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Geachte Kamerleden, 

Op dinsdag 19 april spreekt u in de Kamer over het voorstel van wet van de leden 
Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot 
toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35741). Als 
koepelorganisatie van meer dan 2 miljoen mensen met een beperking ondersteunt 
Ieder(in) het voorstel van harte en wij vragen de Kamer dit ook te doen. 

Forse achterstand op veel terreinen 

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 is door verschillende partijen 
hard gewerkt aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Met de grote 
waardering die wij daarvoor hebben, kunnen we onze ogen niet sluiten voor de 
achterstanden die er nog altijd zijn. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat mensen met 
een beperking of chronische aandoening forse achterstanden hebben in de volle breedte 
van hun dagelijks leven. Zo valt in de schaduwrapportage VN-verdrag te lezen dat de 
positie van mensen met een beperking is verslechterd sinds de invoering in 2016. Ook de 
jaarrapportages van het College van de Rechten van de Mens laten zien dat er nog veel 
moet gebeuren om meedoen op voet van gelijkheid ook echt te realiseren. 

Verbeter de positie van mensen met een beperking 

Door de grondslag handicap in Artikel 1 van de Grondwet toe te voegen krijgt de 
wetgever een belangrijke aanmoediging om de positie van mensen met een beperking 
blijvend te verbeteren en te versterken. Eerder schreven wij hierover al een brief met de 
belangrijkste argumenten om dit voorstel te steunen aan uw kamer. Het voorstel dat nu 
voorligt sluit aan bij de veranderende opvatting in de samenleving om niet alleen vanuit 
een medisch model maar juist ook vanuit een sociaal model te werken aan 
toegankelijkheid, participatie op voet van gelijkheid en inclusie voor iedereen. Het is 
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belangrijk om de non-discriminatie te bewaken en het is een aansporing om 
toegankelijkheid, inclusie en waar nodig maatwerk in zorg, ondersteuning en 
voorzieningen te verbeteren. 

Bespreking in de Tweede Kamer 

Bij de bespreking benadrukten de Tweede Kamerleden dat ze het aannemen van dit 
wetsvoorstel beschouwen als een opdracht om het VN-verdrag Handicap verder in de 
praktijk te brengen. Dat vinden wij een mooie opdracht die een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan een samenleving waarin mensen met een beperking op voet van gelijkheid 
met mensen zonder beperking kunnen deelnemen. Minister Hanke Bruins Slot van 
Binnenlandse Zaken gaf in het debat in de Tweede Kamer aan dat er nog veel moet 
gebeuren in de Caribische rijksdelen en dat ze vaart gaat maken met onderzoeken of 
Nederland het facultatief protocol inzake het VN-verdrag Handicap kan ratificeren. Deze 
uitkomsten van het debat bevestigen dat de uitbreiding van artikel 1 met de grondslag 
handicap van meer dan alleen symbolische waarde is.   

We hopen dat u onze inbreng meeneemt in uw beraadslagingen. 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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