een Handicap (hierna: IVRPH, het ver
drag) beschermt en bevordert de rechten van personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte. Doel 
van het IVRPH - in het Engels Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities (CRPD) - is de volledige inclu
sie van personen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte in de maatschappij. Zij moeten op voet van 
gelijkheid met anderen kunnen genieten van alle 
mensenrechten en fundamentele vrijheden. Daarnaast 
moet de inherente waardigheid van personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte worden 
eerbiedigd. 

Het IVRPH is op 31 december 2006 door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. 
Nederland tekende het IVRPH op 30 maart 2007. 
Het verdrag trad op 3 mei 2008 in werking, nadat twin
tig lidstaten het verdrag hadden geratificeerd. Ratificatie 
van het verdrag verplicht Nederland de afspraken in het 
verdrag na te komen. 

Artikel 33 van het IVRPH bepaalt dat lidstaten een 
instantie aanwijzen om de implementatie van het ver
drag te monitoren. In Nederland is hiervoor aangewe
zen het College voor de Rechten van de Mens (College). 
In de afgelopen jaren heeft het College zich voorbereid 
op zijn monitoringstaken bij het verdrag, onder meer 
door het ontwikkelen van kwantitatieve 
IVRPH-indicatoren. 

Dit rapport gaat over de ontwikkeling en meting van 
kwantitatieve indicatoren bij het IVRPH. Twee vragen 
staan daarbij centraal. De eerste vraag is over welke 
kwantitatieve IVRPH-indicatoren het College kan 
beschikken ten behoeve van zijn monitoringstaak bij 
het verdrag. De tweede vraag is in hoeverre personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte kunnen 
participeren in de maatschappij. 

Wat zijn indicatoren? 
De Hoge Commissaris van de Mensenrechten (2006) 
definieert mensenrechtenindicatoren, zoals IVRPH-
indicatoren, als volgt: “A human rights indicator is specific 
information on the state or condition of an object, event, 
activity or outcome that can be related to human rights 
norms and standards; that addresses and reflects human 
rights principles and concerns; and that can be used to 
assess and monitor the promotion and implementation of 

human rights.”1 Een mensenrechtenindicator fungeert 
als een thermometer die informatie van belang geeft 
over een specifieke mensenrechtennorm. Zo geeft de 
indicator ‘aandeel mensen met een beperking met een 
betaalde baan’ informatie over artikel 27 IVRPH werk en 
werkgelegenheid. Daarmee ‘meet’ een mensenrechte
nindicator de naleving van een verdragsartikel dus niet, 
maar biedt het inzicht in een bepaald aspect dat het 
verdragsartikel raakt. Niet meer en niet minder. Nader 
onderzoek is nodig om ‘gemeten’ indicatoren te kun
nen duiden en te kunnen plaatsen in de context van het 
verdrag. 

1	 The Office of the High Commissioner for Human Rights (VN) 
(2006). Report on indicators for monitoring compliance with 
international human rights instruments. 

Er zijn twee typen indicatoren: kwantitatieve en kwalita
tieve indicatoren. Kwantitatieve indicatoren kunnen in 
hoeveelheden uitgedrukt worden, zoals aantallen en 
percentages (ook wel: statistieken). Kwalitatieve indica
toren kunnen dat niet en bevatten meer ‘verhalende’ 
informatie. Het College heeft zich in eerste instantie 
gericht op de ontwikkeling van kwantitatieve indicato
ren. Kwantitatieve indicatoren zijn beter vergelijkbaar in 
de tijd en tussen groepen. De vergelijking van ‘geme
ten’ indicatoren in de tijd biedt relevante informatie 
over de mate waarin een verdrag wordt geïmplemen
teerd. Een vergelijking van ‘gemeten’ indicatoren tus
sen groepen, zoals personen met en zonder een 
beperking en/of een chronische ziekte, geeft een indica
tie van mogelijke verschillen in het genieten van 
mensenrechten. 

Het College zal overigens bij het monitoren van het 
IVRPH niet alleen gebruik maken van kwantitatieve 
indicatoren, maar van een veel breder monitorings
instrumentarium. Zo heeft het College een klankbord
groep bij het verdrag ingesteld met als doel samen te 
werken aan een inclusieve samenleving. De leden van 
de klankbordgroep hebben allen ervaring met het leven 
met een beperking en/of een chronische ziekte. 
De klankbordgroep kan tevens van dienst zijn bij de 
monitoring van de implementatie van het verdrag. 
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Ontwikkeling van de indicatoren 
Bij de ontwikkeling van kwantitatieve IVRPH-
indicatoren heeft het College stakeholders2 en data-ex
perts3 betrokken. De stakeholders hebben kennis van 
het verdrag en de knelpunten die mensen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in Nederland 
ervaren. De data-experts hebben kennis van beschik
bare data, welke van belang zijn om tot haalbare indica
toren te komen. Haalbare indicatoren kunnen op een 
later moment daadwerkelijk ‘gemeten’ worden en rele
vante informatie geven over een specifieke mensen
rechtennorm: de data zijn immers al beschikbaar. 

2	 Dhr. Wim van Brakel (Disability Studies in Nederland), dhr. Dick 
Houtzager (College voor de Rechten van de Mens), 
mevr. Marianne Kroes (op persoonlijke titel), mevr. Jenny Laval 
(Ieder(in)), dhr. Aart Lodder (MEE Nederland), mevr. José Smits 
(Vereniging Inclusie Nederland), mevr. Nienke van der Veen 
(Ieder(in)), mevr. Agnes van Wijnen (Coalitie voor Inclusie). 

3	 Mevr. Peteke Feijten (Sociaal en Cultureel Planbureau), 
mevr. Marleen Geerdinck (Centraal Bureau voor de Statistiek), 
mevr. Anna Maria Marangos (Sociaal en Cultureel Planbureau), 
mevr. Tineke Meulenkamp (NIVEL), mevr. Marleen Schulte 
(Centraal Bureau voor de Statistiek), dhr. Bas Tierolf (Ver
wey-Jonker Instituut). 

Door stakeholders bij de ontwikkeling van kwantitatieve 
indicatoren te betrekken, streeft het College naar draag
vlak voor deze indicatoren. Niet alleen is in overleg met 
stakeholders besloten voor welke IVRPH-verdrags
artikelen kwantitatieve indicatoren worden ontwikkeld. 
Ook is in overleg met deze stakeholders de selectie van 
IVRPH-indicatoren tot stand gekomen. 

Eerste meting van indicatoren 
Het College heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) en onderzoeksbureau NIVEL in 2015 de opdracht 
gegeven om de ontwikkelde indicatoren voor een eerste 
keer te meten. De meting werd begin 2016 afgerond en 
heeft betrekking op het jaar 2012. Dit was in 2015 het 
meest recente jaar waarover ten aanzien van (nage
noeg) alle ontwikkelde indicatoren data voorhanden 
waren. In dit rapport worden de uitkomsten van de 
eerste meting door het CBS en het NIVEL in samen
hang besproken. Daarbij worden ook de grondbegin
selen van de CRPD betrokken, evenals het BAAT-kader 
dat van toepassing is op economische, sociale en cultu
rele rechten (zie paragraaf 2.1.2). 
Het geheel geeft inzicht in een aantal belangrijke aspec
ten die raken aan de verdragsartikelen van het IVRPH. 

De volgende meting richt zich bij voorkeur op het jaar 
2016: het startpunt van de implementatie van het 
IVRPH. 

Voor het eigenstandige rapport van het CBS zie hier, 
voor het eigenstandige rapport van het NIVEL, zie hier. 

Leeswijzer 
In deel 1 van dit rapport wordt een toelichting gegeven 
op de werkwijze die het College heeft gehanteerd bij de 
ontwikkeling van indicatoren. Relevant is daarbij de 
manier waarop personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte vanuit data worden herleid en de 
verantwoording van de geselecteerde verdragsartikelen 
en bijbehorende indicatoren. Deel 2 introduceert het 
achterliggende raamwerk van het IVRPH. Tevens wordt 
de betekenis en de reikwijdte van de geselecteerde 
IVRPH-verdragsartikelen in deel 2 besproken. 
Deel 3 gaat over de belangrijkste uitkomsten van de 
eerste meting, waarover in deel 4 conclusies worden 
getrokken. Een blik op de toekomst staat in deel 5. 
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1.1 	 Doel en vraagstelling 
Het doel is om met het ontwikkelen van kwantitatieve 
indicatoren meer inzicht te krijgen in de mate waarin 
mensen met een beperking en/of een chronische ziekte 
van hun rechten kunnen genieten en dit te kunnen 
volgen in de tijd. 

De volgende twee vragen staan in dit rapport centraal: 
1.	 Over welke haalbare kwantitatieve indicatoren kan 

het College beschikken ten behoeve van zijn moni
toringstaken bij het IVRPH? 

2.	 Wat is de positie van personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte in Nederland op het 
gebied van zelfstandig leven in de maatschappij, 
onderwijs en werk? 

1.2 	 Definitie van mensen 
met een beperking 

Het IVRPH brengt een paradigma verschuiving met 
zich mee en is een weerslag van de nieuwe manier 
waarop naar personen met een beperking en/of een 

chronische ziekte wordt gekeken. Het IVRPH laat het 
charitatief en medisch perspectief achter zich en onder
steunt het sociaal model. In dit model wordt gekeken 
naar de belemmeringen die in de samenleving bestaan 
en die deelname van mensen met een beperking hinde
ren. Daarbij richt het zich op de rechten en inclusie van 
mensen met een beperking. Het sociale model heeft 
consequenties voor de definitie van mensen met een 
beperking. 

Artikel 1 van het IVRPH geeft een niet uitputtende 
omschrijving van ‘personen met een handicap’: 
“Personen met een handicap omvat personen met lang
durige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen die hen in wisselwerking met diverse drempels 
kunnen beletten volledig, effectief en op voet van gelijkheid 
met anderen te participeren in de samenleving”. 

De verandering van paradigma en de niet uitputtende 
omschrijving van ‘personen met een handicap’ brengt 
een spanningsveld met zich mee. Enerzijds wil het 
verdrag een zo groot mogelijke groep mensen met een 
beperking beschermen. Immers, de verdragstekst geeft 
aan dat het begrip handicap moet worden opgevat als 
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zijnde inclusief, maar niet beperkt tot “personen met 
langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke 
beperkingen”. Anderzijds heeft het verdrag expliciet 
niet de bedoeling om een ieder met een langdurige 
fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking 
te betitelen als beperkt. Dit blijkt uit de frase waarin 
gesteld wordt dat een handicap voortkomt vanuit de 
wisselwerking met diverse drempels. Niet de handicap 
zelf, maar de drempels staan een volledige, effectieve 
participatie in de samenleving op voet van gelijkheid 
met anderen in de weg. 

Het ontbreken van een afgebakende definitie voor men
sen met een beperking en/of een chronische ziekte is 
een probleem voor het ontwikkelen en het meten van 
IVRPH-indicatoren. Immers, hoe kan becijferd worden 
of de participatie in arbeid gelijk is tussen mensen met 
en zonder beperking, als niet eenduidig vastgesteld kan 
worden wie een beperking heeft? Het College hanteert 
voorlopig een praktische aanpak en sluit aan bij de 
verdragsbepaling dat personen met een langdurige 
fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperking 
binnen de reikwijdte van het verdrag kunnen vallen. 

Deze personen zijn herleidbaar vanuit CBS-data en 
NIVEL-data. 

Het CBS herleidt personen met een beperking vanuit 
beschikbare registerinformatie over AWBZ-indicaties en 
behandelingen voor chronische ziekten of aandoenin
gen. Het betreft een herleiding op medische gronden 
en declaratiegedrag. Daaraan zijn nadelen verbonden. 
In de eerste plaats omdat zo nog altijd wordt uitgegaan 
van een medisch model en in de tweede plaats omdat 
de mensen die geen zorg declareren buiten beeld blij
ven. Voordeel is echter dat gebruik kan worden gemaakt 
van integrale data om mensen met een beperking in 
Nederland te identificeren. Door koppeling aan andere 
register- en enquêtegegevens wordt het vervolgens 
mogelijk om - ook in de toekomst - inzicht te verwerven 
in de participatie van mensen met verschillende beper
kingen en/of chronische ziekten. Uiteraard geschiedt 
dit allemaal binnen de kaders van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp). Voor zover bekend is het 
College de eerste die aan de hand van deze werkwijze 
op een integrale manier inzicht verschaft in de positie 
van mensen met een beperking in Nederland. 
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Het NIVEL herleidt mensen met een beperking vanuit 
verschillende panels. Het ‘Nationaal Panel Chronisch 
zieken en Gehandicapten’ (NPCG) bestaat uit zelfstan
dig wonende personen uit de Nederlandse bevolking 
van 15 jaar of ouder met een medisch gediagnosti
ceerde somatische ziekte en/of langdurige lichte, 
matige of ernstige lichamelijke beperkingen. Het Panel 
Samen Leven (PSL) bestaat uit personen met een lichte 
of een matige verstandelijke beperking en hun naasten. 
Het Panel Psychisch Gezien (PPG) van het Trimbos-
Instituut bestaat uit personen met aanhoudende / ern
stige psychische problematiek. Het NPCG en PSL zijn 
op een aantal belangrijke kenmerken representatief 
voor de groep waarover men uitspraken wil doen (doel
populaties). Omdat inzicht in de populatie met ernstig 
psychische aandoeningen ontbreekt, kan niet gesteld 
worden dat het PPG representatief is. Om personen 
met een beperking te kunnen vergelijken met de alge
mene bevolking, maakt het NIVEL tevens gebruik van 
het landelijk representatieve Consumentenpanel 
(CoPa). 

Hoewel het op basis van integrale registerdata wel 
mogelijk is om personen met een beperking te definië
ren, blijft het voor sommige groepen lastig om hun 
positie in beeld te brengen. Het gaat in ieder geval om 
personen met een zintuiglijke beperking. De groep is 
vaak te klein om gegevens over de participatie te kun
nen presenteren. Ook geldt dat reguliere enquêtes 
slecht toegankelijk zijn voor personen met zintuiglijke 
beperkingen. Hierdoor is de groep ernstig onderverte
genwoordigd in de beschikbare databestanden. Andere 
groepen die middels reguliere enquêtes moeilijk te 
bereiken zijn, zijn personen met een ernstige verstan
delijke beperking en personen met een beperking en 
een migrantenachtergrond. Op grond van art. 31 IVRPH 
moet de overheid gegevens verzamelen over alle perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte. 

1.3 	 Selectie drie 
verdragsartikelen 

Het College richt zich bij de ontwikkeling van kwantita
tieve indicatoren in eerste instantie op drie verdrags
artikelen. Stakeholders en data-experts hebben in drie 
bijeenkomsten consensus bereikt over de keuze voor 
artikel 19 IVRPH over zelfstandig wonen en deel uit
maken van de maatschappij, artikel 24 IVPRH over 
onderwijs en artikel 27 IVRPH over werk en werkgele
genheid. Dat ten aanzien van deze verdragsartikelen als 
eerste kwantitatieve indicatoren worden ontwikkeld 
komt niet voort vanuit het idee dat het hier om de 
belangrijkste verdragsartikelen zou gaan, maar is voor 

een belangrijk deel ingegeven door de beschikbaarheid 
van data. Verder waren de betrokkenen het er over eens 
dat ten aanzien van de genoemde verdragsartikelen 
nog steeds veel knelpunten bestaan onder mensen met 
een beperking en/of een chronische ziekte in Nederland. 

Als blijkt dat het ontwikkelen en meten van kwantita
tieve IVRPH-indicatoren nuttig is bij de monitoring van 
het IVRPH, zal het College mogelijk ook ten aanzien 
van andere verdragsartikelen kwantitatieve indicatoren 
ontwikkelen. De monitoringstaak van het College is 
immers verdragsbreed. Daarvoor is het van belang dat 
de overheid voldoende data verzamelt en ontsluit. Niet 
alleen omdat de overheid hiertoe verplicht is op grond 
van art. 31 IVRPH, maar ook omdat het belangrijk is dat 
indicatoren daadwerkelijk ‘gemeten’ kunnen worden. 
Stakeholders hebben al te kennen gegeven dat het wen
selijk is dat indicatoren ontwikkeld worden ten aanzien 
van artikel 8 IVRPH over bewustwording, artikel 9 
IVRPH over toegankelijkheid en artikel 12 IVRPH over 
gelijkheid voor de wet. 

1.4 	 Selectie van indicatoren 
Per geselecteerd verdragsartikel (art. 19, art. 24, art. 27) 
is door data-experts een lijst van potentiële indicatoren 
opgesteld. De lijst kwam tot stand op basis van 
beschikbare data. Data-experts hebben zich verder laten 
leiden door de inhoud en betekenis van de drie geselec
teerde verdragsartikelen: hiervoor was de input van de 
stakeholders van groot belang. 

De lijst van potentiële indicatoren is per digitale vragen
lijst voorgelegd aan de stakeholders en data-experts. 
Aan de hand van de volgende stellingen is de geschikt
heid van de potentiële indicatoren besproken en 
vastgesteld: 

1.	 De indicator sluit aan op (een element van) het 
betreffende verdragsartikel. 

2.	 De indicator heeft betrekking op een van de 
IVRPH-grondbeginselen (meer hierover in para
graaf 2.1). 

3.	 De indicator heeft betrekking op een bestaand 
knelpunt onder mensen met een beperking in 
Nederland. 

4.	 De waarde van de indicator verandert door de 
implementatie van het IVRPH. 

5.	 De indicator heeft betrekking op personen met een 
(motorische, zintuiglijke, verstandelijke, psychi
sche) beperking en/of een chronische ziekte. 
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De (ruime) selectie van indicatoren die de toets van de 
digitale vragenlijst heeft doorstaan is in te delen in twee 
categorieën. Indicatoren van de eerste categorie geven 
inzicht in een bepaald aspect dat het betreffende ver
dragsartikel raakt, zoals de indicator over het gebruik 
van en de toegang tot de supermarkt en andere buurt-
faciliteiten bij het recht op zelfstandig wonen en deel 
uitmaken van de maatschappij (art. 19 IVRPH). Nader 
onderzoek zal nodig zijn om deze indicatoren goed te 
kunnen duiden en te plaatsen binnen de context van 
het verdrag. Indicatoren van de tweede categorie staan 
op grotere afstand van de verdragstekst, maar bieden 
nuttige achtergrondinformatie. Denk aan de indicator 
‘eenzaamheidsgevoelens’ bij artikel 19 IVRPH over deel 
uitmaken van de maatschappij. Het College bezint zich 
na de eerste meting van de geselecteerde indicatoren 
op de noodzaak en de wenselijkheid van een smallere 
selectie van indicatoren. 

Hoewel het aantal geselecteerde indicatoren omvang
rijk is, dekken ze niet de complete lading van de ver
dragsartikelen. Dat veel indicatoren nog ontbreken, 
blijkt ook uit deel 3 van dit rapport over de eerste 
meting van de indicatoren. 

1.5 	 Conclusies en 
kanttekeningen 

Uit bovenstaande paragrafen blijkt dat het ontwikkelen 
van kwantitatieve indicatoren geen gemakkelijke opgave 
is. Allereerst is het herleiden van mensen met een 
beperking moeilijk vanuit de beschikbare data. 
Het ontbreekt op persoonsniveau aan gegevens over de 
wisselwerking met drempels in de samenleving, waar
door tegen de geest van het verdrag in toch aangeslo
ten wordt bij het medische model. Dit maakt dat 
sommige personen met een beperking onder de radar 
blijven en andere personen ten onrechte als beperkt 
worden aangemerkt. 

Er zijn veel data voorhanden om IVRPH-indicatoren uit 
te destilleren. Helaas sluiten niet alle indicatoren even 
nauw aan op de verdragsartikelen. Tegelijkertijd is niet 
voor ieder aspect van de verdragsartikelen een indicator 
voorhanden. Het ontbreekt daarvoor aan de benodigde 
data. Het College zal bij de overheid op meer en andere 
data moeten aandringen om het huidige instrument 
van kwantitatieve IVRPH-indicatoren te verbeteren. 

Ondanks genoemde bezwaren acht het College het 
nuttig om als onderdeel van een breder instrumenta
rium met kwantitatieve indicatoren te kunnen monito
ren hoe het staat met de naleving van het IVRPH door 

Nederland. De verwachting is dat kwantitatieve indica
toren het mogelijk maken om de ontwikkeling van de 
rechten van relatief grote groepen mensen in de tijd te 
kunnen monitoren. 

De eerste belangrijke stappen in de ontwikkeling van 
IVRPH-indicatoren zijn gezet. Met de huidige indicato
renset presenteert het College voor het eerst een haal
bare set, die niet alleen gedragen wordt door 
stakeholders en data-experts, maar die tevens voor een 
eerste keer zijn gemeten. Hiermee loopt het College 
voor op eerdere internationale initiatieven tot het ont
wikkelen van indicatoren. Zo zijn de indicatoren van de 
OHCHR4 bijvoorbeeld nooit gemeten en was het voor 
het Deense mensenrechteninstituut niet mogelijk om 
metingen te verrichten op alle tien gold indicators.5 

4	 The Office of the High Commissioner for Human Rights (VN) 
(2008). Report on indicators for promoting and monitoring the 
implementation of human rights. 

5	 The Danish Institute for Human Rights, The gold indicators 
(2015). Zie hier. 
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Hoewel het College zich ervan bewust is dat het uit
splitsen van gegevens naar bepaalde groepen personen 
stigmatiserend en aanmatigend kan werken, is het 
tevens van mening dat het goed is om cijfermatig 
inzichtelijk te maken in hoeverre sprake is van een 
inclusieve samenleving voor mensen met een beper
king. Dat is ook waar VN-comités om vragen en waar 
een belangrijke taak ligt voor het College. 



   

 Deel 2 
De verdragsartikelen 
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2.1 	 Introductie op IVRPH-
grondbeginselen en 
BAAT 

Het raamwerk van het IVRPH wordt gevormd door de 
grondbeginselen van het IVRPH en het BAAT-kader.6 

Waar het sociaal, economische en culturele rechten 
betreft, sluit het abstractere BAAT-kader goed aan op de 
meer uitgewerkte IVRPH-grondbeginselen. 

6 Het BAAT-kader geeft richtsnoeren aan de hand waarvan de 
verzamelde gegevens zullen worden geduid. 

2.1.1 Grondbeginselen IVRPH 
Het IVRPH kent acht grondbeginselen die aan elk van 
de specifieke artikelen ten grondslag liggen. De grond
beginselen staan opgesomd in artikel 3 van het IVRPH: 

a. Respect voor de inherente waardigheid, 
persoonlijke autonomie, met inbegrip van 
de vrijheid zelf keuzes te maken, en de 
onafhankelijkheid van personen. 

Onder inherente waardigheid wordt verstaan de waarde 
van ieder mens. De waardigheid van mensen met een 
beperking wordt gerespecteerd wanneer hun ervaringen 
en meningen worden gewaardeerd en gevormd zonder 
angst voor fysieke, psychische of emotionele schade. 
Individuele autonomie betekent dat iemand in staat is 
leiding te hebben over het eigen leven en de vrijheid 
heeft eigen keuzes te maken. Voor mensen met een 
beperking betekent dit dat zij op voet van gelijkheid 
met anderen zelf keuzes kunnen maken, waar nodig 
met adequate ondersteuning. Het betekent ook mini
male inmenging in het privéleven. 

b. Non-discriminatie. 
Alle rechten zijn gewaarborgd voor iedereen zonder 
onderscheid, uitsluiting of beperking gebaseerd op 
grond van handicap, ras, huidskleur, geslacht, taal, 
godsdienst, politieke overtuiging, nationale of maat
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte, leeftijd of 
enige andere status. 
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c. Volledige en daadwerkelijke participatie 
in, en opname in de samenleving. 

De samenleving, zowel in de publieke als in de private 
sfeer, moet zodanig ingericht zijn dat personen in staat 
worden gesteld volledig deel te nemen. Dit betekent dat 
mensen met een beperking erkend en gewaardeerd 
worden als gelijke deelnemers. Hun behoeften worden 
opgevat als een integraal onderdeel van de sociale en 
economische orde en worden niet aangeduid als speci
aal. Inclusie kan alleen bereikt worden met een toegan
kelijke fysieke en sociale omgeving. 

d. Respect voor verschillen en aanvaarding 
dat personen met een handicap deel 
uitmaken van de mensheid en menselijke 
diversiteit. 

Respect voor de verschillen omvat de acceptatie dat 
beperkingen onderdeel zijn van de mensheid en de 
menselijke diversiteit. Ondanks de verschillen hebben 
alle mensen dezelfde rechten en waardigheid. 

e. Gelijke kansen. 

f. Toegankelijkheid. 
Toegankelijkheid is essentieel voor het genot van alle 
andere rechten en daarmee zeer relevant voor alle 
gebieden waarop het verdrag moet worden 
geïmplementeerd. 

g. Gelijkheid van man en vrouw. 
Gelijkheid houdt in het creëren van maatschappelijke 
omstandigheden die verschil respecteren, ongelijkheid 
adresseren en waarborgen dat alle vrouwen, mannen, 
meisjes en jongens volledig en effectief kunnen partici
peren in de samenleving. Het bereiken van gelijkheid 
vereist soms aanvullende maatregelen. 

h. Respect voor de zich ontwikkelende 
capaciteiten van kinderen met een 
handicap en eerbiediging van het recht 
van kinderen met een handicap op het 
behoud van hun eigen identiteit. 

2.1.2 BAAT 
De geselecteerde IVRPH-verdragsartikelen voor het 
ontwikkelen van indicatoren vallen in de categorie van 
de Economische, Sociale en Culturele rechten (ESC
rechten). Het VN-Comité inzake ESC-rechten heeft een 
schema ontwikkeld om ESC-rechten concreter te 
maken. Dit schema is vervolgens door het College 
omgevormd tot het BAAT-kader. Het BAAT-kader 
schept een helder mensenrechtenkader dat helpt bij het 
vormgeven van beleid. BAAT staat voor 

Beschikbaarheid, Aanvaardbaarheid, Aanpasbaarheid 
en Toegankelijkheid. 

Beschikbaarheid - Het gaat hierbij om de daadwerke
lijke beschikbaarheid van - bijvoorbeeld - inclusief 
onderwijs. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van 
getrainde docenten en het aanbieden van geschikt les
materiaal. Vanzelfsprekend moet het gaan om kwalita
tief goed onderwijs. In onderwijsbeleid moet het 
beginsel van non-discriminatie worden betrokken. 
Is het onderwijs beschikbaar voor mensen met uiteen
lopende beperkingen en chronische ziekten? 

Aanvaardbaarheid - Als nagedacht wordt over de 
manier waarop mensen met een beperking en/of een 
chronische ziekte in onze samenleving wonen en deel
nemen, moeten ethische en culturele standaarden rich
ting geven en is het belangrijk om rekening te houden 
met verschillen tussen mensen. Personen of diensten 
die individuele ondersteuning bieden moeten vol
doende toegerust en vaardig zijn om mensen met uit
eenlopende beperkingen te ondersteunen. Ook moet 
voldoende inspanning geleverd worden om mensen 
met verschillende typen beperkingen te bereiken en hun 
ondersteuningsbehoeften in kaart te brengen. 
Aanvaardbaarheid betekent ook vertrouwelijk omgaan 
met persoonlijke gegevens. 

Aanpasbaarheid - Als de omstandigheden veranderen, 
is het van belang dat beleid ook aangepast kan worden. 
De veranderende omstandigheden kunnen de behoef
ten namelijk veranderen. Als bijvoorbeeld de economi
sche situatie verslechtert en het - zeker voor mensen 
met een beperking en/of een chronische ziekte -
moeilijker wordt om werk te vinden, dan kan het nood
zakelijk zijn om het beleid aan te passen. 

Toegankelijkheid - Voorzieningen zijn voor iedereen 
toegankelijk. Toegankelijkheid kent een aantal aspecten: 
■■

■

■

■

■

 Non-discriminatie: zijn voorzieningen daadwerkelijk 
voor iedereen toegankelijk, en zo niet, hoe komt dat 
en wat is de oplossing? 
 Fysieke toegankelijkheid: faciliteiten en diensten 
moeten op een veilige manier voor alle bevolkings
groepen toegankelijk zijn, vooral voor de meest 
kwetsbare en gemarginaliseerde groepen. Het omvat 
ook de fysieke toegankelijkheid van gebouwen en 
publieke ruimtes. 
 Economische toegankelijkheid, of betaalbaarheid. 
Diensten moeten voor iedereen beschikbaar zijn, 
ook voor sociaal zwakkeren. Mensen die minder te 
besteden hebben mogen niet buitenproportioneel 
belast worden met kosten voor diensten in vergelij
king tot rijkeren. 
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■■ Toegankelijkheid van informatie: iedereen heeft het 
recht informatie te zoeken, ontvangen en versprei
den. Toegankelijkheid van informatie mag geen 
inbreuk maken op het recht op bescherming van 
persoonsgegevens. 

De grondbeginselen in het IVRPH en de beginselen van 
het BAAT-kader vormen de richtsnoeren voor het duiden 
van de gemeten indicatoren die horen bij de geselec
teerde verdragsartikelen. 

2.2 	Betekenis en reikwijdte 
van de verdragsartikelen 

In deze paragraaf worden de aard en de reikwijdte van 
de drie geselecteerde IVRPH-verdragsartikelen bespro
ken. Voor de terminologie is aangesloten bij de officiële 
Nederlandse vertaling van het IVRPH. 

2.2.1 	 Artikel 19. Zelfstandig wonen en 
deel uitmaken van de maatschappij 

De Staten die Partij zijn bij dit verdrag erkennen 
het gelijke recht van alle personen met een han
dicap om in de maatschappij te wonen met 
dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en 
nemen doeltreffende en passende maatregelen 
om het personen met een handicap gemakkelij
ker te maken dit recht ten volle te genieten en 
volledig deel uit te maken van, en te participeren 
in de maatschappij, onder meer door te waarbor
gen dat: 
a. personen met een handicap de kans hebben, 

op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk 
hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en 
met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven 
in een bepaalde leefregeling; 

b. personen met een handicap toegang hebben 
tot een reeks van thuis, residentiële en andere 
maatschappij-ondersteunende diensten, waar
onder persoonlijke assistentie, noodzakelijk 
om het wonen en de opname in de maatschap
pij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit 
de maatschappij te voorkomen; 

c. de maatschappijdiensten en -faciliteiten voor 
het algemene publiek op voet van gelijkheid 
beschikbaar zijn voor personen met een handi
cap en beantwoorden aan hun behoeften. 

Artikel 197 erkent het gelijke recht van alle personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte om in 
de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijk
heden als ieder ander.8 De voormalig Mensenrechten-
commissaris van de Raad van Europa, Thomas 
Hammarberg, schreef een ‘issue paper’ over de imple
mentatie van het artikel en vatte de kernelementen van 
het recht als volgt samen: “The core of the right, which 
is not covered by the sum of the other rights, is about 
neutralising the devastating isolation and loss of con-
trol over one’s life, wrought on people with disabilities 
because of their need for support against the back
ground of an inaccessible society. ‘Neutralising’ is 
understood as both removing the barriers to commu
nity access in housing and other domains, and provi
ding access to individualised disability-related supports 
on which enjoyment of this right depends for many 
individuals.”9 

Sub (a) Keuze van verblijfplaats en leefregeling 
Personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte hebben recht op een vrije keuze in hun woon
plaats10 en de personen met wie ze wonen, op gelijke 
basis met anderen, en ze zijn niet verplicht in speciale 
woonvoorzieningen te wonen. Staten moeten dit recht 
om in de gemeenschap te kunnen wonen garanderen 
en personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte moeten vrij zijn in hun keuze.11 Volgens het 
CRPD-Comité moeten verdragsstaten een nationaal 
kader ontwikkelen en implementeren, in samenwerking 
met gehandicaptenorganisaties, voor het sluiten van 

7	 Het General Comment over artikel 19 IVRPH is op het moment 
van schrijven nog niet beschikbaar. 

8	 V. Sorée, (2010), ‘Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de Rechten van Personen met een Handicap als sleutel tot meer 
kwaliteit van bestaan, Academia Press, jaargang 13, nr. 4, pp. 
122-141, Ethiek & Maatschappij.19 april 2012, para. 7.1. 

9	 Thomas Hammarberg, The Right of People with Disabilities to 
Live Independently and be Included in the Community Comm 
DH/Issue Paper (2012)3, (Strasbourg, 13 March 2012), p.8 

10	 Het begrip ‘zelfstandig wonen’ wordt niet als dusdanig om
schreven in het verdrag maar is verbonden met de grondbegin
selen, zoals respect voor persoonlijke autonomie, de vrijheid 
om individuele keuzes te maken en de onafhankelijkheid van 
personen. Personen met een handicap moeten in staat gesteld 
worden om, op gelijke basis met anderen, onafhankelijk te 
leven: Tim Claerhout, Zelfstandig wonen en deel uitmaken van 
de maatschappij, (dienst VN-Verdrag van het Centrum voor 
gelijkheid van kansen en racismebestrijding), 2012, p. 2 

11	 United Nations (2007), From Exclusion to Equality: Realizing the 
Rights of Persons with Disabilities, Handbook for Parliamentari
ans on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
and its Optional Protocol, p. 78 
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grote zorginstellingen12 en voor de toewijzing van de 
noodzakelijke middelen voor ondersteunende diensten 
om personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in staat te stellen om in de maatschappij te 
leven.13 Om personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte een vrije keuze te geven in waar en 
met wie ze willen wonen, en om ervoor te zorgen dat 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in aanmerking komen om hierin de nodige steun 
te krijgen, ongeacht hun woonplaats, beveelt het CRPD-
Comité aan om de verschillende vormen van woon
ruimte in kaart te brengen, op basis van de behoeften 
van personen met verschillende vormen van een beper
king en/of chronische ziekte.14 Dit beleid moet geleide
lijk en met duidelijke termijnen ingevoerd worden.15 

Sub (b) Toegang tot individuele ondersteuning 
Personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte hebben toegang tot alle thuis-, wijk- en andere 
ondersteunende diensten van de gemeenschap. Het 
CRPD-Comité beveelt aan dat verdragsstaten waarbor
gen dat het sociale bijstandsbeleid en het persoonlijke 
assistentiebeleid voorzien in voldoende financiële 
ondersteuning om ervoor te zorgen dat personen met 
een beperking en/of een chronische ziekte zelfstandig 
in de maatschappij kunnen wonen. Verdragsstaten 
moeten dit persoonlijke assistentiebeleid beschikbaar 
maken voor alle personen met een verstandelijke en 
psychosociale beperking.16 

Het Comité spoort Staten aan om diensten te creëren 
die gericht zijn op inclusie van personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in de maat
schappij en om de autoriteiten op elk niveau bij te 
betrekken – in het bijzonder op lokaal niveau. Ze moe
ten dit doen door de betrokkenheid van 

12	 Het VN-Verdrag geeft geen definitie van het begrip ‘instituut’. 
The European Coalition for Community Living geeft de volgende 
definitie: “An institution is any place in which people who have 
been labeled as having a disability are isolated, segregated and/ 
or compelled to live together. An institution is also any place in 
which people do not have, or are not allowed to exercise control 
over their lives and their day-to-day decisions. An institution is 
not defined merely by its size”. 

13	 Concluding observation op landenrapporten van Australia para. 
42, Austria para. 39, Paraguay para. 48, El Salvador para. 41 en 
China para. 32 

14	 Concluding observations on the initial report of Australia, 
adopted by the Committee at its tenth session, 21 October 2013, 
(CRPD/C/AUS/CO/1), para. 41 

15	 Concluding observations on the initial report of Paraguay, 
adopted by the Committee at its ninth session, 15 May 2013, 
(CRPD/C/PRY/CO/1), para. 48 

16	 Concluding observations on the initial report of Austria, adopted 
by the Committee at its tenth session, 30 September 2013, (CRP
D/C/AUT/CO/1), para. 39 

gehandicaptenorganisaties aan te moedigen en in over
leg te gaan met deze organisaties.17 

Ook stelt het Comité dat Staten maatregelen moeten 
nemen om te voorkomen dat personen met een beper
king en/of een chronische ziekte verborgen worden of 
geïsoleerd zijn van de maatschappij, of worden 
gescheiden van hun families en sociale kring, onder 
meer door het verlenen van de nodige ondersteuning 
voor hun families.18 

Sub (c) Toegankelijkheid van algemene 
maatschappijdiensten 
Gemeenschapsdiensten en -faciliteiten die voor ieder
een beschikbaar zijn, moeten ook beschikbaar zijn voor 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte, op gelijke basis met anderen. Om dit te realise
ren is het noodzakelijk om goed te plannen, te overleg
gen en vooruit te denken en om het maatschappelijke 
middenveld hierbij te betrekken. Ook moet dit bereikt 
worden op een manier die vertrouwen geeft aan familie
leden en anderen die betrokken zijn bij het welzijn van 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte.19 

2.2.2 Artikel 24. Onderwijs 

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van 
personen met een handicap op onderwijs. 
Teneinde dit recht zonder discriminatie en op 
basis van gelijke kansen te verwezenlijken, waar
borgen Staten die Partij zijn een inclusief onder
wijssysteem op alle niveaus en voorzieningen 
voor een leven lang leren en wel met de volgende 
doelen: 
a. de volledige ontwikkeling van het menselijk 

potentieel en het gevoel van waardigheid en 
eigenwaarde en de versterking van de eerbiedi
ging van mensenrechten, fundamentele vrijhe
den en de menselijke diversiteit; 

17	 Concluding observations on the initial report of Paraguay, 
adopted by the Committee at its ninth session, 15 May 2013, 
(CRPD/C/PRY/CO/1), para. 50 

18	 Concluding observations on the initial report of El Salvador, 
adopted by the Committee at its tenth session, 8 October 2013, 
(CRPD/C/SLV/CO/1), para. 42 

19	 Office of the High Commissioner of Human Rights, “Getting a 
Life - Living Independently and Being Included in the Communi
ty - A Legal Study of the Current Use and Future Potential of the 
EU Structural Funds to Contribute to the achievement of Article 
19 of the United Nations Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities.” (2012), p. 30 
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b. de optimale ontwikkeling door personen met 
een handicap van hun persoonlijkheid, talen
ten en creativiteit, alsmede hun mentale en 
fysieke mogelijkheden, naar staat van 
vermogen; 

c. het in staat stellen van personen met een han
dicap om effectief te participeren in een vrije 
maatschappij. 

2. Bij de verwezenlijking van dit recht waarborgen 
de Staten die Partij zijn dat: 
a. personen met een handicap niet op grond van 

hun handicap worden uitgesloten van het 
algemene onderwijssysteem, en dat kinderen 
met een handicap niet op grond van hun han
dicap worden uitgesloten van gratis en ver
plicht basisonderwijs of van het voortgezet 
onderwijs; 

b. personen met een handicap toegang hebben 
tot inclusief, hoogwaardig en gratis basison
derwijs en tot voortgezet onderwijs en wel op 
basis van gelijkheid met anderen in de 
gemeenschap waarin zij leven; 

c. redelijke aanpassingen worden verschaft naar 
gelang de behoefte van de persoon in kwestie; 

d. personen met een handicap, binnen het alge
mene onderwijssysteem, de ondersteuning 
ontvangen die zij nodig hebben om effectieve 
deelname aan het onderwijs te faciliteren; 

e. doeltreffende, op het individu toegesneden, 
ondersteunende maatregelen worden geno
men in omgevingen waarin de cognitieve en 
sociale ontwikkeling wordt geoptimaliseerd, 
overeenkomstig het doel van onderwijs waar
bij niemand wordt uitgesloten 

3. De Staten die Partij zijn stellen personen met een 
handicap in staat praktische en sociale vaardig
heden op te doen, teneinde hun volledige deel
name aan het onderwijs en als leden van de 
gemeenschap op voet van gelijkheid te facilite
ren. Daartoe nemen de Staten die Partij zijn pas
sende maatregelen, waaronder: 
a. het faciliteren van het leren van braille, 

alternatieve schrijfwijzen, het gebruik van 
ondersteunende en alternatieve communicatie-
methoden, -middelen en -vormen, alsmede 
het opdoen van vaardigheden op het gebied 
van oriëntatie en mobiliteit en het faciliteren 
van ondersteuning en begeleiding door 
lotgenoten; 

b. het leren van gebarentaal faciliteren en de 
taalkundige identiteit van de gemeenschap 
van doven bevorderen; 

c. waarborgen dat het onderwijs voor personen, 
en in het bijzonder voor kinderen, die blind, 
doof of doofblind zijn, plaatsvindt in de talen 
en met de communicatiemethoden en -midde
len die het meest geschikt zijn voor de desbe
treffende persoon en in een omgeving waarin 
hun cognitieve en sociale ontwikkeling worden 
geoptimaliseerd. 

Artikel 24 Inclusief onderwijs 
In lid 1 is het recht op onderwijs verankerd, dat ook 
gewaarborgd is in verschillende andere 
VN-kerndocumenten. Zo is het recht neergelegd in 
artikel 2 van het Protocol van het EVRM, artikel 13 van 
het IVESCR, artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag en 
artikel 26 van de Universele verklaring van de Rechten 
van de Mens.20 Artikel 24 gaat echter verder omdat het 
een inclusief onderwijssysteem vereist.21 De verplichtin
gen voor verdragsstaten voortvloeiend uit dit artikel 
mogen geleidelijk verwezenlijkt worden, zo blijkt uit 
artikel 4 lid 2 van het verdrag. 

Inclusief onderwijssysteem 
Artikel 24 van het verdrag verplicht staten een inclusief 
onderwijssysteem te waarborgen waarbij, binnen het 
algemene onderwijssysteem, personen met een beper
king de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben 
om effectieve deelname aan het onderwijs mogelijk te 
maken. Het onderwijs moet zonder discriminatie op 
grond van beperking en/of chronische ziekte zijn en 
gelijke kansen bieden aan leerlingen. Het gaat erom dat 
kinderen met een beperking hun potentieel volledig 
kunnen ontwikkelen en effectief kunnen participeren in 
de maatschappij; dat de kinderen hun gevoel van waar
digheid en eigenwaarde kunnen versterken. Ook gaat het 
om de versterking van de eerbiediging van mensenrech
ten, fundamentele vrijheden en menselijke diversiteit.22 

20	 Memorie van Toelichting bij concept wetsvoorstellen ivm ratifi
catie CRPD, XXIII Ambtelijk concept juli 2013 p. 53 

21	 Marianne Schulze, Understanding the UN Convention on the 
Rights of Persons With Disabilities, A Handbook on the Human 
Rights of Persons with Disabilities, Handicap International, July 
2010, p. 133 

22	 Coalitie voor Inclusie: Het VN-Verdrag bepaalt: inclusief 
onderwijs is een recht voor alle kinderen! http://www.vnverdrag
waarmaken.nl/images/stories/publicaties/101202-rapport-inclu
sief-onderwijs-is-een-recht.pdf 

Inzicht in Inclusie 23 



   

 

24

 

 

 

 

  

  

 

 

Volgens het CRPD-Comité is het concept van inclusie 
één van de belangrijkste elementen van het verdrag en 
moet dit vooral worden nageleefd op het gebied van 
onderwijs.23 De verdragsstaten moeten voldoende 
financiële middelen en personeel toewijzen voor de 
implementatie van een nationaal programma van inclu
sief onderwijs voor kinderen met een beperking en/of 
een chronische ziekte.24 

De overgang van een schoolsysteem gebaseerd op 
gespecialiseerd onderwijs naar een inclusief onderwijs
systeem moet zorgvuldig worden gepland en geïmple
menteerd om de belangen van het kind te beschermen. 
Om inclusief te zijn moet het algemene 
onderwijssysteem: 

23	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Conclu
ding observations on the initial report of China, (15 October 
2012): CRPD/C/CHN/CO/1, para. 36 

■■ geschikte apparatuur en lesmaterialen voor perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte 
bieden; 

■■ lesmethoden en curricula bieden die de behoeften 
van alle kinderen en studenten, met inbegrip van 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte, omarmen en acceptatie van diversiteit 
bevorderen; 

■■ alle leerkrachten trainen om in een inclusieve klas les 
te geven en hen aanmoedigen om elkaar te steunen; 

■■ een brede waaier van ondersteuning bieden die zo 
veel mogelijk voldoet aan de uiteenlopende behoef
ten van alle studenten, onder wie de studenten zon
der beperking en/of chronische ziekte; 

■■ het leren van braille en gebarentaal faciliteren, zodat 
kinderen die doof, blind of doofblind zijn, toegang 
hebben tot het onderwijs en kunnen 
communiceren.25 

24	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
Consideration of Reports submitted by States under Article 35, 
Concluding Observations –Tunesia (13 May 2011): CRPD/C/ 
TUN/CO/1, para. 32 (d) 

25	 Handbook of Parliamentarians, p. 83 

24 	 College voor de Rechten van de Mens 
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Zoals eerder bepaald in General Comment nr. 9 van het 
Comité voor de Rechten van het Kind moet “inclusief 
onderwijs … het doel zijn van onderwijs aan kinderen 
met een handicap” ook al is het zo dat “de mate waarin 
de inclusie gebeurt, mag variëren”.26 In het Handbook 
of Parliamentarians staat een checklist met aanbevelin
gen voor parlementsleden om het onderwijs inclusief te 
maken. Van belang is dat de verdragsstaten waarborgen 
dat personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte, met inbegrip van kinderen met een beperking 
en/of een chronische ziekte, en hun vertegenwoordi
gende organisaties betrokken zijn bij de dagelijkse 
implementatie van het inclusieve onderwijsmodel.27 

Lid 1 sub (a)(b) en (c) Doelen inclusief onderwijs 
De ‘volledige ontwikkeling van de menselijke persoon
lijkheid’ is omvat in artikel 26 lid 2 van de Universele 
Verklaring. Artikel 25 lid 1 sub a van het verdrag refe
reert aan het menselijk potentieel en voegt eigenwaarde 
en menselijke diversiteit toe. Paragrafen (b) en (c) zijn 
afgeleid van artikel 29 Kinderrechtenverdrag respectie
velijk artikel 13 IVESCR. 

Lid 2 
Deze paragraaf is de hoeksteen van het artikel en veran
kert het recht op inclusief onderwijs, door Staten te 
verplichten te waarborgen dat personen met een beper
king en/of een chronische ziekte niet worden uitgeslo
ten van het algemene onderwijssysteem.28 

Lid 2 sub (a) en (b) Geen uitsluiting en toegang tot 
inclusief onderwijs 
Sub (a) waarborgt dat “kinderen met een handicap niet 
op grond van hun handicap worden uitgesloten van 
gratis en verplicht onderwijs”. Artikel 24 lid 2 sub (b) 
stelt dat personen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte toegang hebben tot inclusief, hoogwaardig 
en gratis basisonderwijs. 

Lid 2 sub (c) Redelijke Aanpassingen 
In lid 2 sub c is bepaald dat personen met een beper
king en/of een chronische ziekte recht hebben op rede
lijke aanpassingen om deel te kunnen nemen aan het 

26 VN-Comite voor de Rechten van het Kind, General Comment 30 Unicef Innocenti Research Centre (2007). Promoting the Rights 
No. 9 “The rights of children with disabilities”, 29 september 
2006, CRC/C/GC/9, para. 66 

of Children with Disabilities. Firenze:UNICEF; www.un.org/esa/ 
socdev/unyin/documents/children_disability_rights.pdf, p. 27 

27 

28 

Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Conclu
ding observations on the initial report of Austria, (30 september 
2013): CRPD/C/AUT/CO/1, para. 43 

Schulze Handbook, p. 135 

31 

32 

Ibid., p. 27 

De Beco, Gauthier, Het recht op onderwijs voor personen met 
een handicap volgens artikel 24 van het VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap: juridische analyse en 

29 D’Espalier, A. (2011). Draagkracht is geen toverwoord. Momen toepassing in Vlaanderen, Brussel 7 november 2012, TJK 2013/2, 
ten, 9, 16-24, p. 17-18 LARCIER, p. 98 

algemene onderwijssysteem. Deze redelijke aanpassin
gen moeten geïndividualiseerde maatregelen zijn die 
beantwoorden aan de concrete noden van personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte.29 

Volgens het UNICEF Innocenti Research Centre bete
kent inclusief onderwijs dan ook “attending the age 
appropriate class of the child’s local school, with indivi
dually tailored support”.30 Volgens ditzelfde rapport 
moeten niet alleen de onderwijsmethode, maar ook het 
curriculum en de evaluatiemethode aangepast wor
den.31 Als voorbeeld van deze aanpassingen noemt het 
CRPD-Comité in de Concluding Observations bij het 
landenrapport van Azerbeidzjan: ondersteunende tech
nologieën en ondersteuning in de klas, toegankelijk en 
aangepaste lesmaterialen, lesprogramma’s en een toe
gankelijke schoolomgeving. 

Lid 2 sub (d) Ondersteuning 
Staten moeten ervoor zorgen dat personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte de ondersteu
ning krijgen die ze nodig hebben om effectieve deel
name aan het onderwijs te faciliteren. 

Lid 2 sub (e) Doeltreffende, ondersteunende 
maatregelen 
Staten moeten “doeltreffende aan het individu aange
paste, ondersteunende maatregelen” nemen. Dit zijn 
algemene maatregelen die het inclusief onderwijs gelei
delijk moet verwezenlijken. Sommige van deze maatre
gelen kunnen overlappen met de passende maatregelen 
in artikel 24 lid 3 en de redelijke aanpassingen in artikel 
24 lid 3 sub (c); ze houden ook het verlenen van per
soonlijke assistentie in, waaronder medische hulp of 
het voorzien in de nodige uitrusting en materiaal.32 

Lid 3 
Volgens het derde lid moeten verdragsstaten passende 
maatregelen nemen om personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte in staat te stellen prakti
sche en sociale vaardigheden op te doen. Deze pas
sende maatregelen houden in: 
■■het faciliteren van het leren van braille; 
■■het faciliteren van het leren van gebarentaal; 
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■■het waarborgen dat onderwijs plaatsvindt met de 
geschikte communicatiemethoden en -middelen 
voor personen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte en hun omgeving. 

Lid 4 
Het vierde lid vraagt passende maatregelen van ver
dragsstaten om gebarentaalvaardige en braillevaardige 
leerkrachten, leidinggevenden en medewerkers op te 
leiden en aan te stellen. Het gaat hier om training en 
bewustzijn voor alle leerkrachten, niet slechts voor 
diegene die met personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte werken.33 

Lid 5 
Verdragsstaten moeten redelijke aanpassingen treffen 
om te waarborgen dat personen met een beperking en/ 
of een chronische ziekte toegang krijgen tot algemeen 
universitair onderwijs en andere tertiaire instellingen.34 

2.2.3 Artikel 27. Werk en werkgelegenheid 

1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van 
personen met een handicap op werk, op voet van 
gelijkheid met anderen; dit omvat het recht op de 
mogelijkheid in het levensonderhoud te voorzien 
door middel van vrij gekozen of aanvaard werk 
op een open arbeidsmarkt en in een open werk
omgeving, waar inclusie wordt bevorderd en die 
toegankelijk zijn voor personen met een handi
cap. De Staten die Partij zijn waarborgen en 
bevorderen de uitoefening van het recht op werk, 
met inbegrip van personen die een handicap 
verwierven tijdens de uitoefening van hun func
tie, door het nemen van passende maatregelen, 
onder meer door middel van wetgeving, teneinde 
onder andere: 
a. discriminatie op grond van handicap te verbie

den met betrekking tot alle aangelegenheden 
betreffende alle vormen van werkgelegenheid, 
waaronder voorwaarden voor de werving, aan-
stelling en indiensttreding, voortzetting van 
het dienstverband, carrièremogelijkheden en 
een veilige en gezonde werkomgeving; 

b. het recht van personen met een handicap op 
rechtmatige en gunstige arbeidsomstandighe
den op voet van gelijkheid met anderen te 
beschermen, met inbegrip van gelijke kansen 
en gelijke beloning voor werk van gelijke 
waarde, een veilige en gezonde werkomge
ving, waaronder bescherming tegen intimida
tie, alsmede de mogelijkheid tot rechtsherstel 
bij grieven; 

c. te waarborgen dat personen met een handicap 
hun arbeids- en vakbondsrechten op voet van 
gelijkheid met anderen kunnen uitoefenen; 

d. personen met een handicap in staat te stellen 
effectieve toegang te krijgen tot technische en 
algemene beroepskeuze voorlichtingspro
gramma’s, arbeidsbemiddeling, beroeps- en 
vervolgopleidingen die openstaan voor het 
publiek; 

e. de kans op werk en carrièremogelijkheden 
voor personen met een handicap op de 
arbeidsmarkt te bevorderen, alsmede hen te 
ondersteunen bij het vinden, verwerven en 
behouden van werk, dan wel de terugkeer naar 
tewerkstelling; 

f. 	de kansen te bevorderen om te werken als 
zelfstandige, op het ondernemerschap, het 
ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en 
een eigen bedrijf te beginnen; 

g. personen met een handicap in dienst te 
nemen in de publieke sector; 

h. de werkgelegenheid voor personen met een 
handicap in de private sector te bevorderen 
door middel van passend beleid en passende 
maatregelen, waaronder voorkeursbeleid, 
aanmoedigingspremies en andere 
maatregelen; 

i. 	 te waarborgen dat op de werkplek wordt voor
zien in redelijke aanpassingen voor personen 
met een handicap; 

j. te bevorderen dat personen met een handicap 
werkervaring kunnen opdoen op de open 
arbeidsmarkt; 

k. de beroepsmatige en professionele re-integra
tie van en programma’s ten behoeve van het 
behoud van hun baan en terugkeer naar 
tewerkstelling voor personen met een handi
cap te bevorderen. 

33	 Memorie van Toelichting bij concept wetsvoorstellen ivm 
ratificatie CRPD, XXIII Ambtelijk concept juli 2013, p. 55 

34	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
Concluding observations on the initial report of Austria, 
(30 september 2013): CRPD/C/AUT/CO/1, para. 43 
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2. De Staten die Partij zijn waarborgen dat perso
nen met een handicap niet in slavernij worden
gehouden of anderszins worden gedwongen tot
het verrichten van arbeid en op voet van gelijk
heid met anderen worden beschermd tegen
gedwongen of verplichte arbeid.

De aan werk gerelateerde rechten zijn grondig uitge
werkt in artikel 6, 7, en 8 van het IVESCR en hebben 
betrekking op het recht op arbeid, het recht op billijke 
en gunstige arbeidsvoorwaarden en het recht om vak
verenigingen op te richten. 

Het verdrag maakt verwijzingen naar het IVESCR, niet 
ter vervanging van het verdrag, maar om het belang van 
het toepassen van een ‘handicap-perspectief’ op het 
gebied van werk te benadrukken. De verplichtingen 
voor verdragsstaten voortvloeiend uit dit artikel mogen 
geleidelijk verwezenlijkt worden, zo blijkt uit artikel 4 lid 
2 van het verdrag. 

Lid 1 
De aan werk gerelateerde rechten omvatten het recht 
op de mogelijkheid om in levensonderhoud te voorzien 
door middel van in vrijheid gekozen of aanvaard werk 
op een arbeidsmarkt en in een werkomgeving die open 
is, waarbij niemand wordt uitgesloten en die toeganke
lijk is voor personen met een beperking en/of een chro
nische ziekte. Volgens het Handbook of 
Parliamentarians gaan de bepalingen van het Verdrag 
inzake werk en werkgelegenheid over alle stadia van de 
werkgelegenheid. Deze bepalingen hebben ook betrek
king op werkzoekenden, zij die vooruit willen komen in 
hun werk en zij die een beperking en/of chronische 
ziekte krijgen in de periode dat ze werk hebben en hun 
baan wensen te behouden.35 Dit betekent dat het recht 
op gelijke behandeling van personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte niet alleen de werving 
betreft, maar ook de voortzetting van het dienstver
band, promotie en het recht op gelijke beloning voor 
werk van gelijke waarde. Voorts bepaalt dit lid dat ver
dragsstaten de verwezenlijking van het recht op werk 
waarborgen en bevorderen door het nemen van pas
sende maatregelen.36 

Passende maatregelen 
In het Europese rechtssysteem heeft het Hof van 
Justitie van de Europese Unie over passende maatrege
len geoordeeld. Het is niet zeker of de oordelen van het 
Hof dezelfde verplichtingen scheppen ten aanzien van 
passende maatregelen als de CRPD, maar het Hof geeft 
wel een richting aan. Het Hof meent dat verdragsstaten 
werkgevers moeten verplichten om passende en effec
tieve maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte gelijk behandeld worden in arbeid. Dergelijke 
maatregelen kunnen onder andere omvatten: aanpas
sing van de werkplek en materialen, juiste taakverdeling 
onder werknemers en het geven van training. Deze 
maatregelen mogen geen onevenredige belasting zijn 
voor de werkgevers. Het Hof benadrukt dat een derge
lijke verplichting voor alle werkgevers geldt en maakt 
duidelijk dat alleen het bevorderen of het creëren van 
prikkels voor werkgevers onvoldoende is: “De betrok
ken bepaling legt aan de lidstaten een verplichting van 
algemene strekking op om te voorzien in redelijke aan
passingen om gehandicapten in staat te stellen toegang 
tot arbeid te hebben, in arbeid te participeren of daarin 
vooruit te komen dan wel om een opleiding te genieten. 
Deze aanpassingen moeten – met inachtneming van 
het evenredigheidsbeginsel en rekening houdend met 
de concrete omstandigheden – betrekking hebben op 
alle gehandicapten, op alle aspecten van de arbeids
verhouding en op alle werkgevers.”37 

De verdragsstaten waarborgen en bevorderen dus de 
verwezenlijking van het recht op werk door het nemen 
van passende maatregelen. 

Sub (a) en (b) zijn een mix van verschillende non-
discriminatie bepalingen voortkomend uit de belang
rijkste mensenrechtenverdragen. Een ‘veilige en gezonde 
werkomgeving’ is ook neergelegd in artikel 23 Universele 
Verklaring, artikel 5 VN-Rassendiscriminatieverdrag en 
artikel 7 IVESCR. ‘Gelijke beloning voor werk van gelijke 
waarde’ kan eveneens worden gevonden in artikel 11 
VN-Vrouwenverdrag. 

Staten dienen te waarborgen dat personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte het recht hebben 
hun arbeids- en vakbondsrechten uit te oefenen op 
basis van gelijkheid met anderen (sub (c)). 

35 Handbook of Parliamentarians, p. 87 

36 Memorie van Toelichting bij concept wetsvoorstellen ivm ratifi 37 Europese Commissie v. Italiaanse Republiek, Zaak C-312/11, 
catie CRPD, XXIII Ambtelijk concept juli 2013, p. 61 (2011/C 226/36), para. 1-2 
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Personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte moeten volgens sub (d) effectieve toegang heb
ben tot verschillende soorten voorlichtingsprogram
ma’s voor beroepskeuze en trainingen. Deze moeten 
divers zijn.38 Het Comité beveelt eveneens aan dat ver
dragsstaten programma’s implementeren inzake de 
toegang tot beroepsopleidingen voor personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte, en formele en 
informele trainingen kosteloos aanbieden.39 

De bepaling onder sub (e) over het behouden van werk 
kan worden gelezen als een bescherming tegen werk
loosheid.40 Het Comité noemt als mogelijke steunmaat
regelen: persoonlijke ondersteuning bij het vinden van 
werk, technische ondersteuning bij het uitvoeren van 
werk, verlaagde sociale vergoedingen, financiële steun-
aan werkgevers, rehabilitatie, beroepsopleiding, etc.41 

38	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 
Consideration of Reports submitted by States under Article 35, 
Concluding Observations –Tunesia (13 May 2011): CRPD/C/ 
TUN/CO/1, para 34 (b) 

39	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Conclu
ding observations on the initial periodic report of El Salvador, 
(8 October 2013): CRPD/C/SLV/CO/1, para. 56 

Verdragsstaten moeten volgens sub (f ) personen met 
een beperking en/of een chronische ziekte de kans 
bieden om te werken als zelfstandige. Het verdrag 
erkent dat werken als zelfstandige of het opzetten van 
micro-ondernemingen voor veel personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in ontwikkelings
landen, de eerste en misschien ook de enige optie is. 
Verdragsstaten zijn verplicht om dergelijke kansen te 
bevorderen.42 Hoewel regeringen het werken van perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte in 
de formele sector moeten bevorderen, zijn ze ook ver
plicht om personen met een beperking en/of een chro
nische ziekte te betrekken in microkrediet- en 
microfinancieringsregelingen.43 

40	 Schulze handbook, p. 154 

41	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Conclu
ding observations on the initial periodic report of Sweden, (11 
April 2014): CRPD/C/SWE/CO/1, para. 50 

42	 Ibid., p. 89 

43	 Handbook for Parliamentarians, p. 89 
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De verdragsstaten moeten personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte aannemen in de publieke 
sector (sub (g)).44 Dit kan bijvoorbeeld door werving 
van personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in het openbaar bestuur en de ontwikkeling van 
zelfstandige programma’s.45 

Op grond van sub (h) dienen de verdragsstaten de 
werkgelegenheid in de private sector voor personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte te 
bevorderen. Dit kan door voorkeursmaatregelen te 
treffen.46 Andere maatregelen zijn: het geven van fiscale 
voordelen voor bedrijven en personen die personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte in 
dienst nemen,47 bewustmakingcampagnes gericht op 
de private sector en het grote publiek, die gericht zijn 
om culturele barrières en vooroordelen tegen personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte weg te 
nemen.48 

Verdragsstaten moeten volgens sub i waarborgen dat er 
redelijke aanpassingen worden gedaan op de werkplek 
voor personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte. 

Sub j verplicht verdragsstaten om te bevorderen dat 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte werkervaring op kunnen doen. 

44	 Veldkamp, S., Het “stille” Verdrag inzake de Rechten van Perso
nen met een Handicap, p. 46. 

45	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Consi
deration of Reports submitted by States under Article 35, Conclu
ding Observations –Peru (16 May 2012): CRPD/C/PER/CO/1, 
para. 41 

46	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Consi
deration of Reports submitted by States under Article 35, Conclu
ding Observations –Tunesia (13 May 2011): CRPD/C/TUN/CO/1, 
para. 34 (a) 

47	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Consi
deration of Reports submitted by States under Article 35, Conclu
ding Observations –Peru (16 May 2012): CRPD/C/PER/CO/1, 
para. 41 

Sociale werkplaatsen 
Sociale werkplaatsen of beschut werk worden niet 
genoemd in artikel 27.49 De Standaardregels van 1993 
noemen wel sociale werkplaatsen als een alternatief als 
werken in de open arbeidsmarkt niet haalbaar is. Ook 
wordt in sub (k) de plicht van verdragsstaten genoemd 
om maatregelen te nemen om re-integratieprogram
ma’s te bevorderen ten behoeve van het behoud van 
werk en terugkeer naar werk voor personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte. Deze bepaling 
kan worden gezien als een legitimatie tot het faciliteren 
van sociale werkplaatsen, maar door gebrek aan een 
gezaghebbende interpretatie kan dit niet met zekerheid 
worden gezegd. Volgens diverse specialisten moet sub 
(k) gezien worden als een tijdelijk re-integratie pro
gramma om ervoor te zorgen dat personen hun baan 
kunnen behouden of naar hun werk kunnen terugkeren. 

Lid 2 
Lid 2 verplicht verdragsstaten te waarborgen dat perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte niet 
in slavernij worden gehouden of anderszins worden 
gedwongen tot het verrichten van arbeid. Het verbod 
op gedwongen arbeid is ook opgenomen in artikel 8 
IVBPR. 

48	 Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Conclu
ding observations on the initial periodic report of Argentina, (8 
October 2012): CRPD/C/SWE/CO/1, para. 44 

49	 Hoewel niet genoemd in het VN-Verdrag Handicap wordt 
het belang van sociale werkplaatsen wel benadrukt in andere 
instrumenten die dienen ter implementatie van het VN-Verdrag, 
zoals Action Line nr 5 van de Council of Europe Disability Action 
Plan en de European Disability Strategy. Ook andere instanties 
hebben recentelijk hun rol erkend, zoals het Europees Parlement 
met de resolutie van 25 oktober 2011 en de Europese Raad in 
2011 door zijn conclusies met betrekking tot ondersteuning van 
implementatie van de European Disability Strateggy 2010-2020. 
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3.1 	 Inleiding 
3.1.1 IVRPH-grondbeginselen en BAAT als 

kapstok 
In deel 3 van deze rapportage worden per verdrags
artikel de belangrijkste resultaten van de eerste meting 
gepresenteerd. Daarbij worden de resultaten geordend 
en geanalyseerd aan de hand van de IVRPH-
grondbeginselen en zal tevens worden verwezen naar 
het BAAT-kader (zie ook paragraaf 2.1). De IVRPH-
beginselen vormen de kern en het doel van ieder 
IVRPH-verdragsartikel. 

Het duiden van de gemeten indicatoren aan de hand 
van de grondbeginselen verschaft inzicht in de mate 
waarin de doelstellingen van het Verdrag worden gerea
liseerd. De verbinding tussen de verdragstekst en de 
grondbeginselen is waar mogelijk expliciet gemaakt. 

3.1.2 Toelichting op eerste meting 
De eerste meting gaat over het jaar 2012. Het betreft 
het meest recente jaar waarover ten aanzien van (nage
noeg) alle indicatoren data beschikbaar zijn. Sinds 2012 
is er op het gebied van wet- en regelgeving veel veran
derd. In 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd en 
in 2015 de Participatiewet. Met het oog op zelfstandig 
wonen en deel uitmaken van de maatschappij zijn de 
ontwikkelingen binnen de Wet maatschappelijke onder
steuning relevant. In hoeverre de participatie van perso
nen met een beperking en/of chronische ziekte 
hierdoor wordt geraakt, zal mogelijk blijken uit een 
volgende meting van de kwantitatieve indicatoren. 

In dit rapport worden de resultaten van de metingen 
van het CBS en het NIVEL in samenhang besproken. 
CBS en NIVEL hebben ook eigenstandige rapportages 
opgeleverd. In de komende paragrafen wordt veelvuldig 
naar de cijfertabellen in deze eigenstandige rapportages 
verwezen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van 
dit overkoepelende rapport ligt volledig bij het College. 

In de bespreking van de eerste meting is zo veel moge
lijk aangesloten bij terminologie uit de rapporten van 
het CBS en het NIVEL. Dit betekent dat zowel gespro
ken wordt van personen met een psychische beperking 
als personen met een psychiatrische beperking. 
De termen zijn echter inwisselbaar. Omwille van de 
leesbaarheid zijn de termen ‘handicap’ en ‘aandoening’ 
aangepast naar ‘beperking en/of chronische ziekte’. 

Kanttekeningen 
De cijfers van het NIVEL over de verschillende groepen 
met een beperking en/of een chronische ziekte zijn 
gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en opleiding. 
Dit betekent dat verschillen in participatie tussen die 
groepen en de algemene bevolking niet veroorzaakt 
worden door zojuist genoemde kenmerken. Bij de CBS-
cijfers is niet voor deze kenmerken gecorrigeerd. Bij de 
interpretatie van hun cijfers moet dus altijd in het ach
terhoofd gehouden worden dat de samenstelling van de 
verschillende groepen met een beperking verschillend 
is. Zo zijn personen met een beperking en/of een chro
nische ziekte gemiddeld ouder en vaker vrouw dan de 
algemene bevolking: dit kan consequenties hebben 
voor de participatie. Verder speelt dat voor de CBS-
cijfers gebaseerd op enquêtedata geen marges zijn 
berekend. Dit betekent dat verschillen in percentages 
tussen groepen niet altijd duiden op een feitelijk ver
schil tussen de groepen. Laatste punt van aandacht 
betreft de overlap tussen groepen: mensen kunnen 
zowel een chronische ziekte hebben als een lichame
lijke beperking. Hoeveel overlap er tussen de groepen 
bestaat, is niet in kaart gebracht. 

3.2 	 Artikel 19. Zelfstandig 
wonen en deel uitmaken 
van de maatschappij 

Hoewel in artikel 19 IVRPH alle grondbeginselen van 
het verdrag terug te vinden zijn, zijn bijzonder expliciet 
aanwezig de beginselen ‘respect voor de inherente 
waardigheid, persoonlijke autonomie, met inbegrip van 
vrijheid zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid 
van personen’, ‘volledige en daadwerkelijke participatie 
in, en opname in de samenleving’ en ‘toegankelijkheid’. 
Ook aanwezig, hoewel wat minder expliciet, zijn de 
grondbeginselen ‘respect voor verschillen en aanvaar
ding dat personen met een handicap deel uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit’ en ‘gelijke kan
sen’. Van alle BAAT-principes spelen vooral toeganke
lijkheid en aanpasbaarheid een rol in artikel 19 IVRPH, 
waar mogelijk wordt hier dan ook naar verwezen. 

3.2.1 Respect voor de inherente 
waardigheid, persoonlijke autonomie, 
met inbegrip van vrijheid zelf keuzes 
te maken en de onafhankelijkheid van 
personen 

Ten aanzien van het eerste grondbeginsel van het 
IVRPH zijn momenteel geen (goede) kwantitatieve 
indicatoren voorhanden. Hoewel data beschikbaar zijn 
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 over de verblijfsplaats, de huishoudenssamenstelling 
en de leefregeling van personen met een beperking en/ 
of een chronische ziekte, blijkt uit deze data niet in 
hoeverre zij hier zelf invloed op hebben kunnen 
uitoefenen. 

De enige indicatoren die indirect iets zeggen over de 
persoonlijke autonomie zijn de verhuiswens (CBS, tabel 
18) en de tevredenheid over de woning (CBS tabel 17, 
NIVEL indicator 3). De verhuiswens onder de algemene 
bevolking en personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte lijken in 2012 op elkaar: 26% van de 
algemene bevolking heeft een verhuiswens (waarvan 
5% urgent) evenals 20% van alle personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte (waarvan 4% 
urgent). Opvallend is dat 34% van de personen met 
een verstandelijke beperking en 31% van de personen 
met een psychiatrische beperking een verhuiswens 
heeft. Verschillende redenen kunnen aan een urgente 
verhuiswens ten grondslag liggen. Belangrijkste reden 
voor zowel de algemene bevolking als personen met 
een beperking en/of een chronische ziekte is de woning 
of de woonomgeving (respectievelijk 42% en 41%). 
Opvallend is echter de reden ‘gezondheid’: deze wordt 
door 20% van de personen met een beperking en/of 
een chronische ziekte met een urgente verhuiswens 
genoemd tegenover 6% van de algemene bevolking 
met een urgente verhuiswens. Andersom geldt dat de 
reden ‘zelfstandig gaan wonen’ bij 15% van de alge
mene bevolking met een urgente verhuiswens voor
komt, tegenover 9% van de personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte. 

Wat betreft de tevredenheid over de woning geldt dat 
de percentages tevreden en ontevreden overeenkomen 
tussen enerzijds de algemene bevolking en anderzijds 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte. Van de algemene bevolking is 89% tevreden en 
3% ontevreden; van de personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte is 88% tevreden en 5% 
ontevreden. Wel valt op 11%, 10% en 8% van respectie
velijk personen met een verstandelijke, psychiatrische 
en lichamelijke beperking ontevreden is. 

De verhuiswens en de tevredenheid over de woning 
raken indirect ook aan de toegankelijkheid van de 
woningmarkt zoals omschreven door het BAAT-kader. 
Een lang bestaande verhuiswens en/of een hoge mate 
van ontevredenheid over de woning zou kunnen duiden 
op een ontoegankelijke woningmarkt. Nader onderzoek 
is nodig om hierover meer uitsluitsel te geven. 

3.2.2 Volledige en daadwerkelijke 
participatie in, en opname in de 
samenleving 

Een aantal kwantitatieve indicatoren geven zicht op het 
grondbeginsel ‘volledige en daadwerkelijke participatie 
in, en opname in de samenleving’ binnen het recht op 
zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 
maatschappij. 

Ten eerste is er een goede kwantitatieve indicator 
beschikbaar voor de mate waarin maatschappijdiensten 
en -faciliteiten voor het algemene publiek op voet van 
gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte. Het gaat om de 
indicator ‘gebruik van diverse buurtvoorzieningen’ 
zoals gepresenteerd in tabel 3.1 (NIVEL, indicatoren 
6-16). Van alle verschillende groepen met een beperking 
en/of een chronische ziekte, lijkt het gebruik van buurt
voorzieningen door personen met een chronische 
ziekte het meeste op die van de algemene bevolking. 
Grotere verschillen in het gebruik zijn er tussen ener
zijds de algemene bevolking en anderzijds personen 
met lichamelijke, lichte tot matige verstandelijke en 
ernstige psychische beperking. Naarmate de lichame
lijke beperking ernstiger wordt, lijkt minder vaak 
gebruik te worden gemaakt van buurtvoorzieningen. 
Zie tabel 3.1. Het gebruik van buurtfaciliteiten zal mede 
afhankelijk zijn van de toegankelijkheid van deze 
buurtvoorzieningen. 
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Tabel 3.1 Gebruik van buurtvoorzieningen in vergelijking tot algemene bevolking 
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Algemene bevolking 

% Regelmatig 94 66 17 29 8 46 70 60 38 21 14 

% Soms 4 29 18 48 12 35 24 37 46 15 24 

% Vrijwel nooit / niet aanwezig 3 6 65 23 81 19 6 3 16 64 62 

Personen met een lichamelijke beperking - - - - - - + - -

Personen met een chronische ziekte - + -

Personen met een lichte of matige 
verstandelijke beperking - - - - + - - GM - + 

Personen met een ernstige psychische 
aandoening - - - GM - + - -

- Minder frequent gebruik van buurtvoorziening dan algemene bevolking 
+ Meer frequent gebruik van buurtvoorziening dan algemene bevolking 
GM Geen meting 

Afhankelijk van het type buurtvoorziening, is het ver
schil in gebruik ervan groter of kleiner tussen enerzijds 
de algemene bevolking en anderzijds een specifieke 
groep personen met een beperking of chronische 
ziekte. In het gebruik van de supermarkt is het verschil 
het grootst met de groep met lichte tot matige verstan
delijke beperking: 67% maakt regelmatig gebruik van 
de supermarkt, 19% soms en 14% vrijwel nooit. Van de 
personen met een lichamelijke en ernstige psychische 
beperking maakt nog ruim acht op de tien personen 
regelmatig gebruik van de supermarkt. Als het om het 
gebruik van andere winkels gaat, dan is het verschil 
tussen enerzijds de algemene bevolking en anderzijds 
personen met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking (43% maakt regelmatig gebruik; 18% vrijwel 
nooit) en een ernstige psychische beperking (45% 
maakt regelmatig gebruik; 12% vrijwel nooit) groter dan 
het verschil met personen met een lichamelijke beper
king (54% maakt regelmatig gebruik). Van de biblio
theek, de bank of het postkantoor maken personen met 
een lichte tot matige verstandelijke beperking minder 
regelmatig gebruik (respectievelijk 7% en 23%) en vaker 
vrijwel nooit gebruik (respectievelijk 88% en 50%) dan 
de algemene bevolking. Het gebruik van parken en 
groenvoorzieningen is minder frequent onder personen 

met een lichamelijke, ernstig psychische en lichte tot 
matige verstandelijke beperking (respectievelijk 37%, 
36%, 21% regelmatig gebruik en 26%, 28%, 42% vrijwel 
nooit gebruik). De pinautomaat wordt niet alleen veel 
minder regelmatig gebruikt door personen met een 
lichte tot matige verstandelijke beperking (34% regel
matig; 52% vrijwel nooit), maar ook door personen met 
een lichamelijke beperking (65% regelmatig). Van de 
brievenbus maken eigenlijk alleen personen met een 
ernstig psychische beperking minder gebruik (39% 
regelmatig en 13% vrijwel nooit), het verschil tussen de 
algemene bevolking en personen met een lichamelijke 
beperking is minimaal. Van de sporthal maken perso
nen met een lichamelijke beperking (10% regelmatig, 
79% vrijwel nooit), ernstig psychische beperking (11% 
regelmatig; 80% vrijwel nooit) en chronische ziekte 
(14% regelmatig; 72% vrijwel nooit) minder gebruik 
dan de algemene bevolking. Ten aanzien van het zwem
bad maken personen met een lichamelijke, ernstig 
psychische beperking of chronische ziekte vaker vrijwel 
nooit gebruik: ongeveer driekwart maakt vrijwel geen 
gebruik van het zwembad. Opvallend maar niet verras
send is het hogere gebruik van zorgvoorzieningen, 
zoals de huisarts en apotheek, door personen met ern
stige psychische, lichamelijke beperking of chronische 
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ziekte (respectievelijk 53%, 65% en 62% maakt hiervan 
regelmatig gebruik). 

Over de woonsituatie is ook een aantal kwantitatieve 
indicatoren beschikbaar. Het aandeel personen dat in 
een instelling woont (CBS, tabel 2) geeft een indicatie 
van personen die gebruik maken van bepaalde leefrege
lingen en het bestaan van nationale wetgeving die insti
tutionalisering toestaat. Institutionalisering staat haaks 
op het idee dat mensen met een beperking en/of een 
chronische ziekte onderdeel uit maken van de samenle
ving. Ook kan het de drempel van toegankelijkheid van 
de samenleving verhogen voor mensen die in instellin
gen verblijven. Uit registratiecijfers van het CBS blijkt 
dat 9% van de personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte in 2012 in een institutioneel huishou
den woont. 44% van de personen met een psycho
geriatrische beperking woont in een institutioneel 
huishouden, 27% van de personen met een verstande
lijke beperking, 25% van de personen met een zintuig
lijke beperking en 23% van de personen met een 
lichamelijke beperking. Van de 18plussers met een 
beperking en/of een chronische ziekte én een indicatie 

voor zorg met verblijf, maakte in 2012 vier op de vijf 
ook gebruik van zorg met verblijf (CBS, tabel 20). 

Het CBS heeft becijferd dat circa een kwart van de per
sonen met een verstandelijke beperking – ongeacht de 
ernst daarvan – in een instelling woont. Het NIVEL 
komt voor het jaar 2012 tot een lager aandeel, namelijk 
13% (NIVEL indicator 1a). Mogelijk kan dit worden 
verklaard doordat het NIVEL alleen zicht heeft op per
sonen met een lichte tot matige verstandelijke beper
king en niet op personen met een ernstige 
verstandelijke beperking. Ook moet in het achterhoofd 
gehouden worden dat de cijfers van het CBS en het 
NIVEL niet zonder meer een-op-een vergeleken kunnen 
worden (zie paragraaf 3.1.2). Daarnaast laat het NIVEL 
zien dat 79% van de personen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking in 2012 in een gewone woon
wijk woont en daarmee dus midden in de maatschap
pij. Een klein deel woont aan de rand van een woonwijk 
of ergens anders. Op basis van het Panel Psychisch 
Gezien van het Trimbos Instituut heeft het NIVEL bere
kend dat 2% van de mensen met een ernstige psychi
sche beperking in een GGz instelling woont (NIVEL 
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indicator 1b) en daarmee verder verwijderd is van de 
samenleving. 

Over de mate van isolatie zijn geen goede kwantitatieve 
indicatoren voorhanden. 

3.2.3 Toegankelijkheid 
Toegankelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor 
volledige en daadwerkelijke participatie. Toegankelijkheid 
is zowel een grondbeginsel van het IVRPH als een ele
ment uit het BAAT-kader. 

Een verminderd gebruik van buurtvoorzieningen kan 
gelegen zijn in de toegankelijkheid van die buurtvoor
zieningen (NIVEL indicator 17a, NIVEL indicator 18-26). 
De toegankelijkheid van buurtvoorzieningen is in het 
jaar 2012 alleen gemeten onder personen met een 
lichamelijke beperking of chronische ziekte. De toegan
kelijkheid van buurtvoorzieningen is nog lang niet opti
maal en lijkt het meest problematisch voor personen 
met een ernstige lichamelijke beperking. Het slechtst 
toegankelijk is het openbaar vervoer: slechts 34% van 
de personen met een ernstige lichamelijke beperking 
heeft altijd toegang tot het OV, 32% soms en 34% vrij
wel nooit. Ook de toegankelijkheid van het uitgaans
leven is zeker niet gegarandeerd voor mensen met een 
ernstige lichamelijke beperking. 40% van deze groep 
geeft aan dat het uitgaansleven voor hen vrijwel altijd 
toegankelijk is, 49% geeft aan dat de toegang soms een 
probleem is, 11% geeft aan dat men eigenlijk nooit 
toegang heeft tot uitgaansgelegenheden. De toeganke
lijkheid van verenigings- en sportgebouwen is ongeveer 
vergelijkbaar met de toegankelijkheid van het uitgaans
leven. Beter toegankelijk zijn de brievenbus, de pinauto
maat, openbare gebouwen, parken en groenvoorzieningen 
en winkels, al blijft deze verre van optimaal. Personen 
met een lichte tot matige lichamelijke beperking en een 
of meerdere chronische ziekten ervaren minder proble
men met de toegang tot buurtvoorzieningen. Ook 
onder mensen met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking bestaan er problemen in de toegankelijkheid 
van buurtvoorzieningen (NIVEL indicator 17b): 8% kan 
moeilijk bij buurtvoorzieningen komen, 17% heeft hier 
soms problemen mee, de rest komt er met gemak. 

Behalve de toegankelijkheid van buurtvoorzieningen 
kunnen ook de tevredenheid over fysieke voorzienin
gen50 en de veiligheidsgevoelens (in de buurt) een indi
catie geven van de barrières die personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte ervaren in de 
toegang tot de maatschappij, waaronder ook algemene 
maatschappijdiensten en -faciliteiten vallen. De alge
mene bevolking geeft in 2012 het rapportcijfer 6.3 aan 
hun tevredenheid over de fysieke voorzieningen (CBS, 
tabel 19). Personen met een beperking en/of een chro
nische ziekte geven een rapportcijfer 6.1. Ook als het 
gaat om gevoelens van onveiligheid, lijken de verschil
len tussen de algemene bevolking en personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in 2012 verwaar
loosbaar. Van de algemene bevolking voelt 39% zich 
wel eens tot vaak onveilig, onder personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte is dit 41%. 
Opvallend zijn de percentages van onveiligheidsgevoe
lens onder personen met een psychiatrische beperking: 
56% voelt zich wel eens onveilig, 9% vaak. NIVEL-
cijfers bevestigen dat het gevoel van veiligheid in de 
buurt waar men woont niet veel verschilt tussen de 
verschillende groepen met een beperking en/of een 
chronische ziekte, al lijken de NIVEL cijfers wel een 
hoger gevoel van veiligheid weer te geven (NIVEL, indi
cator 5). Het NIVEL heeft geen cijfers beschikbaar over 
veiligheidsgevoelens onder mensen met een ernstig 
psychische beperking en de algemene bevolking. 

De toegang tot huisvesting op de vrije markt kan wor
den afgeleid uit het aandeel huishoudens/personen dat 
in een koop- of huurwoning woont (CBS, tabel 14 en 
15). Van de huishoudens met een kernlid51 met een 
beperking en/of een chronische ziekte, woont 46% in 
een koopwoning en 54% in een huurwoning. Onder 
huishoudens in de algemene bevolking is dit respectie
velijk 56% en 42%. Het aandeel huishoudens dat in een 
huurhuis woont, is bijzonder hoog onder huishoudens 
waarbij minstens een van de kernleden een verstande
lijke, psychiatrische of zintuiglijke beperking heeft 
(93%, 84%, 76%). Kijken we niet op huishoudenniveau, 
maar op persoonsniveau dan woont 50% van de perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte in 
een koophuis en 50% in een huurhuis. Ter vergelijking: 
onder de algemene bevolking woont 66% in een 

50	 Onder fysieke voorzieningen wordt verstaan (1) het onderhoud 
van wegen, parken en pleintjes in de buurt, (2) het onderhoud 
van parken, plantsoenen en parken in de buurt, (3) buitenver
lichting in de buurt, (4) speelplekken voor kinderen in de buurt 
en (5) voorzieningen voor jongeren in de buurt. 

51	 Een huishoudkern is een gehuwd of samenwonend paar, een 
alleenstaande of een ouder in een eenoudergezin. Kinderen en 
overige huishoudleden behoren niet tot de huishoudkern en zijn 
dus geen kernlid. 
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koopwoning en 33% in een huurwoning. De gegevens 
op persoonsniveau bevestigen dat vooral onder perso
nen met een verstandelijke, psychiatrische en zintuig
lijke beperking velen in een huurhuis wonen 
(respectievelijk 71%, 66% en 63%). Maar ook onder de 
personen met een somatische beperking is het aandeel 
huurders niet gering (64%). De vrije sector voor koop
woningen lijkt hiermee – in vergelijking met de alge
mene bevolking – minder toegankelijk voor personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte. 

3.2.4 Respect voor verschillen en 
aanvaarding dat personen met een 
handicap uitmaken van de mensheid 
en menselijke diversiteit en gelijke 
kansen 

De grondbeginselen ‘respect voor verschillen en aan
vaarding dat personen met een handicap uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit’ en ‘gelijke kan
sen’ liggen dicht bij elkaar en zijn tevens verbonden 
met de andere grondbeginselen en het BAAT-principe 
toegankelijkheid. Waar het gaat om het recht op zelf
standig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, 
moeten personen met een beperking en/of chronische 
ziekte een reeks van maatschappij ondersteunende 
maatregelen worden aangeboden. Pas dan worden 
gelijke kansen geboden en wordt rekening gehouden 
met de verschillen tussen die personen. Hierover zijn 
echter nauwelijks kwantitatieve indicatoren voorhan
den. De kwantitatieve indicatoren die wel voorhanden 
zijn, hebben betrekking op de financiële ondersteuning 
van personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte. 

Indicatie voor de noodzaak van financiële ondersteu
ning is af te leiden uit de netto woonquote (CBS, tabel 
16): het aandeel van het netto huishoudinkomen dat 
aan netto woonuitgaven wordt besteed. De netto woon-
quote lijkt in 2012 nagenoeg hetzelfde voor huis
houdens uit de algemene bevolking (30%) als voor 
huishoudens met een kernlid met een beperking en/of 
een chronische ziekte (32%). Opvallend is de netto 
woonquote van huishoudens met een kernlid met ver
standelijke of psychiatrische beperking, deze is respec
tievelijk 41% en 40%. 

Een indicator voor financiële ondersteuning is de ver
strekte huurtoeslag (CBS, tabel 15), hoewel deze niet 
specifiek gericht is op personen met een beperking en/ 
of een chronische ziekte. Van de huishoudens in een 
huurwoning met tenminste één kernlid met een beper
king en/of een chronische ziekte ontvangt 45% in 2012 
huurtoeslag. Onder huishoudens in een huurwoning 

van de algemene bevolking is dit 35%. Opvallend is het 
aandeel huishoudens met huurtoeslag waarvan een 
kernlid een psychiatrische beperking heeft, dit ligt op 
55%. 

Andere uitkeringen (CBS, tabel 13) – hoewel ook niet 
gericht op personen met beperkingen en/of chronische 
ziekte – kunnen ook een indicatie geven van de finan
ciële ondersteuning die personen ontvangen om in de 
maatschappij te wonen en te leven. Zonder de beno
digde financiële ondersteuning wordt een drempel 
opgetrokken om in de maatschappij te leven. Met 
andere woorden, financiële ondersteuning maakt de 
maatschappij toegankelijker. 16% van de personen met 
een beperking en/of een chronische ziekte ontvangt in 
2012 een AO-uitkering 52, onder de algemene bevolking 
is dit percentage 5%. 37% van de personen met een 
beperking en / of chronische ziekte ontvangt in 2012 
een AOW-uitkering tegenover 17% van de algemene 
bevolking: hieruit blijkt in ieder geval dat personen met 
een beperking gemiddeld wat ouder zijn. Als het gaat 
om de bijstand, dan blijkt dat in 2012 7% van de perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte hier 
aanspraak op maakt, tegenover 3% van de algemene 
bevolking. Verder ingezoomd op de ontvangers van 
AO-uitkeringen, dan ligt het percentage ontvangers met 
een verstandelijke beperking en psychiatrische beper
king relatief hoog. Het gaat om respectievelijk 57% en 
39%. 

3.3 Artikel 24. Onderwijs 
Ook ten aanzien van artikel 24 van het IVRPH over 
onderwijs geldt dat alle IVRPH-grondbeginselen hier
aan ten grondslag liggen. Omdat het verdragsartikel 
voornamelijk ziet op inclusief onderwijs en het bieden 
van redelijke of doeltreffende aanpassingen, lijken 
vooral de grondbeginselen ‘volledige en daadwerkelijke 
participatie in, en opname in de samenleving’, ‘respect 
voor verschillen en aanvaarding dat personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte deel uitmaken 
van de mensheid en menselijke diversiteit’ en ‘gelijke 
kansen’ in artikel 24 IVRPH aan de orde te komen. Ook 
is het grondbeginsel ‘respect voor de zich ontwikke
lende capaciteiten van kinderen met een handicap een 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handi
cap en behoud van hun eigen identiteit’ van belang: van 

52	 Uitkering die wordt verstrekt op grond van de Wet op de arbeids
ongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen 
naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheids
verzekering zelfstandigen (WAZ) of de Wet werk en inkomens
ondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong). 
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de personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte die onderwijs volgen, zal een groot deel nog kind 
zijn. 

Van de vier BAAT-principes komen vooral ‘aanpasbaar
heid’ en ‘toegankelijkheid’ aan de orde in artikel 24 
IVRPH over onderwijs. Bij aanpasbaarheid gaat het 
over het bieden van redelijke en doeltreffende aanpas
singen aan leerlingen of studenten met een beperking 
en/of een chronische ziekte. Ook de ‘toegankelijkheid’ 
van het onderwijs is in artikel 24 IVRPH van groot 
belang: zonder toegang tot (inclusief) onderwijs wor
den leerlingen of studenten met een beperking en/of 
een chronische ziekte niet in staat gesteld zichzelf te 
ontwikkelen. 

Er is slechts een beperkt aantal kwantitatieve indicato
ren beschikbaar ten aanzien van artikel 24 IVRPH over 
onderwijs. Deze hebben vooral betrekking op de ‘volle
dige en daadwerkelijke participatie in, en opname in de 
samenleving’, ‘gelijke kansen’, ‘toegankelijkheid’ en 
‘respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van 
kinderen met een handicap en eerbiediging van het 
recht van kinderen met een handicap en behoud van 

hun eigen identiteit’. Hoewel er twee kwantitatieve 
indicatoren beschikbaar zijn ten aanzien van het begin
sel gelijke kansen, zijn er eigenlijk geen kwantitatieve 
indicatoren voor het aanbieden van redelijke of doeltref
fende aanpassingen aan leerlingen of studenten met 
een beperking en/of een chronische ziekte. Van de aan
pasbaarheid van het onderwijs kan dus geen compleet 
beeld worden geschetst. Nader onderzoek is hiervoor 
nodig. Ook met het oog op de invoering van de Wet 
passend onderwijs in 2014. 

In artikel 24 IVRPH wordt het onderwijs aan personen 
met een visuele en/of auditieve beperking er uitgelicht. 
Ten aanzien van deze groep zijn registratiedata voor
handen, maar geen informatie over de redelijke of doel
treffende aanpassingen die aan deze groep wordt 
aangeboden in het onderwijs. 
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3.3.1 Volledige en daadwerkelijke 
participatie in, en opname in de 
samenleving 

Het recht op onderwijs voor personen met een beper
king en/of een chronische ziekte, zoals neergelegd in 
artikel 24 van het IVRPH, betekent dat zij niet op grond 
van hun beperking en/of chronische ziekte worden 
uitgesloten van het algemene onderwijssysteem. 
Het verdrag geeft aan dat de mate van inclusiviteit mag 
variëren. Om te bezien of sprake is van inclusief onder
wijs, wordt gekeken naar de indicatoren inschrijvingen 
in het basisonderwijs (CBS, tabel 4) en inschrijvingen 
in het voortgezet onderwijs (CBS, tabel 4). Hoe hoger 
het aandeel leerlingen dat ingeschreven staat in het 
speciaal onderwijs, hoe minder sprake is van inclusief 
onderwijs. Voorwaarde van inclusief onderwijs is de 
toegankelijkheid van dat onderwijs, ook voor personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte. 

Van alle ingeschrevenen in het basisonderwijs (alge
mene bevolking), staat in 2012 95% ingeschreven in het 
regulier onderwijs en 5% in het speciaal onderwijs. 
Onder de ingeschreven in het basisonderwijs met een 
beperking en/of een chronische ziekte is de verdeling 
71% versus 29%: een groot verschil met de algemene 
bevolking. Van de ingeschrevenen met een lichamelijke, 
verstandelijke en zintuiglijke beperking gaan ongeveer 8 
van de 10 naar het speciaal onderwijs. 

Van alle ingeschreven in het voortgezet onderwijs (alge
mene bevolking) staat in 2012 84% ingeschreven in het 
regulier onderwijs en 16% in het speciaal onderwijs53. 
De verdeling is anders als het gaat om ingeschrevenen 
met een beperking of een chronische ziekte. 56% staat 
ingeschreven in het regulier voortgezet onderwijs en 
44% in het speciaal voortgezet onderwijs. Tenminste 
vier op de vijf van de ingeschrevenen in het voortgezet 
onderwijs met een verstandelijke, zintuigelijke of licha
melijke beperking gaat naar het speciaal onderwijs. 

Ook het aandeel ‘thuiszitters’ (CBS, tabel 6) geeft een 
indicatie van de mate waarin inclusief onderwijs wordt 
geboden. Thuiszitters zijn kinderen van 5 tot en met 
15 jaar die niet ingeschreven staan in het bekostigde 
onderwijs. Scholen die kinderen met een beperking en/ 
of een chronische ziekte vanwege hun beperking niet 
inschrijven, bieden geen inclusief onderwijs en gaan 
volledige en daadwerkelijke participatie in het onderwijs 
tegen. Tevens zou sprake kunnen zijn van discriminatie. 
1% van de 5-15 jarigen uit de algemene bevolking staat 
in 2012 niet ingeschreven in bekostigd onderwijs en 

53 Het CBS verstaat onder speciaal voortgezet onderwijs ook leer
wegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs. 

wordt daarmee mogelijk uitgesloten van onderwijs. 
In absolute aantallen gaat het om 22.350 kinderen. 
Let op: op inschrijvingen in het particuliere onderwijs is 
geen zicht. Onder 5-15 jarigen met een beperking en/of 
een chronische ziekte is dit percentage 3%, daarbij gaat 
het om 4.820 kinderen. Kijken we naar de onderlig
gende groepen met een beperking of een chronische 
ziekte, dan zien we hogere percentages van 5-15 jarigen 
die niet ingeschreven staan in het bekostigde onderwijs 
in 2012. 22% van de 5-15 jarigen met een lichamelijke 
beperking staat niet ingeschreven in bekostigd onder
wijs. Onder 5-15 jarigen met een verstandelijke beper
king is dit percentage 12%, onder 5-15 jarigen met een 
somatische beperking is dit aandeel 11%. Het lijkt er 
dus op dat anno 2012 sommige kinderen met een 
beperking een verhoogd risico lopen om thuis te zitten 
en niet ingeschreven te zijn voor bekostigd onderwijs. 

3.3.2 Gelijke kansen 
Personen met een beperking hebben het recht om op 
voet van gelijkheid te participeren in de samenleving, 
ook in het onderwijs. Dit vraagt niet alleen om respect 
voor de verschillen tussen personen, maar ook om het 
bieden van gelijke kansen. Onderwijs moet aanpasbaar 
zijn, zoals benadrukt in het BAAT-kader, om personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte te kun
nen includeren. 

Artikel 24 IVRPH vraagt om het bieden van redelijke 
aanpassingen en doeltreffende, op het individu toege
sneden, maatregelen voor personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte in het onderwijs. Deze 
aanpassingen en maatregelen zouden meer gelijke 
kansen in het onderwijs moeten bieden. Hiervoor zijn 
echter geen kwantitatieve indicatoren beschikbaar. Ook 
niet waar het gaat om personen die blind, doof of doof-
blind zijn. 

Een kwantitatieve indicator die wel beschikbaar is en 
een beeld geeft van gelijke kansen in het onderwijs, is 
het aandeel thuiszitters (CBS, tabel 6). Wie vanwege 
zijn beperking niet ingeschreven kan worden in het 
onderwijs, heeft niet dezelfde kans om zich te ontwikke
len als iemand zonder een beperking. Gelijke kansen, 
uitsluiting en discriminatie hangen nauw samen. In de 
vorige paragraaf werd al geconcludeerd dat kinderen 
met een beperking in 2012 een hoger risico hebben op 
thuiszitten dan leerlingen zonder een beperking. 

Ook het aandeel voortijdige schoolverlaters geeft een 
indicatie van gelijke kansen (CBS, tabel 5). School
verlaters zijn personen die van school af gaan zonder 
een startkwalificatie te behalen. 
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Deze startkwalificatie is vaak een vereiste om een 
entree te kunnen maken op de arbeidsmarkt. De kan
sen op werk liggen anders voor personen met of zonder 
startkwalificatie. Van het aantal leerlingen uit de alge
mene bevolking (tot en met 22 jaar) in het regulier 
onderwijs verlaat in 2012 3% het onderwijs zonder een 
startkwalificatie te behalen. Onder de leerlingen met 
een beperking en/of een chronische ziekte (tot en met 
22 jaar) is dit aandeel 6%. Onder leerlingen met een 
verstandelijke beperking is het aandeel zelfs 24%. 
Slechts een klein deel van de voortijdige schoolverlaters 
stapt over naar het speciaal onderwijs. Onder de leer
lingen met een beperking en/of een chronische ziekte 
(tot en met 22 jaar) is dit ongeveer een vijfde deel. 
Leerlingen met een beperking en/of een chronische 
ziekte lijken in 2012 dus een grotere kans te hebben op 
voortijdig schoolverlaten. Hiermee verkleinen zij hun 
kans op een succesvolle entree op de arbeidsmarkt. 

3.3.3 Toegankelijkheid 
Artikel 24 van het IVRPH stelt dat personen met een 
beperking toegang behoren te hebben tot (inclusief) 
basis en voortgezet onderwijs. Twee indicatoren zijn 
hier van belang. Ten eerste het aandeel ingeschrevenen 
in het basis en voortgezet onderwijs (CBS, tabel 4). 
Ten tweede het aandeel thuiszitters (CBS, tabel 6). 
De eerste indicator zegt voornamelijk iets over de toe
gankelijkheid van inclusief onderwijs (zie ook paragraaf 
3.3.1), de tweede indicator iets over de ontoegankelijk
heid van inclusief onderwijs. Het aandeel 5-15 jarigen 
met specifieke beperkingen lijkt in 2012 een verhoogd 
risico te lopen op thuiszitten. Dat kan een teken zijn 
dat de toegang tot het onderwijs onvoldoende geborgd 
is. 

Aandachtspunt in de toegang tot onderwijs is de toe
gang tot tertiair onderwijs voor personen met een 
beperking. Enige indicatie in de toegang hiertoe blijkt 
uit de hoogst gevolgde opleiding (CBS, tabel 7), inge
deeld naar laag, midden (o.a. mbo) en hoog (hbo, wo). 
De verdeling voor de algemene bevolking is in 2012: 
laag 26% - midden 42% - hoog 33%. De verdeling voor 
mensen met een beperking en/of een chronische ziekte 
is in 2012: laag 47% - midden 36% - hoog 18%. 
Conclusie is dat mensen met een beperking en/of een 
chronische ziekte minder vaak middelbaar of hoger 
onderwijs hebben genoten dan de algemene bevolking; 
het is echter de vraag in hoeverre de toegankelijkheid 
van het onderwijs hier een rol in speelt. 

3.3.4 Respect voor de zich ontwikkelende 
capaciteiten van kinderen met een 
handicap en eerbiediging van het 
recht van kinderen met een handicap 
op het behoud van hun eigen 
identiteit 

Het brede grondbeginsel ‘respect voor de zich ontwik
kelende capaciteiten van kinderen met een handicap en 
eerbiediging van het recht van kinderen met een handi
cap op het behoud van hun eigen identiteit’ komt 
eigenlijk terug in het gehele verdragsartikel over onder
wijs. Het zullen vooral kinderen zijn die binnen het 
onderwijs werken aan het ontwikkelen van hun capaci
teiten. Indicaties voor het respect voor de zich ontwik
kelende capaciteiten van kinderen met een beperking 
zijn de inschrijvingen in het basis en voortgezet regulier 
en speciaal onderwijs (CBS, tabel 4) en de hoogst 
gevolgde en behaalde opleiding (CBS, tabel 7). 

De inschrijvingen in het basis en voortgezet regulier en 
speciaal onderwijs zijn in de voorgaande paragrafen al 
besproken. Nog niet aan de orde kwam de hoogst 
gevolgde en behaalde opleiding. Hiervoor geldt dat het 
niveau gemiddeld lager ligt voor mensen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in vergelijking 
tot de algemene bevolking, althans voor het jaar 2012. 
Zelfs de groep met een chronische ziekte – die over het 
algemeen het meest op gelijke voet met de algemene 
bevolking participeert – levert niveau in als het gaat om 
onderwijs. 

Als het gaat om de hoogst gevolgde opleiding, dan 
zagen we hierboven al dat de verdelingen naar verschil
len tussen de algemene bevolking en personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte. Niet kan worden 
gezegd of daarmee de ontwikkelende capaciteiten van 
kinderen onvoldoende gerespecteerd worden. Nader 
onderzoek is hiervoor nodig. Het aandeel dat maximaal 
een laag opleidingsniveau heeft gevolgd, is 
78% voor personen met een verstandelijke beperking, 
61% voor personen met een psychogeriatrische beperking, 
60% voor personen met een somatische beperking, 
57% voor personen met een lichamelijke beperking en 
56% voor personen met een zintuiglijke beperking. 

Kijken we naar de hoogst behaalde opleiding, dan geldt 
voor het jaar 2012 de volgende verdeling voor de alge
mene bevolking: laag 35% - midden 41% - hoog 23%. 
Voor mensen met een beperking en/of een chronische 
ziekte geldt: laag 55% - midden 33% - hoog 13%. 
Personen met een verstandelijke beperking ronden het 
vaakst een opleiding van laag niveau af, het gaat om 
90%. Van de andere groepen personen met een beper
king – uitgezonderd de groep met een chronische 
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ziekte – behalen ruim zes op de tien personen geen 
hogere diploma dan van lager onderwijs. De hoogst 
behaalde opleiding hangt samen met de leeftijds
verdeling van de groep: hoe jonger de persoon, hoe 
kleiner de kans dat een hoge opleiding is gevolgd of 
afgerond. 

Artikel 24 IVRPH stelt dat het gevoel van waardigheid 
en eigenwaarde van personen met een beperking kan 
worden versterkt door inclusief onderwijs te implemen
teren met een nationaal implementatieprogramma met 
voldoende financiële middelen. Er zijn geen kwantita
tieve indicatoren beschikbaar voor het gevoel van waar
digheid of eigenwaarde, noch voor de een 
implementatieprogramma en de daarbij behorende 
planning en financiële middelen. Ook zijn geen kwanti
tatieve indicatoren beschikbaar voor de ontwikkeling 
van praktische en sociale vaardigheden van personen 
met een beperking. 

3.4 	 Artikel 27. Werk en 
werkgelegenheid 

Net zoals bij de IVRPH-verdragsartikelen over zelfstan
dig wonen en deel uitmaken van de maatschappij en 
onderwijs, liggen alle IVRPH-grondbeginselen ten 
grondslag aan het artikel over werk en werkgelegenheid. 
Prominent aanwezig in artikel 27 zijn in ieder geval de 
beginselen ‘respect voor de inherente waardigheid, 
persoonlijke autonomie, met inbegrip van de vrijheid 
zelf keuzes te maken en de onafhankelijkheid van per
sonen’, ‘volledige en daadwerkelijke participatie in, en 
opname in de samenleving’, ‘gelijke kansen’ en ‘toe
gankelijkheid’. Ook is het verdragsartikel over werk en 
werkgelegenheid nauw verbonden met de BAAT-
principes ‘aanpasbaarheid’ en ‘toegankelijkheid’. 

Niet ten aanzien van alle grondbeginselen of BAAT-
principes zijn kwantitatieve indicatoren beschikbaar. 
Indicatoren over persoonlijke autonomie ontbreken 
bijvoorbeeld. Het is onbekend in hoeverre personen 
met een beperking hun werk vrij gekozen of aanvaard 
hebben. Artikel 27 IVRPH maakt expliciet dat personen 
met een beperking niet in slavernij mogen worden 
gehouden of anderszins gedwongen mogen worden tot 
het verrichten van arbeid en dat de bescherming hier 
tegen hetzelfde moet zijn als voor mensen zonder een 
beperking. Ook hierover zijn geen kwantitatieve indica
toren beschikbaar. 

Ten aanzien van gelijke kansen in het werk zijn wel een 
aantal kwantitatieve indicatoren beschikbaar; maar 
meer indicatoren zijn nodig om zicht te krijgen op de 

benodigde en aangeboden aanpassingen bij het vinden, 
het verwerven en het behouden van werk. Ten aanzien 
van een aantal specifieke onderwerpen ontbreken ook 
kwantitatieve indicatoren, bijvoorbeeld voor rechtma
tige en gunstige arbeidsvoorwaarden zoals promotie en 
gelijke beloning, een veilige en gezonde werkomgeving, 
bescherming tegen intimidatie en de mogelijkheid tot 
rechtsherstel. Ook is aan de hand van de huidige 
kwantitatieve indicatoren nog geen beeld te schetsen 
van vakbondsrechten, voorkeursbeleid en bewust
wordingscampagnes. 

Er zijn wel veel andere kwantitatieve indicatoren ten 
aanzien van artikel 27 IVRPH beschikbaar. Waar het 
gaat om de aanpasbaarheid van werk, zijn er indicato
ren voor belemmeringen in betaald werk, de benodigde 
en de ontvangen ondersteuning in werk en het aantal 
gesubsidieerde banen. Waar het gaat om de toeganke
lijkheid van het werk, zijn hiervoor indicaties te vinden 
in de wens om te werken, de belemmeringen in het 
werk, het hebben van betaald werk, het type werkgever, 
het aandeel zelfstandigen en potentieel discriminatoire 
afwijzingen bij sollicitaties. 

In de komende paragrafen worden de beschikbare 
kwantitatieve indicatoren aan de hand van de IVRPH-
grondbeginselen besproken. Waar mogelijk worden ook 
verwijzingen naar het BAAT-kader gemaakt. 

3.4.1 Non-discriminatie 
Artikel 27 IVRPH verbiedt discriminatie en uitsluiting 
op grond van een beperking en/of een chronische 
ziekte ten aanzien van werk. Een indicatie voor discri
minatie of uitsluiting vinden we in het aandeel perso
nen dat gedurende een periode van twaalf maanden 
heeft gezocht naar werk en vermoedt dat hun beperking 
de reden van afwijzing is geweest (NIVEL, indicator 46 
en 47). Van de personen met een lichamelijke beper
king of chronische ziekte die gedurende een periode 
van twaalf maanden in 2012 hebben gesolliciteerd, 
heeft dit voor minder dan een vijfde geleid tot het vin
den van werk. 47% van de personen met een lichame
lijke beperking en 41% van de personen met een 
chronische ziekte vermoedt dat de beperking de reden 
is geweest voor de afwijzing. Over personen met een 
zintuiglijke, lichte tot matige verstandelijke of ernstige 
psychische beperking is geen informatie beschikbaar, 
evenals niet voor de algemene bevolking. 

Discriminatie in het werk werpt drempels op voor de 
volledige en daadwerkelijke participatie in arbeid. Als 
discriminatie plaatsvindt in het werving- en 
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selectieproces komt dit niet ten goede aan de 
toegankelijkheid van de arbeid. 

3.4.2 Volledige en daadwerkelijke 
participatie in, en opname in de 
samenleving 

Participatie kan op verschillende domeinen plaats vin
den, waaronder in betaald werk. Betaald werk biedt de 
mogelijkheid om te kunnen voorzien in het eigen 
levensonderhoud. Artikel 27 IVRPH benoemt het voor
zien in eigen levensonderhoud door vrij gekozen en 
aanvaard werk als een recht voor mensen met een 
beperking. 

Hoewel het verdrag streeft naar volledige en daadwer
kelijke participatie voor personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte – ook in werk –, is het de 
vraag in hoeverre zij hier zelf ook naar streven. Een 
indicatie hiervoor geeft de wens tot werken (CBS, tabel 
8). Personen (15-74 jaar) uit de niet-beroepsbevolking 
die op korte termijn niet beschikbaar zijn voor werk en 
ook niet recentelijk naar werk hebben gezocht zijn in 
2012 gevraagd naar hun wens om te werken. 5% van de 
algemene bevolking en 6% van de personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte wil werken, de 
rest geeft een reden om niet te willen of te kunnen wer
ken. Deze redenen om niet te werken (CBS, tabel 8) 
lijken anders voor personen met een beperking en/of 
een chronische ziekte dan voor de algemene bevolking. 
Ziekte of arbeidsongeschiktheid speelt onder personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte een veel 
grotere rol (bij 46% van de personen uit deze groep). 
De panelgegevens van het NIVEL geven een ander 
beeld (NIVEL, indicator 36), maar het is goed om daar
bij in het achterhoofd te houden dat het NIVEL de groe
pen op een andere manier definieert dan het CBS. 
De cijfers van het NIVEL gaan over personen in de 
leeftijd van 15-64 jaar die geen betaalde baan hebben. 
Van de algemene bevolking wil 53% betaald werk en 
47% niet. Dit verschilt niet van de wens voor betaald 
werk onder personen met een lichamelijke beperking, 
ernstig psychische beperking of een chronische ziekte. 
Van de personen met een lichte tot matige verstande
lijke beperking die niet werken, zou 26% dit wel graag 
willen (NIVEL, indicator 33). 42% van de personen met 
een lichamelijke beperking en 32% van de personen 
met een chronische ziekte die niet wil werken, geeft 
hiervoor als reden pijn en vermoeidheid. Ook fysieke 
beperkingen spelen een rol, in ieder geval onder 41% 
van de personen met een lichamelijke beperking en 
onder 34% van de personen met een chronische ziekte. 
In veel mindere mate wordt de wens beperkt door 

problemen met vervoer of een gebrek aan aanpassingen 
of ondersteuning (NIVEL, indicator 37). 

Een belangrijke indicatie voor volledige en daadwerke  
lijke participatie in arbeid is het onderdeel uitmaken 
van de werkzame beroepsbevolking (CBS, tabel 8). 
Uit enquêtecijfers van het CBS over het jaar 2012 blijkt 
dat 66% van de algemene bevolking van 15 tot en met 
74 jaar behoort tot de werkzame beroepsbevolking, 
4% tot de werkloze beroepsbevolking en 29% tot de 
niet-beroepsbevolking (niet beschikbaar of niet recent 
gezocht naar werk). Deze verdeling is anders onder 
personen van 15 tot en met 74 jaar met een beperking 
en/of een chronische ziekte; hiervan behoort 45% tot 
de werkzame beroepsbevolking, 4% tot de werkloze 
beroepsbevolking en 51% tot de niet-beroepsbevolking. 
Het niet behoren tot de werkzame beroepsbevolking 
staat volledige en daadwerkelijke participatie in de weg 
en maakt het moeilijker om te voorzien in het levenson  
derhoud. Zeker onder personen met een lichamelijke, 
een somatische of een psychiatrische beperking is het 
aandeel werkenden laag, respectievelijk 11%, 15% en 
22%. 

Paneldata van het NIVEL ondersteunen bovenstaande 
bevindingen ten dele (NIVEL, indicator 34). Van de 
algemene bevolking heeft 77% een betaalde baan en 
23% niet. Personen met een lichamelijke, ernstige psy  
chische beperking en personen met een chronische 
ziekte hebben minder vaak een betaalde baan. 20% van 
de personen met een ernstige psychiatrische beperking 
heeft een betaalde baan en 80% niet; dit is vergelijkbaar 
met de CBS cijfers. Van de personen met een lichame  
lijke beperking heeft 44% een betaalde baan en 56% 
niet. Dit levert een verschil met de CBS-cijfers op waar  
uit blijkt dat slechts 11% van de personen met een 
lichamelijke beperking en 15% van de personen met 
een somatische beperking een betaalde baan heeft. 
De paneldata van het NIVEL voegen toe dat personen 
met een ernstige lichamelijke beperking veel minder 
vaak een betaalde baan hebben (21%) dan personen 
met een lichte tot matige lichamelijke beperking (res  
pectievelijk 56% en 36%). Van de personen met een 
chronische ziekte heeft 56% betaald werk en 44% geen 
betaald werk. Het NIVEL beschikt niet over de gegevens 
van personen met een verstandelijke beperking. 

Ook de arbeidsduur (CBS, tabel 10) kan een indicatie 
zijn van de mate waarin volledig en daadwerkelijk wordt 
geparticipeerd in arbeid. De arbeidsduur van personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte lijkt 
sterk op de arbeidsduur van de algemene bevolking. 
Enkel het aandeel personen dat 35 uur of meer per week 
werkt is 47% onder personen met een beperking en/of 
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een chronische ziekte en 52% onder de algemene 
bevolking. Het aandeel personen dat 20 tot 35 uur per 
week werkt is onder personen met een beperking en/of 
een of chronische ziekte 32% en onder de algemene 
bevolking 28%. 

Een andere indicator ten aanzien van volledige en daad
werkelijke participatie in werk is arbeidsongeschiktheid 
(NIVEL, indicator 35). Wie (deels) arbeidsongeschikt is, 
wordt ook (deels) uitgesloten van deelname aan de 
arbeidsmarkt. Van de personen met een lichamelijke 
beperking is 19% deels arbeidsongeschikt en 31% volle
dig; het aandeel arbeidsongeschikten neemt toe met de 
ernst van de lichamelijke beperking. Van de mensen 
met een chronische ziekte is 11% deels arbeids
ongeschikt en 18% geheel arbeidsongeschikt. 
Er is geen informatie beschikbaar over arbeids
ongeschiktheid van personen met een zintuiglijke, een 
lichte tot matige verstandelijke of een ernstige psychi
sche beperking. 

3.4.3 Gelijke kansen 
Dat er verschillen tussen personen bestaan maakt dat 
in sommige gevallen andere maatregelen nodig zijn om 
gelijke kansen te bieden. Zo ook in werk. Artikel 27 
IVRPH maakt dit expliciet waar het gaat om personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte. 
Passende maatregelen moeten geboden worden om 
ervoor te zorgen dat mensen met een beperking en/of 
een chronische ziekte kunnen werken. (Persoonlijke) 
ondersteuning moet worden geboden bij het vinden, 
het verwerven en het behouden van werk. Daarnaast 
moeten mensen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte effectief toegang verkrijgen tot beroeps
matige en professionele re-integratie waaronder ook 
arbeidsbemiddeling. De noodzaak tot deze maatregelen 
blijkt onder meer uit de ervaren belemmeringen voor 
betaald werk (NIVEL, indicator 39a). Personen met een 
lichamelijke beperking en/of chronische ziekte geven 
aan dat de volgende drie zaken hen het meest belem
meren ten aanzien van betaald werk: het vinden van 
werk (respectievelijk 85% en 71%), gebrek aan begrip 
bij de werkgever (respectievelijk 72% en 48%) en de 
eigen gezondheid (respectievelijk 81% en 42%). 
7% Van de personen met een lichamelijke beperking en 
28% van de personen met een chronische ziekte ervaart 
geen belemmeringen. Onder de mensen met een ern
stige psychische beperking voorziet 7% geen belemme
ringen (NIVEL, indicator 39b). Hun meest genoemde 
belemmeringen zijn: psychische problemen (69%), 
angst over onder meer hoe mensen over hen denken 
(32%) en angst voor het verlies van sociale zekerheid 
(30%). 

Aan welke maatregelen of ondersteuning hebben men
sen met een beperking of een chronische ziekte dan 
behoefte (NIVEL, indicator 40)? Mensen met een licha
melijke beperking of chronische ziekte die geen betaald 
werk hebben maar dit wel graag zouden willen hebben, 
hebben in 2012 vooral behoefte aan werk dichtbij huis 
(respectievelijk 64% en 49%) en flexibele werktijden 
(respectievelijk 52% en 47%). Ook een aangepaste 
werkplek (respectievelijk 39% en 18%), een aangepast 
takenpakket (respectievelijk 29% en 18%), begeleiding 
op de werkplek (respectievelijk 18% en 13%) en onder
steuning bij het vervoer (respectievelijk 10% en 7%) 
zijn gewenst. Artikel 27 IVRPH stelt dat van de werk
gever verwacht mag worden dat zij personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte voorzien van 
redelijke aanpassingen, waaronder de aanpassing van 
de werkplek en materialen, een juiste taakverdeling en 
het geven van training. 

Welke maatregelen of ondersteuning wordt vervolgens 
geboden aan mensen met een beperking en/of een 
chronische ziekte waar het gaat om het vinden van een 
baan (NIVEL, indicator 41, 42a en 42b)? Van de perso
nen die in 2012 inspanningen hebben verricht om 
betaald werk te vinden, hebben circa vier op de tien 
mensen met een lichamelijke, ernstig psychische beper
king of een chronische ziekte (persoonlijke) ondersteu
ning ontvangen bij het vinden van een betaalde baan. 
Onder mensen met een lichte tot matige verstandelijke 
beperking was dit 45%. Vaak werd de ondersteuning 
aan mensen met een lichamelijke beperking of een 
chronische ziekte geboden door de werkgever/leiding
gevende, het UWV werkbedrijf, de arbodienst of een 
re-integratiebedrijf. In veel mindere mate werd deze 
geboden door de gemeente of een onafhankelijk 
arbeidsadviseur. De ondersteuning van werkzoekenden 
met een lichte tot matige verstandelijke beperking 
kwam het vaakst van het re-integratiebureau, het UWV 
of het sociale netwerk. Het type ondersteuning bij het 
vinden van een baan bestond vooral uit arbeidsbemid
deling, tenminste waar het personen met een lichame
lijke beperking (33%) of een chronische ziekte (22%) 
betreft (NIVEL, indicator 43). Veel minder aan de orde 
waren sollicitatietrainingen, om- of bijscholing en het 
aanbieden van tests. Wel krijgt een groot deel ‘andere’ 
ondersteuning. Wat voor ondersteuning dat precies is, 
is onbekend. Geen kwantitatieve indicatoren zijn 
beschikbaar ten aanzien van de getroffen maatregelen 
door werkgevers voor werknemers met een beperking 
die al in dienst zijn. 

Een andere passende maatregel die kan worden getrof
fen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking 
kunnen werken, is het creëren van banen voor mensen 

42 College voor de Rechten van de Mens 



  

die op grotere afstand staan van de arbeidsmarkt, waar
onder ook personen met een beperking en/of een chro
nische ziekte. Daarbij kan het ook gaan om sociale 
werkplaatsen of beschut werk, hoewel het verdragsarti
kel hier met geen woord over rept. Hoewel sociale 
werkplaatsen en beschut werk de volledige en daadwer
kelijke participatie in en opname in de samenleving niet 
per se bevorderen, houden ze wel rekening met de 
verschillen tussen mensen en bieden ze arbeidskansen 
aan personen voor wie het niet haalbaar is om te wer
ken in de open arbeidsmarkt. Een indicatie voor het 
creëren van banen voor mensen met een beperking is 
de verdeling naar type werkgever: naar overheid, gesub
sidieerde instelling en bedrijfsleven (CBS, tabel 12). 
In 2012 werkt 13% van de algemene bevolking bij de 
overheid, 17% bij een gesubsidieerde instelling en 71% 
in het bedrijfsleven. De verdeling naar type werkgever is 
voor personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte als volgt: overheid 11% - gesubsidieerde instelling 
24% - bedrijfsleven 65%. Uitgesplitst naar type beper
king zien we dat 62% van de personen met een zintuig
lijke, 58% van de personen met een verstandelijke en 
47% van de personen met een lichamelijke beperking 
een gesubsidieerde instelling als werkgever heeft. 
NIVEL paneldata leveren aanvullende informatie over 
personen met lichte tot matige verstandelijke beperking 
(NIVEL, indicator 29). 40% werkt op de sociale werk
plaats en 16% op een werkplek die verbonden is aan de 
zorginstelling. 

Om te bezien in hoeverre personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte uiteindelijk een gelijke kans 
hebben om te werken als zelfstandige of werknemer bij 
de overheid of in het bedrijfsleven (CBS, tabel 9 en 12), 
kijken we naar de registratiedata van het CBS. Van alle 
werkende mensen tussen 15-74 jaar, werkt 15% als zelf
standige en 85% als werknemer. Onder personen met 
een beperking en/of een chronische ziekte is deze ver
deling 13% tegen 87%. Uit de NIVEL data blijken dat 
11% van de mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte als zelfstandig ondernemer werkt 
(NIVEL, indicator 38). Opvallend is dat het aandeel 
zelfstandigen hoger lijkt als de ernst van de beperking 
toeneemt. 19% van de mensen met een ernstige licha
melijke beperking werkt (wellicht uit nood) als zelf
standige; 14% van de mensen met meerdere 
chronische ziekten werkt als zelfstandige. 

Als het gaat om het aandeel personen dat werkt in het 
bedrijfsleven of bij de overheid, dan is het type werkge
ver indicatie (CBS, tabel 12). De verdelingen hierin zijn 
hierboven al besproken en verschillen voor de alge
mene bevolking en personen met een beperking en/of 
een chronische ziekte. Het aandeel personen met een 

zintuiglijke of verstandelijke beperking dat bij de over
heid of in het bedrijfsleven werkt is opvallend. ‘Slechts’ 
7% van de personen met een zintuiglijke beperking en 
2% van de personen met een verstandelijke beperking 
werkt bij de overheid. Ook is maar 31% van de perso
nen met een zintuiglijke beperking en 40% van de per
sonen met een verstandelijke beperking in dienst bij 
een bedrijf. Van de personen met een lichamelijke 
beperking werkt 43% bij een bedrijf. NIVEL-cijfers laten 
zien dat 9% van de personen met een lichte tot matige 
verstandelijke beperking bij de reguliere overheid werkt 
en 13% bij een reguliere commerciële instelling (NIVEL, 
indicator 29). 

Als het gaat om gelijke kansen in arbeid, dan is niet 
voor alle onderdelen uit artikel 27 IVRPH een kwantita
tieve indicator beschikbaar. Zo ontbreken indicaties 
voor rechtmatige en gunstige arbeidsomstandigheden, 
waaronder ook gelijke kansen, gelijke beloning, een 
veilige en gezonde werkomgeving, bescherming tegen 
intimidatie en de mogelijkheid tot rechtsherstel bij 
grieven. Ook zijn er nog geen kwantitatieve indicatoren 
voor voorkeursbeleid ten aanzien van mensen met een 
beperking en/of een chronische ziekte of voor financiële 
prikkels voor werkgevers om mensen met een beper
king in dienst te nemen of te houden. 

3.4.4 Toegankelijkheid 
De toegankelijkheid van arbeid voor mensen met een 
beperking en/of een chronische ziekte kan op een aan
tal manieren worden bevorderd. In de eerste plaats kan 
de overheid banen creëren voor mensen die wat verder 
van de arbeidsmarkt af staan, zoals personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte. De overheid 
doet dit ook door het subsidiëren van banen. Het per
centage personen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte dat in 2012 werkt en een gesubsidieerde 
baan heeft is 24% (CBS, tabel 12). Ter vergelijking: bij 
de algemene bevolking is dit percentage 17%. Personen 
met een zintuiglijke, verstandelijke of lichamelijke 
beperking hebben relatief vaak een gesubsidieerde 
baan. De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte wordt verder vergroot door het aanbieden van 
passende maatregelen en persoonlijke ondersteuning. 
De behoefte en het aanbod hierin zijn uitgebreid 
besproken in de vorige paragraaf over gelijke kansen. 
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Het College voor de Rechten van de Mens heeft in 
samenwerking met stakeholders en data-experts 
kwantitatieve indicatoren ontwikkeld voor drie IVRPH-
verdragsartikelen. Onder deze verdragsartikelen liggen 
de acht algemene basisprincipes van het verdrag. 
Deze vormen het raamwerk waarbinnen de indicatoren 
zijn besproken. Ook zijn de vier principes van het 
BAAT-kader betrokken. 

Ten aanzien van het grondbeginsel ‘respect voor de 
inherente waardigheid, persoonlijke autonomie, met 
inbegrip van de vrijheid zelf keuzes te maken en de 
onafhankelijkheid van personen’ zijn geen goede kwan
titatieve indicatoren voorhanden. Dit grondbeginsel 
wordt echter wel naar voren gebracht in artikel 19 
IVRPH over zelfstandig wonen en deel uitmaken van de 
maatschappij en artikel 27 IVRPH over werk en werk
gelegenheid. Belangrijke informatie ontbreekt dus nog. 
Onder andere over het maken van eigen keuzes over 
wonen en werk. Nader onderzoek is nodig. 

Waar het gaat om non-discriminatie, is een indicator 
beschikbaar ten aanzien van artikel 27 IVRPH over 
werk. Hoewel niet getoetst door het College of een 

rechter, wordt er over het jaar 2012 een signaal afgege
ven over mogelijke discriminatie van personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte in het vinden 
van werk. Bijna de helft van de werkzoekenden met een 
beperking en/of een chronische ziekte denkt een afwij
zing te hebben ontvangen in verband met hun 
beperking. 

Verschillende kwantitatieve indicatoren zijn beschikbaar 
ten aanzien van het grondbeginsel ‘volledige en daad
werkelijke participatie in, en opname in de samen
leving’. Op alle gebieden van participatie – wonen en 
leven in de maatschappij, onderwijs en werk – staan 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in 2012 op achterstand ten aanzien van de alge
mene bevolking. Op het gebied van wonen en leven in 
de maatschappij blijkt dit onder andere uit het substan
tiële aandeel personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte dat in instellingen verblijft. Dit kan de 
opname in de samenleving belemmeren. Verder blijkt 
dat personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in mindere mate gebruik maken van algemene 
buurtvoorzieningen zoals de supermarkt en groen
voorzieningen. Op het gebied van onderwijs blijft de 
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volledige participatie van personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte ook achter. Een aanzienlijk 
deel van de personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte gaat naar het speciaal basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs. Van inclusief onderwijs kan 
dan geen sprake zijn. Zeker niet nu de kans op ‘thuis 
zitten’ groter lijkt voor personen met beperking en/of 
chronische ziekte. Op het gebied van werk is ook geen 
sprake van inclusiviteit en volledige deelname. ‘Slechts’ 
45% van de personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte heeft een betaalde baan tegenover 
66% van de algemene bevolking. 

Als het gaat om ‘respect voor verschillen en aanvaar
ding dat personen met een handicap deel uitmaken van 
de mensheid en menselijke diversiteit’, dan geldt dat 
voor sommige groepen redelijke aanpassingen en doel
treffende maatregelen nodig zijn om gelijke kansen in 
participatie te creëren. Op de gebieden zelfstandig 
wonen en leven in de maatschappij, onderwijs en werk 
hebben de verdragsstaten hiertoe dan ook verplichtin
gen. Aan de hand van kwantitatieve indicatoren krijgen 
we echter nog niet goed zicht op de aanpasbaarheid 
van wonen en leven in de maatschappij, onderwijs en 
werk en de maatregelen die worden getroffen om 
gelijke kansen te creëren. Ten aanzien van het domein 
werk geldt dat een beperkt aantal indicatoren beschik
baar is voor de maatregelen die worden geboden bij het 
vinden van werk. Duidelijk wordt dat een deel van de 
personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in 2012 aanspraak maakt op gesubsidieerde 
banen en arbeidsbemiddeling. Het ontbreekt echter aan 
kwantitatieve indicatoren over het behouden van werk. 
Ook kan niet gezegd worden of de getroffen maat
regelen ten aanzien van het vinden van werk voldoende 
effectief zijn, nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
Zorgelijk zijn wel de signalen dat personen met een 
beperking en/of een chronische ziekte belemmeringen 
ervaren in het vinden en behouden van werk. Ook ligt 
de arbeidsparticipatie van personen met een beperking 
en/of een chronische ziekte in 2012 ver achter op de 
algemene bevolking. Als het gaat om onderwijs, dan 
blijkt dat kinderen met een beperking en/of een chroni
sche ziekte in 2012 een grotere kans op thuiszitten 
hebben dan kinderen uit de algemene bevolking; dit 
zou kunnen duiden op ongelijke kansen in onderwijs. 
Kwantitatieve indicatoren voor maatregelen die eventu
eel getroffen worden om gelijke kansen in het onderwijs 
te bieden aan personen met een beperking en/of een 
chronische ziekte, zijn niet voorhanden. Hetzelfde geldt 
voor maatregelen ter bevordering van gelijke kansen 
voor personen met een beperking en/of een chronische 
ziekte op het gebied van wonen en leven in de 
maatschappij. 

Toegankelijkheid is een belangrijk grondbeginsel van 
het IVRPH en tevens een belangrijke voorwaarde voor 
een inclusieve samenleving. De toegankelijkheid van de 
samenleving is in 2012 nog niet optimaal voor personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte, zeker 
niet in vergelijking tot de algemene bevolking. 
Dit blijkt onder meer uit de verminderde toegankelijk
heid van algemene buurtvoorzieningen voor personen 
met een beperking en/of een chronische ziekte. Ook 
kan de toegankelijkheid van regulier onderwijs worden 
verbeterd door ervoor te zorgen dat meer kinderen met 
een beperking ingeschreven staan in het regulier onder
wijs. Daarnaast moet het aantal thuiszitters met een 
beperking en/of een chronische ziekte worden terug
gedrongen. De toegankelijkheid van de arbeidsmarkt 
kan vergroot worden door banen te creëren voor perso
nen met een beperking en/of een chronische ziekte en 
het bieden van ondersteuning en maatregelen. 
De huidige indicatoren bieden geen informatie over 
banencreatie of het bieden van ondersteuning en maat
regelen. Nader onderzoek is dus nodig. 

Ten aanzien van het beginsel gelijkheid van man en 
vrouw zijn geen kwantitatieve indicatoren beschikbaar 
ten aanzien van de geselecteerde verdragsartikelen. 
De betreffende verdragsartikelen verwijzen niet expliciet 
naar dit grondbeginsel. 

‘Respect voor de zich ontwikkelende capaciteiten van 
kinderen met een beperking en eerbiediging van het 
recht van kinderen met een handicap op behoud van 
hun eigen identiteit’ heeft ten aanzien van de drie gese
lecteerde verdragsartikelen het meest betrekking op het 
verdragsartikel over onderwijs. Nader onderzoek is 
nodig om te kunnen duiden in hoeverre het hoge aan
deel kinderen met een beperking en/of een chronische 
ziekte in het speciaal onderwijs en het gemiddeld lagere 
gevolgde en behaalde onderwijs raakt aan het respect 
voor de zich ontwikkelende capaciteiten van kinderen 
met een beperking. 
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Het vervolg op de ontwikkeling en meting van kwantita
tieve IVRPH-indicatoren wordt beschreven in onder
staand stappenplan. Onderstaand stappenplan kan 
alleen uitgevoerd worden als de randvoorwaarden, 
waaronder tijd en geld, in orde zijn. Het ontwikkelen en 
meten van indicatoren is namelijk een kostbaar en tijd
rovend proces. 

STAP 1: Doorontwikkeling huidige indicatorenset 
De eerste stappen in de ontwikkeling van kwantitatieve 
IVRPH-indicatoren zijn gezet. Het College is er in 
geslaagd om in samenspraak met stakeholders en 
data-experts ten aanzien van drie IVRPH-verdrags
artikelen kwantitatieve indicatoren te selecteren. 
Vervolgens zijn deze indicatoren door het CBS en het 
NIVEL gemeten. De belangrijkste resultaten van die 
meting staan in dit rapport beschreven. 

Het aantal kwantitatieve indicatoren dat is ontwikkeld 
en gemeten, is tamelijk omvangrijk. Uit de eerste 
meting blijkt dat niet iedere indicator even goed aan
sluit op de IVRPH-grondbeginselen en de verdrags
tekst. Vervolgstap is daarom om vanuit de huidige 

indicatorenset een aantal kernindicatoren te selecteren 
die de lading van de betreffende verdragsartikelen het 
beste dekken. Overwogen moet worden of deze kern-
indicatoren nog doorontwikkeld moeten worden. 

STAP 2: Identificatie ontbrekende kwantitatieve indica
toren bij art. 19, 24 en 27 IVRPH 
Hoewel het aantal ontwikkelde en gemeten kwantita
tieve indicatoren ten aanzien van artikel 19, 24 en 27 
IVRPH omvangrijk is, dekken deze nog niet de gehele 
lading. In deel 3 van dit rapport wordt op een aantal 
punten expliciet gemaakt waar het ontbreekt aan goede 
kwantitatieve indicatoren. Zaak is om opnieuw te bekij
ken of vanuit beschikbare data niet alsnog goede indi
catoren te identificeren zijn. Blijkt dit niet het geval, dan 
is het een taak voor de monitoringsinstantie van het 
College om bij de overheid aan te dringen op het verza
melen en ontsluiten van de benodigde data. Die data 
behoren ook betrekking te hebben op groepen die 
momenteel moeilijk in beeld te brengen zijn, zoals 
personen met een zintuiglijke beperking. 
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STAP 3: Vervolgmeting over het jaar 2016 
De eerste meting van de kwantitatieve IVRPH-
indicatoren heeft betrekking op het jaar 2012. 
In 2015 – toen de eerste meting plaats vond – was 2012 
het meest recente jaar waarover ten aanzien van (nage
noeg) alle indicatoren data voorhanden waren. Hoewel 
2012 al weer een tijdje achter ons ligt, is de meting ten 
aanzien van dat jaar belangrijk. In de eerste plaats om 
te leren dat het meten van kwantitatieve IVRPH-
indicatoren überhaupt mogelijk is. In de tweede plaats 
om informatie te verzamelen over de participatie van 
mensen met een beperking en/of een chronische ziekte 
in Nederland. Het College ziet het jaar 2012 daarbij als 
nuljaar: veel voorbereidingen voor de ratificatie van het 
IVRPH worden immers al in de jaren voorafgaand aan 
de ratificatie getroffen. Vanuit de nulmeting mag gecon
stateerd worden dat personen met een beperking op 
achterstand staan. Het benadrukt het belang van ratifi
catie van het IVRPH. 

De vervolgmeting zal betrekking moeten hebben op het 
jaar 2016. Dit is het jaar dat het IVRPH in Nederland in 
werking treedt. Er wordt naar gestreefd om de vervolg-
meting over het jaar 2016 begin 2018 gereed te hebben. 
De resultaten kunnen dan worden meegenomen in de 
eerste rapportage van het College aan het 
VN-verdragscomité dat toeziet op de implementatie 
van het verdrag. 

STAP 4: Nader onderzoek voor het bieden van context 
aan de cijfers 
De monitoringsinstantie bij het IVRPH beschikt over 
een breder instrumentarium dan kwantitatieve indicato
ren alleen om toezicht te houden op de implementatie 
van het verdrag. Zoals de eerder genoemde klankbord
groep bij het verdrag. Het bredere instrumentarium zal 
worden ingezet om de vervolgmeting van de kwantita
tieve indicatoren over het jaar 2016 in de juiste context 
te kunnen plaatsen. Pas dan zal het mogelijk zijn om te 
bepalen in hoeverre de rechten van mensen met een 
beperking worden nageleefd en in hoeverre Nederland 
er in slaagt het IVRPH te implementeren. 

De inzet van het bredere instrumentarium is niet alleen 
nodig om de gemeten indicatoren in de context van het 
verdrag te kunnen plaatsen. Het bredere instrumenta
rium is ook nodig om díe informatie boven tafel te krij
gen, die met kwantitatieve indicatoren niet of moeilijk 
boven water te krijgen is. Denk hierbij aan informatie 
over personen met een zintuiglijke beperking. Of aan 
informatie over wet- en regelgeving. 

STAP 5: Ontwikkeling kwantitatieve indicatoren voor 
andere IVRPH verdragsartikelen 
Kwantitatieve indicatoren zijn ontwikkeld en voor een 
eerste keer gemeten ten aanzien van artikel 19 IVRPH 
over zelfstandig wonen en onderdeel uitmaken van de 
maatschappij, artikel 24 IVRPH over onderwijs en 
artikel 27 IVRPH over werk en werkgelegenheid. Het is 
wenselijk om te bezien of het ook mogelijk is om ten 
aanzien van andere IVRPH-verdragsartikelen haalbare 
kwantitatieve indicatoren te ontwikkelen. De betrokken
heid van data-experts en stakeholders is daarbij 
cruciaal. 

50 College voor de Rechten van de Mens 



  Inzicht in Inclusie 51 



 

 

 

Colofon 

Dit is een uitgave van het College 
voor de Rechten van de Mens 

College voor de Rechten van de Mens 
Kleinesingel 1-3 
Postbus 16001 
3500 DA Utrecht 
030 888 38 88 
info@mensenrechten.nl 
www.mensenrechten.nl 

Fotografie 
Peter de Ruiter 

Ontwerp 
Ontwerpwerk, Den Haag 

Publicatiedatum: juli 2016 



  Inzicht in Inclusie 53 



   54 College voor de Rechten van de Mens 


	Structuurbladwijzers
	Inzicht in Inclusie 
	Samenvatting 
	Inhoudsopgave. 
	Inleiding
	Ontwikkeling van de indicatoren 
	Eerste meting van indicatoren 
	Leeswijzer 
	Deel 1 .Verantwoording werkwijze
	Deel 2 De verdragsartikelen 
	Deel 3 Eerste meting indicatoren
	Deel 4 Conclusies
	Deel 5 Vooruitblik 
	Colofon 




