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Persbericht FRA 

Wenen/Brussel, 4 december 2018 

Keuzevrijheid voor mensen met een beperking 

Zelf bepalen waar en met wie we wonen en wat en wanneer we eten, is voor de 

meesten van ons een vanzelfsprekend onderdeel van een zelfstandig bestaan. 

Voor mensen met een beperking kunnen theorie en praktijk echter ver uit 

elkaar liggen, zo blijkt uit het nieuwste verslag van het Bureau van de Europese 

Unie voor de grondrechten (FRA). In dit verslag wordt onderzocht welke 

factoren bevorderend en belemmerend werken op de ontwikkeling in de richting 

van zelfstandig wonen door mensen met een beperking. 

"Iedereen wordt als vrij mens geboren en moet het recht hebben zelf te kiezen en te 

bepalen hoe hij of zij zijn leven wil leiden", zegt Michael O’Flaherty, directeur van het 

FRA. "Als mensen met een beperking in staat worden gesteld volledig en zelfstandig 

onderdeel uit te maken van de gemeenschap, kunnen zij van al hun rechten 

gebruikmaken en actief aan de samenleving deelnemen." 

In het verslag "Van instellingen naar wonen in de samenleving voor mensen met een 

beperking: gezichtspunten uit de praktijk" wordt gebruikgemaakt van de ervaringen van 

mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij de overgang naar zelfstandig wonen, zoals 

mensen met een beperking en hun familie. 

Het sterke rechtskader in de EU en haar lidstaten ter ondersteuning van deze overgang, 

met bijvoorbeeld het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

(CRPD) en het Handvest van de grondrechten van de EU, alsook recente verbintenissen 

als de Europese pijler van sociale rechten, wordt in het verslag benadrukt. 

Door het gebrek aan beschikbare en betaalbare ondersteuningsdiensten, aanhoudende 

stigmatisering en discriminatie, en ontoegankelijke omgevingen worden mensen met een 

beperking echter belemmerd in de volledige uitoefening van hun rechten. In het verslag 

worden manieren voorgesteld om deze belemmeringen tegen te gaan, zoals: 

 alle lidstaten moeten zorgen voor duidelijke doelstellingen en termijnen en 

voldoende financiering, inclusief EU-financiering, om mensen met een beperking de 

mogelijkheid te geven zelfstandig in de samenleving te wonen; 

 de EU en haar lidstaten moeten mensen bewust maken van de voordelen van 

zelfstandig wonen, bijvoorbeeld aan de hand van persoonlijke verhalen, om 

houdingen tegenover mensen met een beperking positief te beïnvloeden; 

 de lidstaten moeten alle inspanningen op het gebied van steun- en dienstverlening 

voor zelfstandig wonen coördineren. Dat betekent ook dat mensen met beperkingen 

en organisaties in de voorste linie bij besluit- en beleidsvorming betrokken moeten 

worden; 

 de lidstaten moeten praktische ondersteuning en opleiding aanbieden met betrekking 

tot de beste manier om zelfstandig wonen werkelijkheid te maken; 

 de lidstaten moeten specialistische diensten aanbieden en algemene diensten 

toegankelijk maken om in de uiteenlopende behoeften van mensen met een 
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beperking te voorzien. Dat betekent ook dat zij in staat moeten worden gesteld de 

vaardigheden op te doen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. 

Het verslag is gebaseerd op veldwerk in Bulgarije, Finland, Ierland, Italië en Slowakije. 

De inzichten in wat wel en niet werkt en waarom zijn echter van toepassing op alle 

lidstaten. 

Raadpleeg voor persoonlijke verhalen, infografieken, nationale casestudy's en 

meer het perspakket of neem contact op via: media@fra.europa.eu / tel.: 

+43 1 580 30 642 
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