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Geachte Kamerleden,
Op 19 december aanstaande debatteert u over hoe de implementatie van het VNverdrag Handicap tot nu toe is verlopen. De voortgangsrapportage van 6 juni 2019 van
minister De Jonge, “Onbeperkt meedoen!” zal de basis zijn voor het debat met een
opsomming van diverse initiatieven in het land om de doelen van het VN-verdrag
Handicap te verwezenlijken.
Daarnaast is er op 3 december 2019 de Schaduwrapportage over de implementatie van
het VN-Verdrag gepubliceerd. Voor deze rapportage zijn in opdracht van de Alliantie VNverdrag vele ervaringsdeskundige Nederlanders om hun bevindingen gevraagd. De
rapportage belicht alle artikelen van het verdrag, het geeft daarmee een breder beeld
over de naleving van het verdrag dan de voortgangsrapportage van het
implementatieplan. Ook Wij Staan Op! heeft bijgedragen aan de schaduwrapportage. De
rapportage maakt duidelijk dat er op essentiële onderdelen van het verdrag
achteruitgang is van de positie van mensen met een beperking. Dat geldt ook voor de
onderwerpen die wij eerder onder uw aandacht brachten. In april 2017 vroegen wij de
formateur van het nieuw te vormen kabinet, mevrouw Edith Schippers, aandacht voor
vier kerndoelen om mensen met een levenslange en levensbrede beperking of
chronische ziekte autonoom en op voet van gelijkheid te kunnen laten participeren. Dit
waren:
1 Vermindering van regeldruk;
2 Verbetering van de financiële positie;
3 Betere toegankelijkheid van het spoor;
4 Beschikbaar maken van betaalbare toegankelijke woningen en keuzevrijheid van
woongemeente.
We zijn nu 3,5 jaar verder en opnieuw vragen wij specifiek aandacht voor de thema’s die
wij hierboven hebben benoemd.
1 Wat betreft het verminderen van regeldruk vragen wij opnieuw specifiek aandacht
voor een drastische vermindering van de bureaucratie en voor het realiseren van
passende en levensbrede verstrekking van voorzieningen.

2 Met betrekking tot de financiële positie van mensen met een beperking vragen wij u
om te laten onderzoeken wat er nodig is om verbetering in de huidige extra ongelijke
situatie te brengen en om, beginnend met de nieuwe belastingwetgeving, expliciet
rekening te houden met deze categorie mensen.
3 Verder maken wij ons zorgen over de gevolgen van de voorgenomen decentralisatie
op het spoor en vragen u om oog te houden voor uniformiteit in het beleid.
4 Als laatste vragen wij u om bij het bouwen van nieuwe woningen toegankelijkheid en
bruikbaarheid voor mensen met een beperking als standaard te laten opnemen, zodat
marktpartijen met gedegen regelgeving rekening moeten houden. Daarmee wordt
voorkomen dat zij onbedoeld mensen met een beperking buitensluiten met alle
negatieve gevolgen van dien voor deze groep mensen. Ook pleiten wij voor het bouwen
van levensbestendige woningen om ook tegemoet te komen aan de gewone en
voorspelbare levenswensen van mensen met een beperking als samenwonen, trouwen
en kinderen krijgen.

Wij sluiten aan bij de vraag van de Alliantie om te bevorderen dat ieder ministerie een
eigen werkagenda opstelt met heldere doelstellingen en een duidelijke aanpak, zodat
op alle levensterreinen de positie van mensen met een beperking wordt versterkt. Het
kán niet zo zijn dat de implementatie van het VN-verdrag, die alle ministeries betreft,
vooral een zaak is voor het ministerie van VWS, als coördinerend ministerie. Pas
wanneer ook alle andere ministeries hun eigen verantwoordelijkheid nemen op hun
terreinen van het verdrag, zal er wezenlijk iets kunnen gaan veranderen in het
autonoom en op voet van gelijkheid participeren door mensen met een handicap of
chronische ziekte. Immers, niet zozeer de beperking zelf, als wel de onaangepaste
samenleving bepaalt de mate waarin iemand gehandicapt is.

Tot slot willen we het grote belang van het betrekken van mensen met
ervaringsdeskundigheid en hun organisaties benadrukken. Het geven van een stem aan
mensen op wie uw beleid direct van invloed is, staat beschreven in het VN-Verdrag
Handicap als Niets over ons zonder ons, maar helpt ons ook invloed te hebben op de
manier waarop wij ons leven leiden. Er zijn heel veel visies die aan tafel komen zitten,
maar de visie van de mensen zelf en hun organisaties, is hierbij onmisbaar en zegt
meer dan gemiddelden en cijfers in berekeningen en tabellen.

Wij wensen u een vruchtbaar debat.

Met vriendelijke groet,
Amber Bindels, namens het kernteam.

Wij Staan Op! - Iedereen is gelijk in het anders zijn.
info@wijstaanop.nl

