
De volledige tekst van artikel 8 en 9 van het Verdrag inzake de rechten van personen met 

een handicap: 

 

Artikel 8. Bevordering van bewustwording 2 

 
1 De Staten die Partij zijn verplichten zich onmiddellijke, doeltreffende en passende maatregelen 
te nemen:  

 a. teneinde binnen de gehele maatschappij, waaronder ook op gezinsniveau, de 
bewustwording te bevorderen ten aanzien van personen met een handicap, en de 
eerbiediging van de rechten en waardigheid van personen met een handicap te 
stimuleren; 
 b. om op alle terreinen van het leven stigmatisering, vooroordelen en schadelijke 
praktijken ten opzichte van personen met een handicap te bestrijden, met inbegrip van 
die gebaseerd op grond van sekse en leeftijd; 
 c. om de bewustwording van de capaciteiten en bijdragen van personen met een 
handicap te bevorderen. 

 
2 Maatregelen daartoe omvatten: 
 a. het initiëren en handhaven van effectieve bewustwordingscampagnes om:  

I. ervoor zorg te dragen dat de samenleving openstaat voor de 
rechten van personen met een handicap; 
II. een positieve beeldvorming van, en grotere sociale 
bewustwording ten opzichte van personen met een handicap te 
bevorderen; 
III. de erkenning van de vaardigheden, verdiensten en talenten van 
personen met een handicap en van hun bijdragen op de werkplek 
en arbeidsmarkt te bevorderen; 

 b. het op alle niveaus van het onderwijssysteem, dus ook onder jonge kinderen, 
bevorderen van een respectvolle houding ten opzichte van de rechten van personen met 
een handicap; 
 c. het aanmoedigen van alle onderdelen van de media, personen met een handicap te 
portretteren op een wijze die verenigbaar is met het doel van dit Verdrag; 
 d. het aanmoedigen van het organiseren van programma’s voor 
bewustwordingstrainingen met betrekking tot personen met een handicap en de rechten 
van personen met een handicap. 

  



 

Artikel 9. Toegankelijkheid 2 

 
1 Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te 
nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen 
om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen 
tot de fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- 
en communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die 
openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. 
Deze maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de 
toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: 

 a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met 
inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken;  
 b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten 
en nooddiensten. 

2 De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om: 
a. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid van 
faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, te 
ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren; 
 b. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, 
of verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten 
van de toegankelijkheid voor personen met een handicap; 
 c. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toegankelijkheid 
waarmee personen met een handicap geconfronteerd worden; 
 d. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in braille en 
in makkelijk te lezen en te begrijpen vormen; 
 e. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van 
begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot 
gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren; 
 f. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met een handicap 
te bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang hebben tot informatie; 
 g. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, te bevorderen; 
 h. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke informatie- en 
communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in een vroeg stadium te 
bevorderen, opdat deze technologieën en systemen tegen minimale kosten toegankelijk 
worden. 

 
Voor het volledige VN Verdrag, zie 
https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14 
 
 

Voor het amendement: Zie Tweede Kamer stukken 2016, waarbij dit gedeelte essentieel 

is:  

8d. Plan gemeenteraad De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop 

het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen 

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169).  
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