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Toegang tot het recht 
Iedereen heeft recht op alle mensenrechten.
De overheid moet ervoor zorgen dat dit goed geregeld is. 
Op papier en in het dagelijks leven.
Zodat je rechten goed zijn beschermd. 
Als dit niet goed lukt, dan moet je dat kunnen oplossen. 
Dit rapport gaat over hoe je toegang krijgt tot het recht.

Ontwikkelingen in de samenleving
Er veranderen dingen in de samenleving.
Daardoor hebben sommige mensen minder makkelijk 
toegang tot het recht.

De overheid bemoeit zich minder met regelingen.
Zij laat meer over aan (zorg)organisaties 
en burgers.
Burgers krijgen daardoor meer keuze en zeggenschap.
Maar er is minder controle op de regeltaken.
Wat gebeurt er als iets niet goed gaat?
Bij wie kun je dan terecht?

Steeds vaker is informatie alleen op het internet te zien.
Niet iedereen maakt gebruik van het internet.

Het contact tussen de overheid en de burger wordt zakelijker.
De overheid gebruikt meer vaste stappenplannen 
(procedures) bij problemen.
Dat is goed omdat dit voor iedereen duidelijk en 
hetzelfde is.
Maar ziet de overheid dan wel de situatie van elke burger?
Die situatie kan voor iedereen anders zijn.



Informatie, gelijkheid en oplossingen
Iedereen moet voldoende informatie krijgen over 
hun rechten.
Iedereen moet evenveel toegang hebben 
tot het recht. 
Op papier en in het dagelijks leven.

Je moet ook gebruik kunnen maken van middelen om 
recht te krijgen.
Bijvoorbeeld als je problemen hebt of ongelijk wordt 
behandeld.
Dan moet er een stappenplan zijn dat je kunt volgen.
Waardoor er een oplossing komt.

Bescherming
Toegang tot het recht betekent niet alleen dat je naar de 
rechter kunt.
Het gaat erom dat je je recht krijgt.
Bijvoorbeeld in de volgende situaties.

Ongelijke informatie
De overheid heeft steeds meer persoonlijke informatie 
over burgers.
Diensten van de overheid kunnen die informatie met 
elkaar delen.
Burgers weten niet goed hoe overheidsdiensten dit doen.
En wie van de overheid welke informatie over hen heeft.
Je hebt wél het recht om dit te weten.
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Meerdere besluiten en afspraken
Vind jij dat je een voorziening nodig hebt? Dan besluit 
de overheid of jij die voorziening krijgt.
Bijvoorbeeld: hulp in de huishouding.
Dat besluit de overheid vaak in een paar stappen. 
Uit elke stap kan een apart besluit komen.
Dan krijg je meerdere besluiten.
Het kan zijn dat je het niet eens bent met de besluiten. Je 
kunt dan niet maar één bezwaar indienen. Je moet dan per 
besluit een bezwaar indienen.
Soms neemt de overheid geen ‘besluiten’. 
Dan maken zij een ‘afspraak’ met je.
Dit maakt het onduidelijk voor mensen. 
Je weet dan niet welk recht je hebt als je het oneens bent 
met de afspraken.

Behandeling van klachten
Als je ontevreden bent met een situatie, dan kun je een 
klacht indienen.
Dat doe je bij de gemeente.
De behandeling van klachten is per gemeente verschillend. 
Soms zijn meerdere (zorg)organisaties betrokken.
Het is dan niet duidelijk bij wie iemand moet zijn 
met de klacht.
De overheid moet zorgen voor duidelijke en begrijpelijke 
informatie over de behandeling van klachten. 
Dat geldt dus ook voor de gemeente.

Dienstverlening door organisaties
Zorgorganisaties leveren steeds meer diensten (zorg en 
ondersteuning) aan burgers.
Dit doen zij nadat de gemeente heeft besloten dat de 
burger daar recht op heeft.
Het is voor burgers soms niet meer duidelijk wie 
verantwoordelijk is voor welke diensten.
En bij wie je moet zijn voor toegang tot het recht.
Daarom is duidelijke informatie hierover belangrijk.

Eigen initiatieven
Mensen regelen soms ook zelf dingen.
Bijvoorbeeld buurtbewoners die het groen in de wijk 
onderhouden.
Of online platforms zoals Uber en AirBnB.
Ook dan moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is.
En waar je terecht kunt om je recht te halen.
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Toegang tot de rechter voor iedereen
Iedereen die een probleem heeft met zijn rechten, moet 
naar een rechter kunnen. 
Een rechter die onafhankelijk en onpartijdig is. 

Geld
De overheid moet zorgen dat het betaalbaar is om naar 
een rechter te gaan.
En dat je daarbij hulp krijgt.
Dit noemen we rechtsbijstand. 
Die hulp moet je ook krijgen als je dat niet zelf kunt 
betalen.

Andere organisaties
Om toegang te krijgen tot recht, hoef je niet altijd naar 
een rechter.
Er zijn andere organisaties die problemen kunnen 
oplossen.
Soms is dat goedkoper en sneller.
Maar dat kan moeilijk zijn voor mensen die minder kennis 
hebben over het recht.

Meer toegankelijke rechters
Rechters onderzoeken zelf hoe mensen makkelijker bij hen 
terecht kunnen.
Bijvoorbeeld door een spreekuur in een wijk te houden.



Tips voor de overheid

De overheid moet zorgen voor bescherming van  
mensenrechten van iedereen.
Ook van burgers in een kwetsbare situatie.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft tips voor 
de overheid:

1.  Geef alle burgers genoeg begrijpelijke informatie over 
hun rechten.

2.  Probeer beginnende problemen met een burger  
gelijk op te lossen. Zorg dat burgers dezelfde, genoeg 
en begrijpelijke informatie heeft.

3.  Zorg dat burgers informatie, advies en onafhankelijke 
ondersteuning krijgen. Zodat zij weten wat zij kunnen 
doen om hun recht te halen.

4.  Zorg dat burgers problemen kunnen oplossen. Zorg 
dat iedereen altijd terecht kan bij een onafhankelijke 
rechter.

5.  Zorg ervoor dat iedereen hulp krijgt om naar de  
rechter te kunnen gaan.

6.  Onderzoek welke burgers minder zelfredzaam zijn. 
Zorg ervoor dat ook zij toegang hebben tot informatie 
en recht.

Colofon

Deze uitgave is een samenvatting in begrijpelijke taal van de Jaarlijkse Rapportage Mensenrechten 
in Nederland 2018 van het College voor de Rechten van de Mens. Deze rapportage is te vinden op 
www.mensenrechten.nl.

College voor de Rechten van de Mens
Kleinesingel 1-3
Postbus 16001
3500 DA Utrecht
030 888 38 88
info@mensenrechten.nl
www.mensenrechten.nl

Hertaling
Buro Opaal

Ontwerp
MEO

Publicatiedatum: juni 2019


