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Geachte Kamerleden,  

 

Op 3 juni sluit de inbreng van het verslag in de Kamer over het voorstel van wet van de leden 

Bergkamp, Özütok en Van den Hul voor toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-

discriminatiegrond aan artikel 1 van de Grondwet (32411).  

 

Ieder(in) is een netwerk dat meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigt. Wij staan voor een 

écht inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking en chronische ziekte alle kansen 

krijgen om volwaardig mee te doen en niet worden uitgesloten. De uitbreiding van artikel 1 met de 

grondslag “handicap” draagt hieraan bij, maakt de rechtspositie sterker en zorgt voor meer 

bewustwording. Met als doel dat mensen met een beperking vrij en zelfstandig kunnen deelnemen 

aan het maatschappelijke leven. Zij moeten net als ieder ander zonder belemmering naar school, 

werk, familie en sociale en maatschappelijke activiteiten kunnen gaan. Alleen als de samenleving, 

beleid en uitvoering toegankelijk zijn voor iedereen1, kunnen mensen met een beperking meedoen 

op voet van gellijkwaardigheid. 

 

Discriminatie en inclusie 

Voor een inclusieve samenleving is het belangrijk dat mensen op alle gebieden dezelfde kansen 

krijgen, ondanks hun beperking of chronische ziekte. Te vaak ervaren mensen met een beperking 

nu nog uitsluiting, drempels in de toegankelijkheid en ongelijke kansen op meedoen. De 

voorgestelde uitbreiding van de grondwet draagt bij aan meer bewustwording in de samenleving 

van stereotype beelden die leiden tot stigmatisering, uitsluiting en discriminatie. Voor inclusie is 

heldere wetgeving belangrijk. De uitbreiding van de Grondwet versterkt de rechtspositie van de 

                                                
1 https://iederin.nl/verkiezingsmanifest-iederin-ontwerp-een-land-voor-iedereen/  
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mensen om wie het gaat en stimuleert de noodzakelijke omslag in denken en doen. Ieder(in) 

ondersteunt dit voorstel van harte en blijft zich inzetten voor een samenleving waar er voor 

iedereen plek is en discriminatie in de kiem wordt gesmoord.  

 

De praktijk in cijfers  

Het aantal meldingen van discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe. 

Volgens onderzoek van het College van de Rechten van de Mens2 werd in 2019 vaker dan ooit 

tevoren melding gemaakt van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte: 134 

meldingen, ofwel 25 procent van het totaal. De politie registreerde 79 incidenten van discriminatie 

op grond van handicap in 2019, dat is bijna een verdubbeling van het aantal meldingen in 2018. In 

2019 stapten mensen 552 keer naar een Anti Discriminatie Voorziening (ADV) om discriminatie op 

grond van handicap te melden. Nadat dit aantal in de afgelopen jaren was gestegen, betekende dit 

een lichte daling van het aantal meldingen in deze categorie. Op het totaal van alle meldingen bij 

ADV’s hebben ruim 12% van alle meldingen betrekking op de grond handicap. Ook de 

schaduwrapportage van het VN-Verdrag uit 2019 laat zien dat meedoen op voet van gelijkheid voor 

veel mensen met een beperking nog geen dagelijkse praktijk is3.  

 

Maatschappelijke en juridische noodzaak 

Ieder(in) onderstreept de maatschappelijke en juridische noodzaak om de grond «handicap» toe te 

voegen aan artikel 1 van de Grondwet. De participatie van mensen met een handicap blijft een 

punt van zorg en verdient aanhoudende aandacht. Expliciete opname in de Grondwet biedt hiertoe 

een bijzondere waarborg. Een belangrijke juridische functie van artikel 1 van de Grondwet is dat 

daaruit de plicht voortvloeit voor alle overheidsorganen om zich te onthouden van discriminatie. Als 

zij dat niet doen, kunnen ze ook in gerechtelijke procedures daarop worden aangesproken.  

Door het opnemen van «handicap en seksuele gerichtheid» wordt bewustzijn over gelijke 

behandeling bij overheidsorganen bevorderd. Het moedigt ook aan om middels (nieuwe) wetgeving 

blijvend zorg te dragen om ongelijkheid van kansen weg te nemen. Na de ratificatie door 

Nederland in 2016 van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is er 

geen enkele reden meer om de toevoeging van handicap in artikel 1 nog langer uit te stellen.   

  

Internationale context  

Expliciete opname van de grond handicap in de Grondwet past in een internationale ontwikkeling. 

Verschillende andere landen hebben de grond «handicap» in hun grondwet opgenomen. Canada 

heeft hierin vooropgelopen. Maar ook in Duitsland, Amerika, Portugal, Spanje en Uganda is dit al 

langer geregeld. Het sluit bovendien aan op het Handvest voor de Grondrechten EU, art. 21 en art. 

26 Handvest. Dat legt het fundamentele recht op non-discriminatie vast. Daarnaast past het in de 

Kaderrichtlijn Gelijke Behandeling. 

 

                                                
2 https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5ea1351a1e0fec037359c1f3  
3 https://iederin.nl/positie-van-mensen-met-een-beperking-gaat-achteruit-ondanks-vn-verdrag-handicap/ 
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Gelijkwaardigheid is een fundament 

Te vaak ervaren mensen (met een beperking) uitsluiting, drempels in de toegankelijkheid en 

ongelijke kansen op meedoen. Bewustwording en kennis over inclusie en diversiteit zijn belangrijke 

voorwaarden om stigmatisering, uitsluiting en discriminatie te voorkomen. Het voorstel sluit aan bij 

de veranderende opvatting in de samenleving om niet vanuit een medisch model maar vanuit een 

sociaal model te werken aan toegankelijkheid, participatie op voet van gelijkheid en inclusie voor 

iedereen. Alleen als de samenleving toegankelijk en inclusief is ingericht en wordt vormgegeven, 

kunnen mensen met een beperking op voet van gelijkheid meedoen. 

 

Wij hopen dat u het wetsvoorstel ook in de tweede lezing ondersteunt. Als u vragen heeft of meer 

informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met Marijke Hempenius, programmamanager 

Ieder(in), m.hempenius@iederin.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 
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