Statement over de plenaire behandeling van het VN-verdrag
Volgende week zal in uw Kamer de plenaire
behandeling van het VN-verdrag
plaatsvinden. Wij, de organisaties van de
Alliantie en onze achterban, kijken hier vol
verwachting naar uit. Hoe kunt u er voor
zorgen dat de ratificatie van het VN-verdrag
in Nederland echt tot verandering gaat
leiden? In deze statement zetten wij onze
suggesties op een rij.
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hun eigen leven en daarbij eigen keuzes te
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VN-verdrag als strik om de decentralisaties
Ook gemeenten dienen uitvoering te geven aan het VN-verdrag. Beleidsvrijheid kan geen argument
zijn om deze verantwoordelijkheid niet op te pakken. Het VN-verdrag verplicht gemeenten hier
immers toe. Uitvoering geven aan het VN-verdrag is geen ‘extra eis’ aan gemeenten, maar is juist
een mooie kans om aan de transformatie betekenis en inhoud te geven.
 Wij willen dat er in iedere gemeente op basis van lokale kenmerken een Lokale Inclusie Agenda
wordt gemaakt.
Concretiseer het Plan van Aanpak
Het huidige plan van aanpak mist concretisering en inhoudelijke uitwerking. Voorbeelden uit
andere landen laten zien dat een uitgebreid plan geen onrealistisch ideaal is.
 Wij willen graag een uitgewerkt plan van aanpak waarin het VN-verdrag levensbreed wordt
uitgewerkt in concrete doelen, activiteiten, verantwoordelijkheid en tijdspaden. De prioritering
van thema’s dient bottom-up tot stand te komen in nauwe samenspraak met mensen met een
beperking, aandoening of chronische ziekte.
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Brede toegankelijkheid in de Wgbh/cz
Op woensdag 2 december jl. heeft de Europese Commissie de European Accessibility Act
gepubliceerd.1 Dit voorstel, dat is gebaseerd op het VN-verdrag, vereist dat er algemene
toegankelijkheidseisen komen voor een breed scala aan goederen en diensten in de EU. De
Europese Commissie ziet dit als een kans voor het bedrijfsleven, in plaats van een bedreiging. De
bescherming van kleine ondernemingen is bovendien wettelijk geborgd:
The proposal for a Directive aims to improve the functioning of the internal market, making it
easier for companies to provide accessible products and services across borders. (..) The initiative
will stimulate innovation and increase the offer of accessible products and services for the around
80 million persons with disabilities in the EU.
Attention has been paid to ensure proportionality of the requirements, in particular for small and
micro-enterprises. A common sense clause avoids that accessibility requirements would impose a
disproportionate burden and for micro-enterprises lighter compliance measures are foreseen.
Experience shows that in most cases it makes good business sense to provide accessible products,
in particular when accessibility is foreseen at the design phase.
Ook in andere landen als Noorwegen en Spanje is universal design in de wet opgenomen om brede
toegankelijkheid te stimuleren. Laten wij toegankelijkheid in Nederland ook vanzelfsprekend
maken!
 De Alliantie staat achter de ambitie van het amendement van kamerlid Otwin van Dijk. Ook in
dit amendement zorgt het principe van onevenredige belasting ervoor dat kleine ondernemers
niet buitenproportioneel worden getroffen door nalevingskosten.
Kieswet
Het huidige voorstel voor aanpassing van de Kieswet stelt mensen met een beperking, aandoening
of chronische ziekte onvoldoende in staat om volwaardig deel te nemen aan de verkiezingen.
Daardoor wordt hun fundamentele recht op politieke participatie geschonden. Bij ratificatie van het
VN-verdrag moet juist volledig aan dit recht zijn voldaan.
 Wij willen dat de Kieswet inclusief wordt gemaakt zodat ook mensen met een verstandelijke
beperking of psychische aandoening zelfstandig van hun kiesrecht gebruik kunnen maken.
Interpretatieve verklaringen en facultatief protocol
Wij vinden dat de acht interpretatieve verklaringen die de regering wil afgeven afbreuk doen aan
de kracht en inhoud van het VN-verdrag. Wij vragen u om deze verklaringen zorgvuldig in de
plenaire behandeling te bespreken en te wegen. Tot slot dringen wij aan op spoedige
ondertekening en ratificatie van het facultatief protocol dat hoort bij het VN-verdrag.
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