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Opzet 

▪ Over het College voor de Rechten van de Mens

▪ VN-Verdrag handicap

▪ Wet Gelijke behandeling bij handicap en chronische 

ziekte (WGBH/CZ)

▪ Juridische procedures
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College voor de Rechten van de Mens

▪ Onafhankelijke instelling

▪ Toezicht op naleving van mensenrechten in NL

▪ Onderzoek en advies

▪ Oordelen over gelijke behandeling

▪ Sinds 2016: toezichthouder VN-Verdrag handicap
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VN-Verdrag handicap: algemeen

▪ Bescherming en bevordering mensenrechten 

van mensen met een beperking

▪ Van kracht voor Nederland sinds 14 juli 2016

▪ Doel: inclusieve samenleving

▪ Gaat over alle mensenrechten
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VN-Verdrag handicap: beginselen

•Waardigheid 

•Autonomie, waaronder onafhankelijkheid

•Non-discriminatie

•Participatie

•Toegankelijkheid
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VN-Verdrag handicap: verplichtingen

Toegankelijkheid (art. 9)

▪ Doel: zelfstandig kunnen deelnemen aan alle aspecten 

van het leven

▪ Toegang tot informatie en communicatie

Recht op informatie (art. 21)

▪ Overheid moet eigen informatie beschikbaar maken

▪ En zorgen dat private instellingen informatie en 

diensten toegankelijk maken
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WGBH/CZ: algemeen

Wet gelijke behandeling bij handicap en 

chronische ziekte

▪ Verbiedt onderscheid wegens handicap en chronische 

ziekte

▪ 2016: uitbreiding naar aanbieden van goederen en 

diensten (art. 5b)

▪ 2017: uitbreiding met bepaling over algemene 

toegankelijkheid (art. 2a)
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WGBH/CZ: doeltreffende aanpassing

▪ Doeltreffend is:

▪ Neemt belemmering weg in concreet geval

▪ Er is geen alternatief dat voor bedrijf minder 

belastend is

▪ Hoeft niet als dat onevenredig belastend is

▪ Grootte onderneming

▪ Kosten

▪ Belang van de persoon 
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WGBH/CZ: algemene toegankelijkheid

▪ Geleidelijk

▪ Niet als het een onevenredige belasting is

▪ Nu al: plannen maken, stappen zetten

▪ Beginselen VN-Verdrag handicap meenemen
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Juridische procedures
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College voor de Rechten van de Mens

▪ WGBH/CZ

▪ Oordeel, niet bindend, geen sanctie (behalve 

publicatie), wel gezaghebbend

▪ Legt de wet uit tegen de achtergrond van het VN-

Verdrag handicap

▪ Algemeen: Onderzoeken hoe het gaat met naleving 

VN-Verdrag

Rechter

▪ WGBH/CZ en andere wetten en regels



Vragen?

▪ www.mensenrechten.nl

▪ Algemene vragen: info@mensenrechten.nl

▪ Over deze presentatie: i.boerefijn@mensenrechten.nl
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