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In 2016 nam het Nederlandse parlement het wetsvoorstel aan tot

goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een

handicap. Daarmee werd het verdrag bindend voor het Koninkrijk. Het

verdrag zal naar verwachting in Nederland grote invloed hebben op de

bescherming van de rechten van personen met een handicap.Het

gehandicaptenverdrag beschouwt mensen met een beperking als

zelfstandige dragers van rechten en ontvangers van speciale bescherming.

Het geeft een specifiek op deze groep gerichte invulling en uitbreiding van

reeds in andere mensenrechtenverdragen opgenomen rechten. Het is een

belangrijke stap in het streven naar gelijkwaardigheid, autonomie en

maatschappelijke participatie van personen met een beperking.Deze uitgave

bevat een artikelsgewijs commentaar op het verdrag. Daarin is veel

aandacht besteed aan de parlementaire behandeling. Daarnaast bevat deze

uitgave een inleiding over de totstandkoming en de doorwerking van het

verdrag, de adviezen van de Raad van State en het College voor de Rechten

van de Mens over het verdrag en de Engelse tekst van het verdrag en van

het facultatieve protocol.

Inhoudsopgave

Inleiding; Toepassing van het verdrag door de Nederlandse rechter;  Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;

Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap;  Advies van de Afdeling advisering van de

Raad van State van het Koninkrijk d.d. 17 maart 2014 en het nader rapport d.d. 11 juli 2014; Advies Over de concepten van de

Goedkeuringswet en Uitvoeringswet bij het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, College voor de

Rechten van de Mens, augustus 2013; Advies Over de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdraginzake de rechten van

personen met een handicap, College voor deRechten van de Mens, september 2014; Convention on the Rights of Persons with

Disabilities; Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
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