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Wij Staan Op! reageert met Open Brief op AmvB
Toegankelijkheid in het VN-Verdrag met #jekomternooitin
Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met
een handicap van kracht in Nederland. De ratificatie van het VN-Verdrag riep bij
de vele mensen met een handicap veel emotie op omdat zij nu eindelijk meer
autonomie krijgen en we actief gaan werken aan een inclusieve samenleving.
Het amendement van Otwin van Dijk zorgde voor de verplichting om
toegankelijkheid de norm te maken en ontoegankelijkheid de uitzondering.
CDA en SGP wilden de implicatie van toegankelijkheid beter beschreven
hebben en vroegen om een AmvB, zodat mensen met een handicap niet
verdrinken in gerechtelijke procedures. Deze AmvB, geschreven door het
ministerie van VWS, mist echter ambitie op alle vlakken, stelt nergens een
norm voor zichzelf of voor de samenleving en ontneemt ons het recht op een
autonoom leven. Zonder ambitie tot verbetering wordt #jekomternietin voor
mensen #jekomternooitin.
Aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Deze week hebben we van u de kans gekregen om te reageren op de Algemene
Maatregel van Bestuur die hoort bij het amendement dat samen met het VN-Verdrag
is geratificeerd. Wij zijn erg geschrokken. Toegankelijkheid zou de norm worden. Dit
betekent een verplichting tot het toegankelijk maken van goederen en diensten met
als eventuele ontsnappingsroutes geleidelijke en eenvoudige uitvoering. Beiden zijn
alleen aan de orde als de norm toegankelijkheid niet direct gerealiseerd kan worden.
De blijheid die wij voelden als Wij Staan Op!, een beweging van jongvolwassenen
met een handicap, is weggeëbd bij het zien van deze vrijblijvende omgang met
toegankelijkheid. Deze AmvB komt neer op het voortzetten van het onsuccesvolle
beleid om vanuit de overheid niets te verplichten als het gaat om toegankelijkheid.
Aan mensen met een handicap worden vele normen en verplichtingen opgelegd. Het
kan niet zo zijn dat andersom geredeneerd de overheid geen normen oplegt aan
zichzelf als het gaat om het bereiken van een toegankelijk samenleving. Daarnaast
moet de overheid ook aan organisaties met openbare functies, evenals aan de
samenleving, duidelijke verplichtingen opleggen zodat mensen met een handicap op
gelijk niveau kunnen deelnemen aan de samenleving en zo autonoom mogelijk
kunnen leven. Het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is
niet vrijblijvend, ook niet voor de Nederlandse overheid. Wij willen dat de overheid
zich aan het VN-verdrag houdt en de samenleving heldere verplichtingen oplegt
omtrent toegankelijkheid.

Deze normen en verplichtingen, moeten helder zijn qua tijdpad (verplichting per 1
januari 2017), qua inhoud (onder ander de ITS normen) en omvang. Het gaat hierbij
niet alleen over fysieke toegankelijkheid, maar ook om toegankelijkheid voor doven,
slechthorenden, blinden, slechtzienden, mensen met een verstandelijke beperking of
een psychische beperking.
#jekomternooitin
Met de hashtag #jekomternietin hebben wij eerder bewezen dat er vele voorbeelden
zijn van ontoegankelijke aspecten van de samenleving. Dit leidde tot vele, soms
stuitende voorbeelden van ontoegankelijkheid van openbare ruimten, openbaar
vervoer en onderwijs. Met deze ambitie loze AmvB verandert dit in #jekomternooitin.
Draagvlak voor de standpunten van Wij Staan Op! is er genoeg.
Wij vragen u om in de AmvB vast te leggen dat toegankelijkheid een verplichting
moet zijn die tijdig gerealiseerd wordt en niet voor eeuwig kan worden uitgesteld,
zodat de meer dan 2,1 miljoen mensen met een handicap volwaardig mee kunnen
doen in een inclusieve samenleving en het VN-Verdrag geen papieren tijger wordt.

