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Illl Waarom voorzieningen aan mensen meteen
handicapp verstrekken?

INLEIDING G

Inn de discussie of, en in welke mate voorzieningen aan mensen met een handicapp moeten worden toegekend, komt steeds de vraag aan de orde op welke voorziening,, of voorzieningenniveau, de gehandicapte 'recht' heeft. Daarbij wordt
vaakk een relatie gelegd met grondrechten.1 Bestaat er op gelijke voet als bij een
klassiekk grondrecht als de vrijheid van meningsuiting, een recht op inkomensgarantie,, voorzieningen voor gehandicapten en dergelijke? Is de overheid bijvoorbeeldd verplicht tot het treffen van adequate maatregelen ter bevordering van de
evenredigee arbeidsdeelname van gehandicapten?2 Het antwoord op deze vraag is
vann belang omdat als het recht op voorzieningen als een fundamenteel recht kan
wordenn aangemerkt, de aanspraak op voorzieningen met meer kracht kan wordenn opgeëist.
GRONDRECHTEN N

GrondrechtenGrondrechten hebben tot doel bij te dragen aan de ontplooiing van elk individu naa
eigeneigen geaardheid door hem in een aantal facetten van zijn persoonlijk leven te beschermen,men, zoals zijn intimiteit, zijn uitingsmogelijkheden, zijn deelname aan het openbare
leven,leven, zo schreef de regering tijdens behandeling van de Grondwet.3 Hendriks
gaatt in zijn proefschrift, dat handelt over de toegang tot de arbeid voor gehandicapten,, in op de normatieve betekenis van grondrechten. Hij betoogt dat grondrechtenn en reactie vormen op maatschappelijke misstanden en tegelijkertijd een
bepaaldee rechtsstaatgedachte weerspiegelen. Met de overgang van de klassieke
nachtwakersstaatt naar de verzorgingsstaat zijn grondrechten steeds meer gaan
fungerenn als bron van overheidsverplichtingen om ordenend en sturend in te
grijpenn op alle terreinen van het maatschappelijk leven. De grondrechten laten de
overheidd daarbij een zekere beleidsvrijheid. Grondrechten beogen bescherming
tee bieden aan de wezenlijke belangen van het menselijk bestaan en proberen met
namee (machts)misbruik te voorkomen en vrijheid en welzijn te bevorderen. De
verplichtingenn van de overheid die uit de grondrechten voortvloeien kunnen
negatieff en positief zijn. In de literatuur wordt een onderverdeling gemaakt in
onthoudings-,, beschermings-, verzekerings- en beleidsvoeringsplichten. Afhankelijkk van het type grondrecht is de beleidsvrijheid van de overheid groter, en de
rechterlijkee toetsing geringer. De sociale grondrechten worden gekenmerkt door
dee ruimste beleidsvrijheid.4
1..
2..
3..
4..

Zie o.a. Degener 19%.
Hendriks 2000.
Kamerstukken II 1975/76, 13 872, nr. 3, p. 10.
Hendriks 2000, p. 45-67.
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Dezee indeling van de grondrechten zegt echter nog niets over de inhoud en de
mogelijkee afdwingbaarheid daarvan voor de rechter. Wil dat mogelijk zijn dan zal
eerstt de inhoud van de norm moeten worden bepaald. Daarbij komt de vraag
naarr voren of er, zoals Scheltens in 1983 stelde, prejuridische subjectieve rechten
alss fundamenteel rechtsbeginsel kunnen worden aangemerkt.5 Is het echter wel
noodzakelijkk om vast te stellen of er sprake is van een grondrecht dat de overheid
verplichtt om (bijvoorbeeld) voorzieningen ten behoeve van gehandicapten te treffen?? Bergamin wijst er op dat een natuurrechtelijke opvatting, die teruggaat op
Lockee en welke ook te vinden is in de Universele Verklaring van de Rechten van
dee Mens alsmede in het IVBPR en IVESCR, niet nodig is om van grondrechten
alss fundamentele rechten te kunnen spreken. Grondrechten zijn in verdragen en
dee Grondwet opgenomen, en behoren daarmee tot het positieve recht. Gelet op
dee plaats die ze in de rechtsorde innemen kunnen grondrechten, dus ook de
sociale,, als basisrechten worden aangemerkt. 6 Vervolgens kan dan met de typologiee van verplichtingen zoals hiervoor weergegeven worden nagegaan of de overheidd zich aan de gestelde normen houdt.
Alss er dan geen natuurrechtelijke oorsprong van de grondrechten is aan te wijzen
iss het interessant om de ontwikkeling van de verzorgingsstaat te volgen en te
bezienn waar de sociale (grond)rechten hun oorsprong vinden. De Swaan
beschrijftt hoe in de moderne samenlevingen de zorg voor zieken, het onderricht
aann onwetenden en het onderhouden van behoeftigen, een collectieve aangelegenheidd is geworden.7 Het voortschrijden van de statenvorming leidde tot de ontbindingg van specifieke feodale beschermingsrelaties en werden vervangen door
dee bescherming door de staat. Er ontstond echter ook een grote groep van armen
diee van alle bezit was uitgesloten. In de loop der tijd bleek het effectiever om de
bezitslozenn te 'organiseren' dan ze te verdrijven naar de volgende stad of streek.
Ditt gebeurde het eerst in de parochie's van de kerk, later in gemeentelijke armenhuizenn en dergelijke waar de bewoners in hun eigen onderhoud moesten voorzien.. In de ie/ eeuw groeiden de steden als gevolg van de industriële revolutie en
herbergdenn grote groepen armen met alle verschijnselen die bij armoede horen
alss ziekte en gebrek. Naarmate de industrialisatie zich uitbreidde vormden de
loonarbeiderss gaandeweg de grote meerderheid van de werkende bevolking. In
tegenstellingg tot de traditionele bezittende klasse hadden deze arbeiders geen
reservess om bij tegenslag op terug te vallen. Dit leidde tot de vorming van verenigingenn voor onderlinge bijstand. Aangezien deze fondsen een zwakke structuur
kendenn bleef een deel van de leden van de maatschappij ongedekt. De 'gevestigde
stadsbewoners'' zagen de zich organiserende arbeiders als bedreiging van de
arbeidsrustt en de openbare orde. Als reactie daarop stelde een coalitie van grote
werkgevers,, gematigde arbeidsleiders en politici voor om verplichte collectieve
werkloosheidfondsenn in te stellen. Het eerste gebeurde dit in Duitsland. Neder-

5..
6..
7..

Scheltens 1983, p. 15 e.v.
Bergamin 1991.
De Swaan 1989.

W A A R O MM V O O R Z I E N I N G E N AAN M E N S E N MET EEN H A N D I C A P VERSTREKKEN?

29

landd volgde later. Onder meer omdat de industrialisatie hier later op gang kwam.
Naa de Tweede Wereldoorlog vond een exponentiële groei plaats.
"Meerr mensen lieten zich voor een snel uitdijend scala van klachten behandelen bij
steedss uitgebreidere faciliteiten en diensten, die eveneens in toenemende mate onder
beheerr van de overheid kwamen te staan. Ook de accumulatie van overdrachtsvermogenn versnelde in hoog tempo, waarbij de voorzieningen werden uitgebreid tot nagenoegg de gehele bevolking, de uitkeringen een steeds breder gamma van tegenslagen
dektenn op een al maar ruimere schaal in absolute en relatieve zin." 8

Opp zeker moment is maatschappelijke overeenstemming ontstaan over de ontoelaatbaarheidd van discriminatie op grond van ras, geloof of welke grond dan ook.
Dezee overtuiging is na de Tweede Wereldoorlog in een scala van documenten
vastgelegd.. Een vergelijkbaar proces vond plaats ten aanzien van de sociale grondrechten.. In Nederland werden bij de Grondwetsherziening in 1983 de sociale
grondrechtenn in de Grondwet opgenomen. 9 In de loop van de voorgaande eeuw is
dee notie ontstaan dat inkomensgarantie bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheidd een dusdanig belangrijk recht is dat als wezenlijk facet van het menselijk
bestaann bescherming verdient.10 Dit geldt in gelijke zin voor het verstrekken van
voorzieningenn aan gehandicapten. Daarmee is echter nog geen concrete inhoud
vann dit grondrecht geformuleerd.
Wvcc

EN DE GRONDWET

Biedtt de Grondwet normen ten aanzien van de wijze waarop de voorzieningenverstrekkingg aan gehandicapten moet worden vorm gegeven? De Wvg kan onder
dee rechten in artikel 20 Grondwet worden geschaard. Daarin wordt verklaard dat
dee bestaanszekerheid en spreiding van de welvaart voorwerp van zorg zijn van de
overheidd (eerste lid). In het tweede lid wordt bepaald dat de wet regels stelt
omtrentt de aanspraken op sociale zekerheid terwijl in het derde lid het recht op
bijstandd is vastgelegd. Opmerkelijk is dat er, aldus Vlemminx, ten aanzien van
artikell 20 Grondwet geen enkele dogmatiek bestaat." Hij veronderstelt dat het
feitt dat de sociale zekerheid bij de totstandkoming van de grondwetsherziening
nagenoegg als 'af' werd gezien, hierop van invloed is. De regering schreef ten aanzienn van het in het eerste lid gehanteerde begrip 'bestaanszekerheid':
) wij
allenallen een zekere notie hebben, dat er een grens is waar beneden men niet meer van
bestaanszekerheidbestaanszekerheid kan spreken: de armoedegrens, het bestaansminimum."12
Hett ontbreken van een uitgewerkte interpretatie levert in de praktijk problemenn op bij het bepalen van het niveau van sociale zekerheid (voorzieningen
incluis)) waarop de burger recht kan doen gelden. De overheid heeft grote beleidsvrijheidd bij het bepalen tot welk niveau het recht op sociale zekerheid (lid 2) of bij-

8..
9..
10..
11..
12..

De Swaan 1989, p. 229.
In 1994 stond de Nationale Dodenherdenking in het teken van de sociale grondrechten.
Hendriks 2000, p. 49.
Vlemminx 2000, p. 228.
Kamerstukken II1976/77, 13 873, nr. 7, p. 19.
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standd (lid 3) reikt. Vanwege de open formulering in de Grondwet vertonen de
socialee grondrechten dan ook een aanzienlijk juridisch tekort aldus Vlemminx:'5
"Watt zeer wordt gemist is een begrippenkader dat preciseert wat een sociaal grondrechtt van de overheid verlangt en hoeveel beleidsvrijheid haar hierbij wordt gelaten,
duss een kader dat de rechter in staat stelt om in een concreet geval het waarborggehaltee van een sociaal grondrecht vast te stellen."14

Dezee klacht wordt niet alleen in de wereld van de op grondrechten gespecialiseerdee juristen geuit.'5 Van der Heijden en Noordam, afkomstig uit de wereld van
hett sociaal recht, schrijven in hun pre-advies voor de NJV dat het socialezekerheidsrechtt vaak willoos meewaait met de grillige winden uit Den Haag.
"Hett is in hoge mate beleidsafhankelijk recht, recht zonder ruggengraat, instrumenteel
rechtt bij uitstek, recht met een laag normatief gehalte.'" 6

Zijj constateren dat de sociale zekerheid in de concurrentiestrijd met andere
beleidsdoelenn als milieu en economie, het onderspit dreigt te delven.
"Opvaltt dat regering en parlement, die in gezamenlijk debat tot een product in het
Staatsbladd komen, niet of nauwelijks systematisch debatteren over de vraag in hoeverree sociaalrechtelijke waarden aan de orde zijn, in hoeverre deze veranderen ten
opzichtee van eerdere wetgeving waar ze een belangrijke rol hebben gespeeld en in hoeverree ze rationeel en bewust aangepast worden aan veranderende tijden.'" 7

Vann der Heijden en Noordam pleiten er daarom voor dat bij ingrijpende sociaalrechtelijkee wetgeving de wetgever een waardentoets uitvoert. Daarbij dient de
afwegingg te worden gemaakt welke sociaalrechtelijke waarden aan de orde zijn,
inn hoeverre deze veranderen ten opzichte van eerdere wetgeving en in hoeverre
zee rationeel en bewust aangepast worden aan veranderende tijden.'8 Als basiswaardenn noemen zij (de mate van) verantwoordelijkheid (is de burger of de overheidd verantwoordelijk), bestaanszekerheid, bescherming, solidariteit, non-discriminatiee en participatie (hier in de betekenis van: medezeggenschap). Die
afwegingg (de waardentoets) kan van veel nut zijn bij de uitvoering van een wet
omdatt het anders voor het bestuursorgaan niet voldoende duidelijk is binnen
welkk kader de belangenafweging in het concrete geval moet worden verricht.'9

13..
14..
15..
16..
17..
18..
19..

Vlemminx 19%.
Vlemminx 1998, p. 38.
Ook: Holtmaat 1992.
Van der Heijden & Noordam 2001, p. 48.
Van der Heijden & Noordam 2001, p. 158.
Van der Heijden & Noordam 2001, p. 158-159.
Stoter 2000, p. 33.
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BESTAANSZEKERHEIDD EN CULTURELE O N T P L O O I I N G

Dee bestaanszekerheid zoals die in artikel 20, eerste lid, Grondwet wordt
genoemd,, is een sociaal-economisch begrip. Het begrip kan echter ook ruimer
wordenn getrokken waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een adequaat
niveauu van gezondheid.20 Artikel 20, tweede lid, Grondwet ("de wet stelt regels
omtrentomtrent de aanspraken op sociale zekerheid7) draagt aan de wetgever de taak op een
sociaalzekerheidsstelsell in te richten en te onderhouden. Door bij dit artikel aan
tee haken kan een individueel grondwettelijk recht op gezondheidszorg worden
geconstrueerd.211 Dit moet echter niet opgevat worden als een afdwingbaar recht
voorr de burger. Het zal van de wetgever afhangen of en in hoeverre er aanspraken
bestaan.222 Hetzelfde kan ten aanzien van de sociale voorzieningen worden
gesteld. .
Dee Wvg poogt door het geheel of gedeeltelijk compenseren van een tekort (de
beperking),, de deelneming aan het maatschappelijk verkeer te waarborgen. Deze
centralee doelstelling kan deels onder artikel 20 Grondwet maar ook onder artikel
22,, derde lid, Grondwet worden gebracht. In dit laatste artikel wordt bepaald dat
dee overheid voorwaarden schept voor maatschappelijke en culturele ontplooiing
enn voor vrijetijdsbesteding. Deze begrippen zijn echter dermate onbepaald dat
dezee naar het oordeel van diverse schrijvers weinig normatieve kracht lijkt te
bezitten. 2 '' Tot slot, onder de in artikel 21 Grondwet vervatte zorg van de overheid
voorr de bewoonbaarheid van het land is mede de aanleg en het beheer van verkeersvoorzieningenn begrepen.24 Die moeten voor mensen met een handicap in
gelijkee mate toegankelijk en bruikbaar zijn als voor mensen zonder functiebeperking.. Het artikel mist echter precisie, en herbergt tegenstrijdigheden in zich,
alduss Kortmann.25 Verschuuren vindt de betekenis van artikel 21 Grondwet voor
dee rechtspraktijk gering, maar heeft bij deze constatering met name het milieu
opp het oog.26 De regering schaart het gehandicaptenbeleid waaronder de uitvoeringg van de Wvg onder artikel 22 Grondwet. Uit dit beleid vloeit een pakket van
maatregelenn voort dat de gehandicapte burger in staat moet stellen zo autonoom
mogelijkk en op basis van gelijkwaardigheid aan de samenleving deel te nemen. 27
STANDSTILL L

Biedenn de sociale grondrechten bescherming tegen het door de (gemeentelijke)
overheidd neerwaarts bijstellen van het voorzieningenniveau? Zolang de geboden
voorzieningenn verantwoord zijn in de zin van de wet, voldoet de gemeente aan de
zorgplicht.. Indien een gemeente er voor kiest om het voorzieningenniveau boven
20..
21..
22..
23..
24..
25..
26..
27..

Van der Heijden & Noordam 2001, p. 80.
Van der Most 2003.
Kortmann 1983, p. 115.
Vlemminx 2000, p. 244. Zie ook: Kortmann 1983, p. 117.
Kamerstukken I1976/77, 13 872, nr. 55a, p. 17.
Kortmann 1983, p. 116.
Verschuuren 2000, p. 238.
Kamerstukken II2000/01, 24 170, nr. 55, p. 6.
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dee 'ondergrens' te brengen is dat uiteraard niet verboden, maar vloeit daaruit de
plichtt voort om dat niveau voortaan ook te handhaven? Uit de gang van zaken
rondd de verlaging van de AAW-vervoersvoorzieningen kan worden afgeleid dat dit
waarschijnlijkk niet het geval is.. Voordat de Wvg van kracht werd, is het aantal te
reizenn kilometers in drie stappen van 10% teruggebracht van 5000 kilometer
naarr uiteindelijk 3500 kilometer per jaar.28 Een poging van de gehandicaptenorganisatiee Independent Living Nederland om deze bezuinigingen wegens strijd
mett het IVESCR door de rechter ongedaan te maken, sneuvelde.29 Betoogd was
kortt gezegd dat het bereikte niveau niet meer mocht worden verlaagd omdat in
hett IVESCR is neergelegd dat de aangesloten staten zullen streven naar steeds
beteree levensomstandigheden. Als dan op zeker moment is bepaald dat een
gehandicaptee ten opzichte van de niet-gehandicapte als gevolg van zijn handicap
gemiddeldd 5000 kilometer meer per auto aflegt, dan past het niet in dat streven
omm deze vergoeding substantieel te verminderen. De CRvB was echter van
meningg dat aan deze bepalingen uit de AAW niet het karakter van standstill-bepalingenn kan worden toegekend.'0
"Mitss een toereikende minimumstandaard31 wordt gewaarborgd, kan de wetgever de
vrijheidd niet worden ontzegd om tot verlaging van sociale zekerheidsprestaties over te
gaann als de economische omstandigheden daartoe aanleiding geven."

Dee Raad vond dat door de verlaging van de vervoerskostenvergoeding de voorzieningg niet tot onder een onaanvaardbare grens zakte. Daarbij werd tevens aangegevenn dat er in bijzondere gevallen van de norm kon worden afgeweken. Wel is er
volgenss de CRvB een minimale kerninhoud (toereikende minimumstandaard),
diee door de overheid gerespecteerd moet worden.32 Zodra het voorzieningenniveauu onder een zekere grens zakt, handelt de overheid in strijd met de verzekeringsplicht,, en zal de rechter ook minder marginaal toetsen dan boven die grens.
Inmiddelss heeft de CRvB aangegeven waar voor wat betreft het verplaatsen de
toereikendee minimumnorm (de ondergrens) ligt. De extra vervoersbehoefte als
gevolgg van de handicap waarin in ieder geval moet worden voorzien beloopt 1500
tott 2000 kilometer per jaar.33 Daarvan weet de gehandicapte zich dus verzekerd.
Dee gemeentelijke regelgever zal ten aanzien van het naar beneden toe bijstellen
dezelfdee bevoegdheid hebben als de landelijke overheid. Zeker als de plaatselijke
verordeningg de mogelijkheid biedt om in bijzondere gevallen ten gunste van de
gehandicaptee af te wijken. Inmiddels hebben meerdere gemeenten onder invloed
vann deze jurisprudentie van de CRvB hun vervoersvoorzieningenniveau naar
benedenn toe bijgesteld.

28..
29..

30..
31..
32..
33..

Regeling vervoerskosten AAW, Stcrt. 1991/213, Stcrt. 1992/22 respectievelijk Stcrt. 1992/210.
Het betrof artikel 9, artikel 11, eerste lid, en artikel 15, eerste lid, onder a van het Internationaal
verdragg inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR), Trb. 1969, 100. Zie over
dezee poging Vermaat 1998b.
CRvB 22 april 1997, JB 1995/158, m.nt. Vlemminx en AB 1997/283, m.nt. Pennings.
Vet is van mij.
Zie ook: CRvB 31 maart 1995, JB 1995/161.
CRvB 12 maart 2002, USZ 2001/119.
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Omdatt de uitvoering van de Wvg is gedecentraliseerd, kunnen er verschillen in
beleidd ontstaan. Een beroep op het gelijkheidsbeginsel zal niet baten.*4 Als de
ongelijkheidd ongewenst is dan zal de wetgever aan die ongelijkheid een einde
moetenn maken.35 Vlemminx werpt met betrekking tot de Abw de vraag op of verschillenn als deze zich verdragen met het IVESCR.36 Hij wijst er op dat het derde
lidd van artikel 20 Grondwet ten opzichte van de voorgaande twee leden, de minste
beleidsvrijheidd laat. Dit hangt samen met het feit dat de Algemene bijstandswet
(Abw)) als vangnet fungeert voor burgers die geen andere vorm van inkomen of
socialee zekerheid genieten. Weliswaar is de Wvg geen minimumvoorziening als
dee Abw, er vindt bijvoorbeeld geen vermogenstoets en slechts een beperkte inkomenstoetss plaats, toch vormen de Wvg voorzieningen voor velen de enige mogelijkheidd om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen, te participeren. In die
zinn vormt ook de Wvg het vangnet. Het is dan moeilijk uit te leggen dat het vangnett in de ene gemeente lager lijkt te hangen dan in de andere.
INTERNATIONAAL L

Inn internationaal verband bestaan tal van documenten waarin de rechten van
mensenn met een handicap zijn vastgelegd. Aan een aantal daarvan heb ik in het
artikell De Wet voorzieningen gehandicapten vanuit grondrechtelijk perspectiep7 aandachtt besteed. In de eerste plaats de Standard Rules on the Equalisation of
Opportunitiess for Persons with Disabilities van de Verenigde Naties (StRE),38 en
inn het verlengde daarvan het General Comment inzake mensen met een handicap.399 Daarnaast kwam de Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad
vann Europa R{92)6 aan de orde.4° Andere documenten zoals het Europees Handvestt en de Resolutie van de Raad van de Europese Unie zijn niet behandeld. Een
vann de redenen is dat het Europese beleid zich lange tijd hoofdzakelijk richtte op
beroepsrevalidatie.411 De Wvg ziet niet op arbeidsrevalidatie maar louter op de
zogenoemdee leefvoorzieningen. Op het gebied van het vervoer betekent dit dat
zodraa de gehandicapte werk heeft en in dat verband een vervoersvoorziening
nodigg heeft deze niet op basis van de Wvg wordt verstrekt maar, inclusief het leefvervoer,, op basis van de Wet Rea. Verder heeft de Europese Unie herhaaldelijk
34..
35..
36..
37..
38..
39..
40..

41..

Zie o.a. ARRvS 5 juni 1981, AB 1982/50, m.nt. Van der Veen; CRvB 9 maart 1988, RSV 1988/
269. .
Akkermans 1991. Zie ook Vlemminx 2000.
Artikel 2 lid 2 (verbod van discriminatie), juncto 9 (recht op sociale zekerheid) respectievelijk 11
(rechtt op een behoorlijke, en steeds betere levensstandaard) IVESCR.
Vermaat 2002e.
VN Res. 48/95, 20 december 1993.
IVESCR-Comité, General Comment nr. 5 (1994), Persons with disabilities, UN Doc. E/C. 12/
1994/13;; 1HRR 1995, 2 (2), p. 261-270.
Aanbeveling nr. R(92)6, 9 april 1992, Comité van Ministers Raad van Europa. O.a. Kamerstukken
IIII 1994/95, 24 170, p. 91-123. Deze aanbeveling werd op 9 april 1992 aangenomen door het
Comitéé van Ministers van de Raad van Europa. De - toenmalige - Interdepartementale Stuurgroepp Gehandicaptenbeleid (ISG) heeft in 1993 een Nederlandse vertaling gepubliceerd: 'Een
samenhangendsamenhangend beleid voor de revalidatie van gehandicapten-model voor een revalidatie- en integrat
programmaprogramma ten behoeve van nationale overheden".
Zie verder: Hendriks 2000, p. 147-153.
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aangegevenn zich te willen conformeren aan de Standard Rules42 en de Resolutie
R(92)66 van de Raad van Europa. Ook het Europees Sociaal Handvest (ESH) zoekt
aansluitingg bij deze Resolutie.43 In artikel 26 van het Handvest van de Europese
Uniee is inmiddels neergelegd dat de Unie het recht erkent en eerbiedigt van personenn met een handicap op maatregelen die beogen hun zelfstandigheid, hun
maatschappelijkee en beroepsintegratie en hun deelname aan het gemeenschapslevenn te bewerkstelligen.44 Met de bespreking van de eerst genoemde documentenn is in feite ook de Resolutie van de Raad van de Europese Unie en artikel 15
ESHH besproken.
Dee conclusie in het hiervoor genoemde artikel is dat StRE, het General Comment
enn R(92)6 aan de overheid de taak opdragen om de gehandicapte een zo hoog
mogelijkee mate van zelfstandigheid, en een zo groot mogelijke mate van participatiee te bieden. Hulpmiddelen dienen tegen een lage prijs beschikbaar te worden
gesteld.. Groot belang wordt gehecht aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer,, gebouwen en de leefomgeving. Helaas missen de StRE, de Aanbeveling en
hett IVESCR, althans naar het oordeel van de nationale rechter, rechtstreekse werkingg zodat aan de in die bronnen neergelegde normen in feite alleen moreel
gezagg toekomt. Een zacht toetsingskader derhalve.
CONCLUSIE E

Dee grondrechten en de Grondwet beogen extra bescherming te bieden aan
wezenlijkk aspecten van het menselijk bestaan. Toch kan er geen 'grondrecht' aangewezenn worden waaraan rechtstreeks een 'hard' sociaal recht kan worden ontleend.. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de overheid een ruime discretionairee bevoegdheid heeft bij de tenuitvoerlegging van de sociale grondrechten.
Ditt neemt niet weg dat vastgesteld kan worden dat sociale grondrechten in de
samenlevingg als belangrijk worden aangemerkt. Evenzeer kan het als een teken
vann beschaving worden aangemerkt dat mensen met een handicap in staat wordenn gesteld om op gelijke voet als mensen zonder handicap deel te kunnen blijvenn nemen aan de samenleving.
"Thee disability rights debate is not so much about the enjoyment of specific rights as it
iss about ensuring the equal effective enjoyment of all human rigthts, without discrimination,, by people with disabilities."45

Indienn de commentaren van de diverse hiervoor aangehaalde schrijvers in
samenhangg worden bezien, moet de conclusie zijn dat ten aanzien van de in de
Grondwett neergelegde sociale grondrechten niet gesproken kan worden van concrete,, voor de rechter afdwingbare rechten. De Grondwet biedt daarom geen
goedee basis om een norm voor het te bieden voorzieningen niveau uit af te lei42..
43..
44..
45..
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den.. De onder meer in de Standard Rules van de Verenigde Naties neergelegde
internationalee regels dragen aan de overheid op om aan de gehandicapte een zo
hoogg mogelijke mate van zelfstandigheid, en een zo groot mogelijke mate van
participatiee te bieden. Hoewel deze normen moreel gezag hebben, kunnen ook
dezee niet voor de rechter worden afgedwongen. Het socialezekerheidsrecht, waartoee ook de Wvg behoort, wordt gekenschetst als recht met een laag normatief
gehaltee dat afhankelijk is van de waan van de dag. Een eenmaal bereikt voorzieningenniveauu kan desgewenst weer worden verlaagd. Alleen een zeker minimumniveauu wordt door de rechter gegarandeerd zonder dat hierbij aan de grondrechtenn wordt gerefereerd.

