Openbare raadpleging over de evaluatie van de
Europese strategie inzake handicaps 2010/2020
Er zijn in de EU ongeveer 80 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen
is het, door allerlei belemmeringen, vaak moeilijk om net als ieder ander mens ten
volle aan het leven deel te nemen. De EU wil die belemmeringen wegnemen en de
levenskwaliteit van mensen met een handicap verbeteren, en heeft zich daarom
aangesloten bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van
personen met een handicap (het VN-verdrag). De uitvoering van dit VN-verdrag is
een continu proces en een gedeelde verantwoordelijkheid van EU-instellingen en de
lidstaten. De EU kan natuurlijk alleen maar handelen binnen de grenzen van haar
bevoegdheden volgens de EU-verdragen. Toen zij de uitvoering van het VN-Verdrag
door de EU voor het eerst evalueerde, erkende het VN-Comité voor de rechten van
personen met een handicap dat er vooruitgang was geboekt, maar het deed ook
een aantal aanbevelingen voor de toekomst.
Op EU-niveau wordt het VN-Verdrag ten uitvoer gelegd via de Europese strategie
voor mensen met een handicap 2010-2020. In deze strategie zijn acht prioritaire
actieterreinen
vastgesteld:
toegankelijkheid,
participatie,
gelijkheid,
werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, sociale bescherming, gezondheid en
externe actie. Nu de uitvoering halverwege is, houdt de Europese Commissie deze
openbare raadpleging om het effect te beoordelen en het beleid van de EU nog
beter af te stemmen op de behoeften en rechten van personen met een handicap.
We vragen uw mening over wat tot dusver is bereikt op EU-niveau, de uitdagingen
van alle personen met een handicap, en hoe de Europese Unie die moet aanpakken.
Wij stellen alle reacties op prijs, van burgers, organisaties, overheden, bedrijven,
wetenschappers en andere belanghebbenden.
Wij gebruiken de resultaten van deze openbare raadpleging om te bepalen hoeveel
vooruitgang we hebben geboekt met de Europese strategie voor mensen met een
handicap 2010-2020 en in kaart te brengen welke lacunes op EU-niveau moeten
worden aangepakt voor de volledige en gelijke participatie van personen met een
handicap in de samenleving.
Het beantwoorden van de vragen kost maar een minuut of 20. Stuur dit document
vóór 18.03.2016 naar het volgende e-mailadres:
EMPL-C3-CONSULTATION@ec.europa.eu
Velden met een * zijn verplicht.
Let op: wij verwerken uw antwoorden alleen als u uw naam invult of die van uw
organisatie (als u deelneemt namens een organisatie of instelling). Vult u uw naam
liever niet in, dan kunt u alleen algemeen commentaar geven.
Desgewenst zullen wij uw antwoorden anoniem publiceren.*
o

Ja, ik vul mijn naam in
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o Nee, ik geef liever alleen algemeen commentaar (ga naar vraag 4.5)
Lees voor meer informatie de verklaring betreffende de bescherming
persoonsgegevens.

van

1. Toestemming voor publicatie
Uw bijdrage kan worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie,
met vermelding van uw identiteit. Gaat u ermee akkoord dat wij uw bijdrage onder
uw naam publiceren?*
o
o
o

Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd, en mijn naam mag daarbij worden
vermeld
Mijn bijdrage mag worden gepubliceerd, maar alleen anoniem
Niets uit mijn bijdrage mag worden gepubliceerd

2. Uw profiel
Vul in of kies wat van toepassing is
2.1 Ik reageer:*
als particulier, alleen namens mezelf
namens een organisatie (ga naar vraag 2.11)

o
o

2.2 Hoe heet u?*
[vrije tekst]
2.3 Hou oud bent u?*
o
o
o
o
o

Jonger dan 18 jaar
19-30 jaar
31-49 jaar
50-65 jaar
Ouder dan 66 jaar

2.4 Wat is uw geslacht?*
o
o
o
o

Vrouw
Man
Overig
Geen antwoord

2.5 Hebt u een lichamelijke handicap, dat wil zeggen een langdurige beperking die
u in bepaalde omstandigheden belet om ten volle, doeltreffend en op voet van
gelijkheid met anderen deel te nemen aan de maatschappij?*
o

Ja (sla vraag 2.7 over)
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o
o

Nee (ga naar vraag 2.7)
Geen antwoord

2.6 Is uw handicap officieel is erkend?*
o
o

Ja
Nee

2.7 Nee,*
o
o
o
o
o

Ik ben mantelzorger voor (een) persoon/personen met een handicap (familie
of onbezoldigd verzorger)
Ik zorg voor personen met een handicap in de formele zorg (het is mijn
betaalde baan)
Ik ben collega of werkgever van een persoon met een handicap
Ik heb geen persoonlijke band met de gehandicaptenproblematiek
Overig [vrije tekst van maximaal 200 tekens]

2.8 Wat is uw nationaliteit?*
[vrije tekst]
2.9 In welk land woont u?*
[vrije tekst]
2.10 Heeft u momenteel werk, volgt u onderwijs of bent u in opleiding?*
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik werk in de particuliere sector
Ik werk in de publieke sector
Ik werk voor een maatschappelijke organisatie (met inbegrip van
gehandicaptenorganisaties)
Ik heb onbetaald werk (zoals vrijwilligerswerk)
Ik volg onderwijs of ben in opleiding
Ik ben met pensioen
Ik ben werkloos
Geen antwoord

(Vragen 2.11 tot 2.16 zijn alleen bedoeld voor organisaties. Als particulier mag u
deze overslaan)
2.11 Wat is de naam van uw organisatie?*
[vrije tekst]
2.12 Wat voor soort organisatie vertegenwoordigt u?*
o
o
o
o

Particuliere sector
Publieke sector
Niet-gouvernementele organisatie (ngo)
Gehandicaptenorganisatie (uitsluitend organisaties waar personen met een
handicap in een leidinggevende of bestuurlijke positie bekleden)
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o
2.13
o
o
o
o

Overig [vrije tekst van maximaal 200 tekens]
Op welk niveau is de organisatie actief?*
Internationaal
Op EU-niveau
Nationaal
Regionaal of lokaal

2.14 Is uw organisatie opgenomen in het Transparantieregister?*
o
o

Ja
Nee (ga naar vraag 2.16)

2.15 Wat is het registratienummer?*
[vrije tekst]
(Transparentieregister van de EU):
2.16 Werken er bij uw organisatie personen met een handicap?*
o
o

Ja
Nee

3. Wat vindt u van de huidige situatie van personen met een handicap?
3.1 In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?*
Helemaal
mee eens

Mee
eens

Neutraal

Personen met een
handicap kunnen
net als anderen
volwaardig
deelnemen aan het
dagelijks leven
Personen met een
handicap hebben
dezelfde rechten
als andere burgers
Personen met een
handicap worden
in het dagelijks
leven
gediscrimineerd
vanwege hun
handicap
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Niet mee
eens

Helemaa
l niet
mee
eens

Weet
niet

EU-burgers met
een handicap
kunnen moeilijker
naar een ander
EU-land verhuizen
dan andere EUburgers

3.2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Welke problemen vindt u het grootst voor personen met een handicap?* [kies
max. 5 categorieën]
Ontoegankelijkheid van gebouwen
Ontoegankelijkheid van vervoer
Ontoegankelijkheid van internet en communicatietechnologieën
Ontoegankelijkheid van andere goederen en diensten
Gebrek aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt
Gebrek aan gelijke kansen in het onderwijs
Gebrek aan steun voor ouders van kinderen met een handicap (zoals
aangepast onderwijs of therapie)
Minder toegankelijke gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, enz.) en minder
leeftijdspecifieke steun voor kinderen
Belemmeringen voor het vrije verkeer binnen de EU
Discriminatie (en dubbele discriminatie, zoals van vrouwen en kinderen met
een handicap)
Belemmeringen voor zelfstandig wonen (bijv. veel zorg in grote tehuizen
en/of weinig zorg aan huis)
Belemmeringen voor deelname aan het politieke en openbare leven
Belemmeringen voor deelname aan het culturele leven, recreatie, hobby's en
sport
Problemen door bepalingen in het arbeidsrecht of de sociale zekerheid (bijv.
verlies van uitkeringen gehandicapten die werken, ongeacht inkomen)
Weinig inspraak in zaken die personen met handicap rechtstreeks aangaan
Te weinig specifieke opleiding voor dienstverleners die beroepshalve personen
met een handicap ontmoeten (zoals leerkrachten, artsen en advocaten)
Armoede en lage inkomens
Belemmeringen voor de erkenning en uitoefening van
handelingsbekwaamheid
Mishandeling (geweld, misbruik, inperking van de vrijheid en waardigheid
e.d.)

3.3 Heeft u weet van bijzondere problemen voor kinderen met een handicap die
verschillen van de problemen voor volwassenen met een handicap?
[vrije tekst van maximaal 300 tekens]
3.4 Heeft u persoonlijk al problemen ondervonden als bedoeld in de vorige vraag
(3.2)?*
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Ja
Alleen indirect, door de ervaringen van gezinsleden
Alleen indirect, door de ervaringen van vrienden
Alleen indirect, door de ervaringen van collega's
Nee
Geen antwoord

o
o
o
o
o
o

3.5 Zijn er nog andere terreinen waarop het leven van personen met een
handicap verbeterd kan worden?
o
o
o

Ja [vrije tekst van maximaal 200 tekens]
Nee
Geen antwoord

3.6 Bent u op de hoogte van de Europese strategie voor mensen met een
handicap 2010-2020?*
o
o
o

Ja
Nee
Geen antwoord
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4. Het effect van de uitvoering van de Europese strategie inzake handicaps
2010-2015
4.1 Hoe is, vijf jaar na de invoering van de strategie, de situatie van personen met een handicap

verbeterd op de volgende gebieden (prioriteiten van de strategie)?*
Zeer

In ruime
mate

Van goederen en diensten
(inclusief publieke
diensten en
hulpmiddelen)
Deelname aan het
maatschappelijk leven:
- de voordelen van het
EU-burgerschap
- het wegnemen van
administratieve en
attitudebelemmeringen
voor volledige en gelijke
participatie
- aanbod van
gemeenschapsgerichte
kwaliteitsdiensten,
waaronder toegang tot
persoonlijke assistentie
Gelijke kansen:
Bestrijding van
discriminatie op grond
van een handicap
Werkgelegenheid:
Betaald werk op de vrije
arbeidsmarkt
Onderwijs en opleiding:
Inclusief onderwijs en
permanente educatie
voor scholieren en
studenten met een
handicap
Sociale bescherming:
Behoorlijke
levensomstandigheden
Gezondheid:
Gelijke toegang tot
gezondheidsdiensten en
gerelateerde faciliteiten
Extern optreden:
Bevorderen van de
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In zekere
mate

Enigszins

Helemaal
niet

rechten van mensen met
een handicap binnen de
externe actie van de EU
o Geen antwoord
4.2 Welke factoren hebben het meest bijgedragen tot vooruitgang, hoe beperkt ook?*
(meer dan een antwoord mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

EU-beleidsmaatregelen
EU-subsidies
Ontwikkelingen op nationaal niveau
Particuliere initiatieven
Publieke opinie/verandering van mentaliteit
Economische voorwaarden
Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en/of technologische ontwikkeling
Belangenbehartiging door belangengroeperingen en niet-gouvernementele
organisaties (ngo's)
Lobby van bedrijven
Ander beleid met gevolgen voor het gehandicaptenbeleid
Weet niet

Toelichting (voor opmerkingen, voorbeelden enz.)
[vrije tekst van maximaal 300 tekens]
4.3 Wat is uw algemene oordeel over de verbetering van de situatie van personen met een

handicap in de afgelopen vijf jaar (2010-2015)*
o
o
o
o
o

Zeer tevreden
Tevreden
Redelijk tevreden
Ontevreden
Weet niet

4.4 Wat zijn de belangrijkste obstakels voor snellere vooruitgang?*
(meer dan een antwoord mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gebrek aan personeel en financiële middelen
Gebrek aan politieke wil
Gebrek aan adequate wetgeving
Beperkte EU-bevoegdheden
Gebrek aan betrokkenheid van personen met een handicap
Gebrek aan bewustmaking onder niet-gehandicapten
Economische situatie
Gebrek aan sociale druk
Stigmatisering in verband met handicaps
Gebrek aan kennis onder beleidsmakers over speciale behoeften
Overig [vrije tekst van maximaal 100 tekens]
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4.5 Algemene opmerkingen:
[vrije tekst van maximaal 1500 tekens]

9

