Input t.b.v. het Algemeen Overleg over stand van zaken VN verdrag voor de
Rechten van Personen met een Handicap, 21 december 2016
Algemeen
Het VN verdrag voor de rechten van de mensen met een beperking is op 14 juli 2016 in
werking getreden. De Tweede Kamer wilde dat de implementatie met ambitie ter hand
zou worden genomen.
Wij Staan Op! heeft vorig jaar in haar manifest de prioriteiten concreet gemaakt. WSO
heeft op verschillende manieren bijgedragen aan de vormgeving van de ‘implementatie’.
Wij hebben breed gelobbyd, voorlichting gegeven en inbreng geleverd in diverse
onderwerpen. Ons manifest is geschreven vanuit de wens om op een gelijkwaardige
wijze te kunnen deelnemen aan de samenleving en het benoemt wat daar minimaal voor
nodig is.
Ten behoeve van dit overleg is het volgende van belang:
Betrokkenheid, kennis, besef en duidelijkheid
Voor het realiseren van een goede uitvoering van het verdrag is, zowel kennis van zaken,
als besef over wat er moet gebeuren, cruciaal. In vrijwel alle overleggen, bleek dat er een
schokkend gebrek aan kennis is, ten aanzien van de obstakels waar mensen met een
beperking dagelijks tegenaan ‘lopen’ en wat er nodig is, om deze obstakels te slechten.
Je kunt dat mensen niet kwalijk nemen, maar je kunt er wel rekening mee houden.
Een goede implementatie kan daarom niet zonder directe betrokkenheid van
ervaringsdeskundigen (Nothing about us, without us) en niet zonder helderheid over wat
er moet gebeuren (toegankelijkheidsnormen: ITS, WCAG 2.0 etc.).
Perspectief van ouderen naar perspectief van mensen met een levenslange en
levensbrede handicap.
Het beleid t.a.v. mensen met een beperking wordt in de regel geformuleerd vanuit het
perspectief van ouderen, met gevolg dat het perspectief van mensen met een
levenslange en levensbrede beperking onderbelicht blijft en beleid en regelgeving op de
terreinen, zoals, mobiliteit, wonen, zorgkosten, arbeid onvoldoende met hen rekening
houdt. Op al deze terreinen verschillen de behoeften van mensen met een levenslange
en levensbrede beperking van ouderen met een beperking. Terwijl andersom goed
beleid op deze terreinen ook voor ouderen zeer van nut is.
WSO pleit er daarom voor mensen met een levensbrede en levenslange handicap als
uitgangspunt te nemen voor beleid. Tenslotte kan iedereen van elke leeftijd
onverwachts bij de club horen.
Vertrouwen en eigen regie en regeldruk
Veel regelgeving gaat uit van wantrouwen en vanuit de systematiek van de
dienstverlenende organisatie. Wij pleiten voor vertrouwen als basis voor beleid en
(uitvoering van) regelgeving die ondersteunend wordt aan ons (en onze eigen regie) en
niet andersom. Bijgevoegd voorstellen die hieraan kunnen bijdragen:
Het amendement van Mona Keijzer en Carla Dik m.b.t. Eigen Regie.
De inbreng van WSO m.b.t. vermindering regeldruk.
- Bijlage 1
- Bijlage 2

Toegankelijkheid moet de norm worden en niet de uitzondering.
Toegankelijkheid ligt aan de basis van onze autonomie. Hoe kun je naar school, als de
school drempels heeft? Hoe kun je naar een werkplek, als het vervoer ontoegankelijk is?
Hoe onderhoud je sociale contacten (die vervolgens een bijdrage kunnen leveren in
zorg), als je altijd een aparte ingang hebt en op een andere plek moet zitten?
Daarom is een AMvB die deze ambitie weerspiegelt en loyaal uitvoert voor ons cruciaal.
Zie onze inbreng op de internetconsultatie:
- Bijlage 3
Bouwbesluit: woningen en toegankelijke openbare gelegenheden.
Om invulling te kunnen geven aan de ambitie van toegankelijke omgeving moet in het
bouwbesluit de normen voor bestaande bouw en nieuwbouw geformuleerd worden. Het
ontbreken van dergelijke regels en benoemen van normen leidt tot verdere
vermindering van beschikbare aangepaste (aanpasbaar te maken) woningen en tot
stagnatie in het toegankelijk maken van gebouwen.
Wij verwijzen naar het manifest (http://bit.ly/WSO-manifest) en naar de bijdrage die
wij hebben mede getekend m.b.t. het Bouwbesluit.
- Bijlage 4
Mobiliteit
De afspraken en de uitvoering daarvan voor de het toegankelijk maken van het OV zijn
volgens ons onvoldoende. In de afgelopen 10 jaar is het aantal stations waar assistentie
op verleend wordt niet toegenomen, maar afgenomen. Op slechts 1 van de 4 stations, is
assistentieverlening aanwezig. Het aantal treinen en stations dat zelfstandig
toegankelijk is, is onbekend. Wij pleiten voor toetsing en verbetering van de bestaande
afspraken.
Het busvervoer is ondanks afspraken hierover niet toegankelijk, de uitvoering van de
afspraken schiet tekort. Wekelijks worden wij ofwel geweigerd door de chauffeur of is
het praktisch niet mogelijk in de bus te komen ondanks dat de bus toegankelijk moet
zijn. Dat moet anders. Wij pleiten voor een toetsing van de uitvoering van de gemaakte
afspraken en een reparatieplan.
Kosten
Het VN verdrag art. 28 formuleert het recht op een behoorlijke levensstandaard en
sociale bescherming. Waarbij er geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van
handicap. Wij, mensen met een levenslange en levensbrede handicap, hebben
structureel aantoonbaar fors hogere (zorg)-kosten, dan mensen zonder handicap.
We hebben onze eigen persoonlijke situaties in beeld gebracht. Daarin hebben wij deze
kosten, gemiddeld €3000,- per jaar, in genoemd (een inzage in deze kosten is op
aanvraag beschikbaar). Wij pleiten onder andere voor afschaffing van het eigen risico
voor onze groep mensen voor wie het eigen risico, geen risico is. Bovendien wij pleiten
voor onderzoek naar deze structureel hoge (zorg) kosten, zodat op basis daarvan
adequate maatregelen genomen kunnen worden.
Bekendheid VN verdrag rechten van de mensen met een handicap

Wij pleiten voor een campagne waarbij bekendheid wordt gegeven aan het verdrag en
de rechten van personen met een handicap. Zo staat het ook in de Mem. van Toelichting.
Wellicht kan dit meegenomen worden in de recent ontwikkelde campagne.
Implementatieplan
Wij pleiten voor een implementatieplan met ambitie en niet voor een implementatieplan
dat uitgaat van zelfregulering. Zoals bij de inleiding aangegeven zijn daarbij van belang:
betrokkenheid ervaringsdeskundigen, kennis en duidelijkheid wat er moet gebeuren.

