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Persbericht FRA 

Wenen, 12 oktober 2017 

Onafhankelijkheid voor mensen met een handicap nog lang geen 

feit 

In de EU wonen veel mensen met een handicap nog steeds in een instelling. Zij 

dreigen te worden geïsoleerd en gemarginaliseerd. Bovendien lopen ze het 

gevaar verstoken te blijven van een volwaardig, zelfstandig bestaan en leven ze 

in slechtere omstandigheden dan mensen zonder een handicap. Uit een nieuwe 

reeks rapporten van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 

(FRA) blijkt dat de manier waarop ondersteuning voor mensen met een 

handicap wordt georganiseerd en gefinancierd systematisch moet worden 

hervormd. Er zijn ook aanbevelingen over wat de EU en de lidstaten moeten 

doen zodat mensen met een handicap met steun van de gemeenschap een 

onafhankelijk leven kunnen leiden, het openbaar vervoer kunnen nemen of 

boodschappen kunnen doen. 

“Nog al te vaak ondervinden mensen met een handicap belemmeringen als ze hun leven 

zelf in de hand willen nemen,” aldus FRA-directeur Michael O’Flaherty. “De EU en de 

lidstaten hebben zich verplicht het recht op een zelfstandig leven te verwerkelijken, 

maar dit is nog lang niet gelukt. De rapporten zijn een waarschuwing voor beleidsmakers 

dat deze rechten in de hele EU geïmplementeerd moeten worden.” 

In de rapportenreeks ‘From institutions to community living’ (Van wonen in een 

instelling naar wonen in de maatschappij) wordt op verschillende manieren bekeken hoe 

de slag kan worden gemaakt van wonen in een instelling tot zelfstandig wonen in de 

maatschappij, een recht dat onderdeel uitmaakt van het VN-Verdrag voor de rechten van 

personen met een handicap (CRPD). Er wordt ingegaan op: plannen en toezeggingen op 

het vlak van deïnstitutionalisering; financiering; en de gevolgen hiervan voor personen 

met een handicap.  

Uit de rapporten blijkt dat veel lidstaten een deïnstitutionaliseringsstrategie hebben die 

hen ertoe verplicht alle personen met een handicap in staat te stellen om zelfstandig te 

wonen. Ook om in aanmerking te komen voor structuurfondsen van de EU geldt als 

voorwaarde dat er een transitie van instellingen naar op de gemeenschap gebaseerde 

ondersteuning moet plaatsvinden. Het ontbreekt hierbij echter vaak aan geld, duidelijke 

termijnen en doelstellingen, en vaak worden de belangenorganisaties voor mensen met 

een handicap niet voldoende bij dit proces betrokken, wat de voortgang bemoeilijkt. 

Bovendien gaat het geld van heel wat lidstaten nog steeds naar instellingen.   

Samen met een gebrek aan afspraken met de verschillende ondersteunende autoriteiten 

op nationaal en lokaal niveau zorgt dit ervoor dat mensen met een handicap doorgaans 

in slechtere omstandigheden leven dan mensen zonder een handicap. Dit is zeker het 

geval voor personen met een zware beperking. Zij hebben vaak het gevoel dat ze 

worden uitgesloten en dat ze geen controle over hun eigen leven hebben.  

Wat daarom nodig is, zijn heldere en goed gefinancierde plannen met duidelijke 

verantwoordelijkheden, waarbij men kiest voor het sluiten van instellingen en het 

steunen van wonen in de maatschappij door bijvoorbeeld een reeks degelijke 

mogelijkheden voor persoonlijke hulpverlening aan te bieden. Mensen die de instelling 

verlaten, moeten voldoende steun krijgen uit de gemeenschap. Het is daarom essentieel 

dat ze toegang hebben tot alledaagse voorzieningen als vervoer, gezondheidszorg en 
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onderwijs. Het is ook van doorslaggevend belang dat mensen met een handicap en hun 

belangenorganisaties bij het besluitvormings- en evaluatieproces worden betrokken om 

ervoor te zorgen dat er in hun behoeften wordt voorzien en dat zij gebruik kunnen 

maken van hun recht op een zelfstandig leven.   

Neem voor meer informatie contact op met: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 580 

30 642.  

Informatie voor redacteurs: 

Het FRA is een onafhankelijk EU-orgaan dat de EU en de lidstaten assistentie en 

expertise verleent op het gebied van de grondrechten. Op onze website kunt u meer 

lezen over het werk dat FRA doet voor personen met een handicap. 
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