
Spreektekst ratificatie VN verdrag inzake rechten voor mensen met een beperking

Voorzitter,
Vandaag is een bijzondere dag voor mensen met een beperking in Nederland. We bespreken in de 
Tweede Kamer het VNverdrag voor rechten voor mensen met een beperking. Eindelijk! De PvdA 
heeft er lang op aangedrongen dat Nederland met dit verdrag aan de slag gaat. Het is een 
belangrijk verdrag. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk gewoon mee kunnen doen 
in de samenleving. Net als mensen zonder beperking. Ik vind het persoonlijk ook een bijzonder 
moment. Tot mijn achttiende kon ik overal gaan en staan zonder hindernissen. Liep elke gebouw 
binnen, stapte zo in de trein en hoefde niks vooraf te plannen. Na mijn ongeluk heb ik ervaren dat 
je als persoon met een beperking heel wat obstakels tegenkomt. Zelfs als mondige burger. Soms 
is dat nou eenmaal zo, maar teveel belemmeringen zijn onnodig. Laten we daar dan ook eindelijk 
écht wat aan doen. 

Al tijdens mijn maidenspeech sprak ik over het belang van gewoon mee kunnen doen. Ik herinner 
me dat moment drie jaar geleden nog goed. Een maidenspeech die ik overigens toen nog niet 
vanaf dit spreekgestoelte kon houden. Ik zat nog daar. Vlak naast de voorzitter. Waar nu de griffier 
zit. Deze plenaire zaal was niet geschikt voor een parlementariër in een rolstoel. De deuren naar 
deze zaal waren zo zwaar dat ik ze niet open kreeg. De interruptiemicrofoon kon niet ver genoeg 
naar beneden. En het spreekgestoelte kon niet op mijn hoogte worden ingesteld. Het duurde even, 
maar het werd aangepast zodat ik gewoon mijn werk als Kamerlid kan doen. Misschien is dit wel 
een goed voorbeeld dat laat zien wat er in ons land aan de hand is. We denken vaak dat van alles 
goed geregeld is en dat natúúrlijk iedereen mee kan doen. Maar toch blijkt dat in de dagelijkse 
praktijk vaak flink tegen te vallen. Het zegt iets over hoe we lange tijd in Nederland aangekeken 
hebben tegen mensen met een beperking. Dit is misschien niet bewust gegaan. Maar inclusie zit 
nog niet zo in onze genen. Als zelfs ons parlement, de plek van alle Nederlanders, niet 
vanzelfsprekend goed toegankelijk is, is er nog een wereld te winnen. Dat is zo en dat gaan we 
vandaag doen! 

Voor de PvdA is de ratificatie van het VN verdrag ook niet zomaar een wetsvoorstel. Het is niet 
alleen maar het even het zetten van een krabbel onder een verdrag en het wijzigen van de Wet 
gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten en het aanpassen van de Kieswet. Dit 
wetsvoorstel gaat over veel meer. Het gaat over wat voor samenleving we willen zijn. Het gaat over 
rechtvaardigheid. Het gaat letterlijk en figuurlijk over toegankelijkheid. Het gaat over insluiting en 
uitsluiting. Het is een mensenrechtenverdrag. Het laat zien dat we niet alleen zéggen dat iedereen 
mee kan doen, maar dat ook daadwerkelijk wettelijk vastleggen. 

Voorzitter,
Om het maar praktisch te maken. Waar gaat het om in het gewone leven? Even boodschappen 
doen bij de supermarkt of een bezoek aan een museum of park. Een dagje winkelen en 
overnachten in een hotel. Of gewoon naar je werk in de ochtend. De normaalste zaak van de 
wereld. Helaas vaak niet voor mensen die een beperking hebben, en bijvoorbeeld blind zijn, 
verstandelijk net wat moeilijker mee kunnen komen of in een rolstoel zitten. Zij worden elke dag 
geconfronteerd met diverse  voor de meeste mensen onzichtbare  obstakels. Het is onbegrijpelijk 
dat we nog steeds niet hebben geregeld dat iemand met een beperking net zo volwaardig mee 
moet kunnen doen als iemand zonder beperking. Dat gaat helaas niet vanzelf. Het verdrag kwam 
in 2006 tot stand. We zijn nu maar liefst bijna tien jaar verder en uit eigen ervaring kan ik 
vaststellen dat er nog niet veel verbeterd is. Het ratificeren is dus geen technische handeling die 
we hier vandaag verrichten, maar een noodzaak. Want zonder wet gaat het niet gebeuren. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof we in Nederland alles best goed geregeld hebben voor mensen 
met een beperking en we heel inclusief bezig zijn. Maar eigenlijk is dat maar schijn. We doen 
namelijk iets heel geks. Als een school niet toegankelijk is, dan bouwen we een aparte school. Of 
als het gewone openbaar vervoer niet beschikbaar is voor een rolstoel, dan laten we een apart 
rolstoelbusje achter een halflege streekbus aanrijden. Dat is niet wat de PvdA wil. Wij willen een 
samenleving waarin we elkaar tegenkomen. Letterlijk. Waarin je in de bus zit met iemand met een 
beperking. Waarin je gewoon bij elkaar in dezelfde buurt woont. Waarin je zoveel mogelijk naar 



dezelfde school gaat. Een samenleving waarin niemand wordt beperkt of uitgesloten, maar waarin 
we er voor elkaar zijn en iedereen een gelijke kans krijgt om mee te doen. Een samenleving waarin 
je handicap of beperking niet bepaalt dat jij de uitzondering bent, maar waarin het vanzelfsprekend 
is dat je gewoon meedoet. 

Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk? Gewoon even om een beeld te krijgen, even wat 
aantallen. In Nederland wonen 2,3 miljoen mensen met een beperking. Daarvan hebben zo'n 
800.000 mensen een ernstige beperking. Mensen die in een rolstoel zitten. Mensen die doof zijn. 
Mensen die blind of zeer slechtziend zijn. Mensen met een chronische ziekte die in het dagelijks 
leven belemmert. Mensen met een verstandelijke beperking. Dat zijn veel Nederlanders. Mensen 
die allemaal graag mee willen doen. Maar waarbij dat niet altijd vanzelf gaat. Omdat ze letterlijk en 
figuurlijk drempels tegenkomen. Bovendien zal het aantal ouderen met de huidige vergrijzing de 
komende jaren flink toenemen. Ouderdom komt vaak met gebreken. Al met al heel veel mensen 
die nu en straks met toegankelijkheid te maken hebben. 

Door de organisatie ongehinderd.nl is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van West
Brabant. Daaruit komt geen positief beeld. Het openbaar vervoer, sportaccommodaties, winkels en 
horeca blijken vaak van in meer dan de helft, tot in meer dan tweederde van de gevallen niet 
toegankelijk. Uit onderzoek waar het LOC in z'n brief naar verwijst blijkt dat studenten met een 
beperking veel vaker uitvallen. Vijf keer zoveel studenten met een beperking vallen uit in 
vergelijking met hun niet gehandicapte studiegenoten. Ze studeren niet af, zitten zonder diploma 
en blijken veel vaker werkloos. Ze kunnen hun talenten niet inzetten, hun leven niet leiden zoals zij 
dat wensen en worden afhankelijk van een uitkering. Datzelfde geldt ook voor het hebben van 
werk blijkt uit cijfers van het CBS. De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is half zo 
hoog als van die van mensen zonder beperking. Vijfendertig tegenover zesenzestig procent. Zo 
zou ik nog veel meer voorbeelden kunnen noemen. 

Met het ratificeren van het VNverdrag zetten we een belangrijke stap. Daarmee zeggen we dat we 
in ons land een toegankelijke, inclusieve samenleving willen. Een samenleving waarin iedereen 
telt. Waarin we zaken voor mensen met een beperking niet apart regelen, niet als uitzondering. 
Maar onze algemene voorzieningen zo inrichten dat iedereen er gebruik van kan maken. Mensen 
met een beperking en mensen zonder een beperking. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet 
er wel het een en ander gebeuren. Het betekent dat gebouwen, het openbaar vervoer en de 
openbare ruimte toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Het betekent een arbeidsmarkt waar het 
normaal is dat mensen met een handicap waar mogelijk gewoon werken. Het betekent inclusief 
onderwijs. Op jonge leeftijd leren kinderen met een handicap en kinderen zonder een handicap 
met elkaar omgaan. Het betekent vooral denken in oplossingen, in plaats van algemene 
toegankelijkheid als een probleem te zien. Ik vind het een prachtige opgave om te werken aan zo'n 
inclusieve samenleving. 

Voorzitter,
Het gaat niet alleen om visie. Het is ook een wetsbehandeling en daarbij moeten we de zaken ook 
praktisch regelen. Bij deze wetsbehandeling wil ik graag vijf onderwerpen centraal stellen:
Hoe regelen we een toegankelijke samenleving?
Hoe maken we het Plan van Aanpak concreter?
Hoe betrekken we mensen met een beperking bij het uitvoeren van het VNverdrag en bij de 
politiek?
Hoe gaan we om met ethische kwesties? Met name de interpretatieve verklaringen gaan hierover. 
En hoe zorgen we voor bewustwording en creëren we een echte cultuuromslag in onze 
maatschappij?

Voorzitter,
Ik wil beginnen met een van de meest praktische zaken: hoe zorgen we ervoor dat 
Nederland toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. 
Als je ergens niet naar binnen kan, kan je ook niet meedoen. Voor veel mensen die naar dit debat 
kijken is het waarschijnlijk heel herkenbaar. Als je in een rolstoel zit kom je heel wat hindernissen 
tegen. Trappen bij de ingang van een museum. Een trottoir zonder op en afrit. En slechts één op 



de vier treinstations in ons land is geschikt voor mensen in een rolstoel. Niet alleen mensen met 
een beperking komen die obstakels overigens tegen. Dat geldt vaak voor veel meer mensen. Ik 
noemde al eerder de vaders en moeders met kinderwagens. Nogal eens moeten buggy's met kind 
en al de lucht in getild worden om ergens binnen te komen. Het is eigenlijk raar dat we die 
ongemakkelijkheid en ontoegankelijkheid accepteren. Laten we daar dan ook gewoon eindelijk 
eens wat aan gaan doen. 

Nederland loopt wat betreft toegankelijkheid hopeloos achter. In het buitenland kun je zien hoe het 
ook anders kan. In Amerika bijvoorbeeld. Je kunt er met een rolstoel gewoon overal naar binnen. 
Als je blind bent zijn er voorzieningen. Enzovoort. Dat is er bij wet geregeld. De 'Americans with 
Disabilities Act' heeft er in 1990 gezorgd voor een enorme doorbraak in de toegankelijkheid van 
voorzieningen voor mensen met een beperking. Mind you 1990!!! En wij praten er nu nog steeds 
over. Het is 2015!!! Binnen een aantal jaren bleken de meeste openbare gebouwen, restaurants, 
hotels, musea, parken, openbaar vervoer, enzovoort zich moeiteloos te hebben omgeschakeld 
naar toegankelijkheid voor iedereen. Alleen als dat tot onredelijke aanpassingen leidt hoeft dat 
uiteraard niet. Bijvoorbeeld als het gaat om een historisch, niet aan te passen gebouw of de kosten 
om iets aan te passen bizar hoog zijn. Ook andere landen hebben toegankelijkheid inmiddels in 
hun wetgeving opgenomen of zijn ermee bezig. Ik denk bijvoorbeeld aan Noorwegen, Spanje en 
Engeland. Van die aanpak kunnen we in Nederland leren. Want wie wil dat nou niet, een 
samenleving die toegankelijk is voor iedereen? 

De PvdA wil dat in Nederland toegankelijkheid de norm wordt en ontoegankelijkheid de 
uitzondering. Dat is echt inclusief denken. Dat is toch ook wat we allemaal willen! Daarom heb ik 
een amendement ingediend  samen met GroenLinks en de ChristenUnie  om de Wet gelijke 
behandeling chronisch zieken en gehandicapten uit te breiden om dat te regelen. Daarmee leggen 
we wettelijk vast dat we gaan voor toegankelijkheid. Niet alleen als iemand daarom vraagt, maar 
omdat we dat gewoon en vanzelfsprekend vinden. Aanbieders van goederen en diensten moeten 
daar voorzieningen voor treffen. Vaak zijn kleine aanpassingen mogelijk om ervoor te zorgen dat 
mensen met een beperking ook uit de voeten kunnen. Waar moet je dan aan denken? Een plankje 
voor de deur of het ophogen van je stoep als winkel of horecaondernemer zodat mensen naar 
binnen kunnen. Het trainen van je personeel hoe je omgaat met mensen die binnen komen en 
blind zijn. Als je een opdracht geeft voor het bouwen van een nieuwe website voor je bedrijf, neem 
dan gelijk de webrichtlijnen voor toegankelijkheid mee. Uiteraard is er een uitzonderingsbepaling 
toegevoegd zoals we dat ook in het buitenland kennen. Als het zou leiden tot onredelijke 
aanpassingen hoeft het natuurlijk niet. We kennen allemaal de flauwekulvoorbeelden: een 
supermarkt die alle schappen maximaal een meter hoog zou moeten maken omdat er ook hele 
kleine mensen zijn. Of een ondernemer die net het hoofd boven water kan houden in een 
winkelstraat met veel lege panden en gedwongen wordt z'n hele pand te verbouwen. Of een 
restaurant dat aangepast bestek voor mensen met een handicap moet hebben. Dat kunnen 
mensen best zelf meenemen. Nee, daar gaat het dus niet over. Want we willen wel aanpassingen 
voor een inclusieve samenleving, maar de gaan we wel redelijk en geleidelijk regelen. Het gaat 
dus om een redelijke combinatie van fysieke toegankelijkheid, design for all en bejegening. 

Helaas heeft de regering in het wetsvoorstel er niet voor gekozen om algemene maatregelen op te 
nemen die zijn gericht op toegankelijkheid voor iedereen. Een gemiste kans! Er wordt nu alleen 
geregeld dat er alleen aanpassingen gedaan hoeven te worden als iemand daarom vraagt. Je blijft 
als gehandicapte de uitzondering. Je moet dan dus nog steeds 'bedelen' om mee te kunnen doen 
en de bewijslast ligt ook nog eens bij jou. Niet bij een aanbieder van goederen en diensten waarom 
die eigenlijk niet toegankelijk is. De Coalitie voor Inclusie noemt dat dit in de praktijk leidt tot 
onlogisch, ‘half’ beleid. Ik ben het daarmee eens. Het leidt niet tot echte inclusie. De manier 
waarop het terrein ‘openbaar vervoer’ in de Wet gelijke behandeling chronisch zieken en 
gehandicapten is opgenomen laat zien dat deze wet prima geschikt is voor het treffen van 
algemene voorzieningen die zorgen voor geleidelijke totstandkoming van toegankelijkheid voor 
iedereen. Het kan dus wel. 

Het VNverdrag vraagt ook van landen om algemene voorzieningen te treffen om ervoor te zorgen 
dat de samenleving toegankelijk is voor al haar burgers. De invulling en het belang van 



toegankelijkheid worden met name beschreven in artikel 1, eerste alinea van het VNverdrag en in 
het recente General Comment nummer 2. Het treffen van voorzieningen in een individueel geval 
wordt gezien als aanvulling op algemene voorzieningen wanneer die algemene maatregelen niet 
voldoende zijn. De door de regering voorgestelde aanpassing van de Wet gelijke behandeling 
chronisch zieken en gehandicapten ontslaat de overheid niet van het nemen van algemene 
maatregelen. Dat zegt ook het College voor de Rechten van de Mens in haar commentaar. Het 
voeren van overleg met betrokken partijen is niet genoeg. Daarvoor zijn concrete maatregelen 
nodig. Deze concrete maatregelen blijven ondanks eindeloze overleggen uit. Vorige week heeft de 
Europese Commissie ook de European Accessibility Act gepubliceerd. Dit voorstel, dat is 
gebaseerd op het VNverdrag, vereist dat er algemene toegankelijkheidseisen komen voor een 
breed scala aan goederen en diensten in de Europese Unie. De Europese Commissie ziet dit 
bovendien als een kans voor het bedrijfsleven, in plaats van een bedreiging. Zo ziet de PvdA dit 
ook. Elk mens met een beperking is ook een consument, een werknemer of werkgever en kan 
bijdragen aan onze samenleving EN economie. Die mindset moeten we in Nederland nu echt eens 
gaan veranderen.

Ik denk bovendien dat het steeds afzonderlijk individueel aanpassen duurder en stukken 
ingewikkelder is dan het geleidelijk toegankelijk maken van de samenleving voor iedereen. Hoe 
toegankelijker onze samenleving is voor iedereen. Hoe minder aparte individuele voorzieningen we 
dan nog nodig hebben. In Finland is er ook het een en ander over beschreven. Hoewel het Finse 
beleidsprogramma zeer ambitieus is verwacht de Finse overheid niet dat dit leidt tot veel extra 
kosten. Om dit bereiken wordt er actief ingezet op mainstreaming van het gehandicaptenbeleid. 
Algemene toegankelijkheid dus. Daarnaast is het vooral het slimmer inzetten van beschikbare 
middelen. Ik vind dan ook dat het hoog tijd wordt dat we dit in Nederland ook gaan doen. De tijd 
van 'apart' is voorbij. De tijd van inclusie breekt aan. En eigenlijk, voorzitter, niet omdat het moet, 
maar bovenal omdat we het gewoon willen! Omdat het een kwestie van fatsoen is. Daarom mijn 
amendement om van toegankelijkheid de norm te maken en van ontoegankelijkheid de 
uitzondering. 

Toegankelijkheid gaat niet alleen over letterlijke drempels. Het gaat ook over informatiedrempels. 
Voor mensen die een visuele of auditieve beperking hebben, maar ook mensen met een licht 
verstandelijke beperking is het kunnen lezen en begrijpen van informatie vaak heel lastig. Een brief 
van de gemeente kun je niet lezen als je blind bent. Een bericht voor laten lezen op een website of 
via braille lukt wel. Het blijkt dat het merendeel van de gemeentelijke websites niet voldoet aan de 
webrichtlijnen voor toegankelijkheid. Dat moet anders. We willen dat de regering zoveel mogelijk 
toegankelijke informatie stimuleert. Hoe gaat de staatssecretaris dat doen? Hoe zorgt hij ervoor dat 
overheidswebsites goed te raadplegen en te begrijpen zijn voor mensen met een beperking?

Voorzitter,
Als tweede onderwerp het plan van aanpak. 
Als ik de aanpak van de staatssecretaris lees dan moet ik helaas constateren dat de ambitie er 
nog niet echt vanaf spat. Het is best voorzichtig. Het Plan van Aanpak leest  en dan meen ik 
oprecht  als een hele mooie inleiding. Het geeft duidelijk aan waarom we moeten bouwen aan een 
inclusieve samenleving. Maar zodra je verwacht dat het concreet wordt houdt het helaas op. 
Daarom wil ik graag de staatssecretaris in de gelegenheid stellen om zijn visie over zijn aanpak 
uiteen te zetten. Welke ambitie heeft de staatssecretaris als het gaat om het werken aan een 
inclusieve samenleving? Waarom kiest hij ook voor de zogenaamde 'pledges' bij de uitvoering? 
Wat zijn dat eigenlijk? Hoe draagt dat echt bij aan de uitvoering van het VNverdrag? 

Veel landen hebben eerder dan Nederland het VNverdrag geratificeerd en zijn al bezig met het 
maken van uitvoeringsplannen. Daar kunnen we dus wat van leren. Daarnaast ben ik zelf erg 
gecharmeerd van het Plan van Aanpak uit Finland. Dat plan gaat uit van het gewone leven van 
mensen met een beperking. Het gaat over participatie en mee kunnen doen in de samenleving. 
Heel thematisch wordt beschreven wat er nodig is en welke concrete stappen er moeten worden 
gezet op alle levensdomeinen. Van zelfstandig wonen, toegankelijk vervoer, het volgen van 
onderwijs, het vinden van werk, deelnemen aan sport en cultuur, tot aan goed toegankelijke 
gebouwen. Kent de staatssecretaris het Finse Plan van Aanpak? Is hij bereid om ook in Nederland 



tot een vergelijkbaar thematisch en concreet Plan van Aanpak te komen? De PvdA wil in ieder 
geval wel een concreet Plan van Aanpak waarin flinke stappen worden gezet. Graag een reactie 
van de staatssecretaris. 

Het is belangrijk dat er ook lokaal gewerkt wordt aan het versterken van inclusie. Juist op lokaal 
niveau komen wonen, openbare ruimte, werken, sporten, ondersteuning, enzovoort bij elkaar. Met 
de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet hebben gemeenten er bovendien belangrijke taken 
op het gebied van zorg, werk en ondersteuning van mensen met een beperking bijgekregen. 
Mensen mogen daarbij zelf een eigen ondersteuningsplan opstellen en er is vastgelegd dat er in 
elke gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning moet zijn. Dat versterkt de zeggenschap en de 
autonomie van mensen met een beperking. Ik geloof enorm in de kansen van de 
zorghervormingen. Ik ben er bovendien van overtuigd dat inclusief (passend) onderwijs wellicht 
een van beste sleutels is tot een inclusieve samenleving. Kinderen leren op jonge leeftijd al dat 
iedereen verschillend is. Alhoewel ik ook echt wel zie dat lang nog niet alles gaat zoals beoogd zeg 
ik er eerlijk bij. De Coalitie voor Inclusie omschrijft het mooi: "Uitvoering geven aan het VNverdrag 
is geen extra eis aan gemeenten maar is juist een mooie kans om aan de transformatie betekenis 
en inhoud te geven." Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat er ook lokale Plannen van 
Aanpak worden opgesteld? Hoe ver is het overleg met de VNG daarover al gevorderd? Al eerder 
hebben gemeenten gewerkt aan lokale inclusieagenda's bijvoorbeeld onder de naam 'Agenda 22'. 
Hoe worden deze ervaringen meegenomen? 

Een aantal jaren geleden is er door toenmalig PvdAstaatssecretaris Jet Bussemaker een initiatief 
gestart onder de naam 'Alles Toegankelijk'. Een landelijk samenwerkingsverband van 
patiëntenorganisaties en ondernemingsverenigingen. Ik ben daar een tijd lang voorzitter van 
geweest. De ambitie: Nederland op een praktische manier toegankelijker maken. Door goede 
voorbeelden uit te wisselen. Maar ook om de koudwatervrees voor de ratificatie van het VN 
verdrag weg te nemen. Ik merkte een heel redelijke houding bij patiëntenorganisaties. Niet alles 
kan met één knip in de vingers toegankelijk worden gemaakt. Dat vergt tijd en daar is ook begrip 
voor. Maar er moet wel aan gewerkt worden. En ik merkte ook bij ondernemers dat mensen met 
een beperking wel steeds meer op het netvlies kwamen te staan. Mensen met een beperking zijn 
namelijk ook gewoon consument. Het investeren in toegankelijkheid betekent ook het investeren in 
meer klanten. Hoe worden de ervaringen van Alles Toegankelijk meegenomen vraag ik aan de 
staatssecretaris. Hoe zorgt de staatssecretaris ervoor dat goede aanpakken, initiatieven en 
voorbeelden worden uitgewisseld? Welke plek krijgt dat in het Plan van Aanpak?

De staatssecretaris stelt een uitvoeringsbureau in waar wordt samengewerkt tussen 
patiëntenorganisaties en ondernemersverenigingen. Om op deze manier uitvoering te geven aan 
het VNverdrag. Kan de staatssecretaris aangeven hoe hij het uitvoeringsbureau voor zich ziet? 
Welke taken krijgt het? Wordt dat echt een uitvoeringsbureau of wordt er eindeloos onderhandeld 
over verschillende belangen? 
Daarnaast komt er een bestuurlijk overleg onder voorzitterschap van de staatssecretaris van VWS. 
Terecht neemt de overheid een belangrijke rol op zich om de uitvoering van het VNverdrag te 
coördineren. Dat moet ook van het VNverdrag. In Nederland zijn echter verschillende 
departementen bij de uitvoering betrokken. Verkeer, Onderwijs, Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Wonen... om er maar een paar te noemen. Hoe gaat de staatssecretaris regie 
voeren ten opzichte van die andere departementen? Schuiven bewindspersonen van andere 
departementen ook aan bij het bestuurlijk overleg? Als we echt tot een inclusieve samenleving 
willen komen zullen we tot ver over de schotten van de verschillende departementen heen moeten 
kijken. Dat is nog best een ding. Ik ben benieuwd hoe de staatssecretaris dit gaat aanpakken. Het 
is immers niet alleen zijn taak, maar die van de hele regering. 

De regering geeft aan dat het VNverdrag voorlopig nog niet in Caribisch Nederland zal gelden. 
Waarom niet? vraag ik aan de staatssecretaris. Er wordt wel zo snel mogelijk een inventarisatie 
gemaakt naar de gevolgen van medegelding in Caribisch Nederland. Wanneer gaat die 
inventarisatie plaatsvinden? Welke ambitie is er om ook Caribisch Nederland gewoon inclusief te 
maken?



Voorzitter,
Mijn derde onderwerp gaat over betrokkenheid van mensen met een beperking bij de 
uitvoering van het VNverdrag. Ik neem hierbij ook politieke participatie mee, de Kieswet 
dus. 
Het is belangrijk dat mensen met een beperking volop worden betrokken bij de uitvoering van het 
verdrag. De groep 'Wij Staan Op!' heeft daarvoor een mooi motto: "nothing about us, without us." 
Daar wil ik me van harte bij aansluiten. Mensen met een beperking kunnen heel goed zélf 
aangeven wat er nodig is om mee te kunnen doen aan de samenleving. In die zin gaat de 
ratificatie van het VN verdrag ook over emancipatie van gehandicapten zélf. Je moet niet 
afwachten, maar ook zelf het initiatief daarvoor nemen. De groep 'Wij Staan Op!' heeft dat gedaan. 
Een stel jongvolwassen gehandicapten dat een manifest met concrete punten heeft opgesteld om 
tot een meer inclusieve samenleving te komen. Ik weet dat de staatssecretaris dit manifest kent. 
Gaat hij met de stellingen daaruit aan de slag? Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat 
mensen met een beperking worden betrokken bij de uitvoering? Hoe worden zij daar ook voor 
toegerust? Dat geldt zowel landelijk als lokaal. 

Mensen met een beperking moeten ook gewoon gebruik kunnen maken van burgerrechten. Zoals 
stemmen bij verkiezingen. Onderdeel van deze wetsbehandeling is ook de aanpassing van de 
Kieswet. Helaas heeft de regering in de Kieswet opgenomen dat slechts een kwart van de 
stemlokalen toegankelijk hoeft te zijn voor mensen met een beperking. Dat is toch wel 
merkwaardig. Iedereen moet toch overal kunnen stemmen? Dat lijkt me eigenlijk niet meer dan 
gewoon normaal. Daarom heb ik met mevrouw Voortman van GroenLinks een amendement op de 
Kieswet ingediend dat regelt dat zo snel mogelijk alle stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor 
iedereen. Daarnaast zie je dat sommige mensen met een beperking moeite hebben met het 
zelfstandig uitbrengen van hun stem. Als je bijvoorbeeld blind bent en je moet met het rode potlood 
zo'n klein vakje rood kleuren is het natuurlijk niet te doen om te vinden waar nou die kandidaat 
staat waar je op wilt stemmen. En als je je armen niet kunt gebruiken kan je ook geen vakje rood 
maken. Je mag echter niemand meenemen in het stemhokje heb ik begrepen. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik de Kieswet op dat punt niet erg duidelijk vind. Daarom mijn vraag aan de 
staatssecretaris: Hoe regelen we nou op zo'n moment dat iemand toch kan stemmen? Kan de 
voorzitter van het stembureau als onafhankelijke persoon dan misschien helpen? Is hulp in het 
stemhokje toegestaan wanneer iemand zichtbaar een fysieke beperking heeft? Is dit wettelijk 
voldoende geborgd?

Als mensen met een beperking vinden dat er sprake is van discriminatie kunnen ze daarmee 
gelukkig terecht bij een instantie. In Nederland hebben we daar het College voor de Rechten van 
de Mens voor. Die kan beoordelen of er inderdaad sprake is van discriminatie of niet. Wanneer alle 
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput bestaat er in het VNverdrag echter ook de mogelijkheid van 
een individueel klachtrecht bij het internationaal Comité voor de Rechten van Personen met een 
Beperking. Dat is geregeld in een Facultatief Protocol. De regering kiest er echter nu niet voor om 
het Facultatief Protocol te ondertekenen. Nederlanders kunnen dan dus niet naar dat 
Internationaal Comité. Bij andere verdragen zijn de facultatieve protocollen vaak wel ondertekend. 
Waarom nu niet? Deze vraag wil ik graag aan de staatssecretaris voorleggen. Kan hij uitleggen 
waarom er in dit specifieke geval vanaf wordt gezien om het Facultatief Protocol te tekenen?

Voorzitter,
Als vierde onderwerp wil ik de ethische kant van het VNverdrag noemen. Daarbij gaat het 
met name over de interpretatieve verklaringen. 
De regering heeft acht interpretatieve verklaringen afgegeven rondom het VNverdrag, nationale 
voorbehouden. Deze voorbehouden hebben vooral betrekking op de bescherming van het recht 
van leven, wilsbekwaamheid, recht op vrijheid om een gezin te stichten en behandelingen rondom 
vruchtbaarheid in relatie tot het hebben van een beperking. Het College voor de Rechten van de 
Mens en de Raad van State zijn zeer kritisch op deze voorbehouden. Ze beschermen soms onze 
nationale wetgeving (op gebied abortus bijvoorbeeld), maar schaden soms ook de rechten van 
mensen met een beperking. Dit is een ingewikkeld spanningsveld. Zo kan een kinderwens van een 
echtpaar met een verstandelijke beperking heel goed te begrijpen zijn. Maar tegelijkertijd moeten 
we ook opkomen voor de belangen van een kind. Elk kind heeft recht op een goede opvoeding en 



moet veilig op kunnen groeien. Terwijl je ook echt niet kan stellen dat mensen met een 
verstandelijke beperking per definitie geen goede ouders kunnen zijn. De praktijk laat zien dat dit 
met de juiste ondersteuning best goed kan. Ook vinden wij dat alle kinderen, met of zonder 
beperking, welkom zijn in onze samenleving. We kunnen met steeds meer technieken al tijdens de 
zwangerschap zien of een kind wel of niet een beperking heeft. Dit leidt tot heel moeilijke en 
ingewikkelde keuzes. Keuzes die vooral aan de toekomstige ouders zijn. Als samenleving moeten 
wij het wel mogelijk houden dat elk kind, wel of geen beperking, welkom is in ons midden en de 
zorg krijgt dit het nodig heeft. Ik vind het oprecht heel lastig om tijdens dit debat ferme standpunten 
in te nemen over de interpretatieve verklaringen. Ik wil graag luisteren naar wat mijn collega
Kamerleden en de staatssecretaris daarover opmerken. In andere debatten voeren we daarnaast 
ook de discussie over dit soort ethische kwesties die over het algemeen hebben geleid tot 
zorgvuldige wetgeving in ons land. 

Voorzitter,
Het vijfde en laatste onderwerp dat ik wil aankaarten is hoe we zorgen voor bewustwording. 
Een van de belangrijkste factoren om te komen tot een inclusieve samenleving is bewustwording, 
awareness. Zelden is er sprake van onwil om iets toegankelijk te maken. Vrijwel altijd betreft het 
onwetendheid. Je moet er gewoon even aan denken. Hetzelfde geldt voor de manier waarop je 
met gehandicapten om gaat. In landen die al eerder het VNverdrag hebben geratificeerd bleek dat 
een goede publiekscampagne wonderen verricht in het verbeteren van toegankelijkheid en 
bejegening. Met name België heeft op dit punt goed werk verricht. Met spotjes op radio en TV en 
billboards worden onze zuiderburen meegenomen in die bewustwording. De PvdA wil in Nederland 
ook een brede publiekscampagne die helpt om bewustwording over de inclusieve samenleving en 
bejegening van mensen met een beperking te verbeteren. Is de staatssecretaris dat met ons 
eens? Hoe gaat hij dat dan doen? Is hij bereid om daar ook geld voor vrij te maken? Gaat de 
staatssecretaris ook gebruik maken van de goed werkende campagnes zoals die in België, en 
overigens ook in Engeland? Wanneer krijgt de Kamer daar een uitgewerkt voorstel over? 

Er komen overigens soms ook bijzonder mooie acties vanuit de samenleving op gang. Ik wil in dit 
verband graag het filmpje van de Vlaamse journalist Luk de Wulf noemen. Hij maakte in België een 
prachtig YouTube filmpje van Tima. Een negenjarig meisje dat geboren is met een open ruggetje 
en in een rolstoel zit. Eigenlijk had ik graag dit debat willen beginnen met een groot scherm en dát 
filmpje laten zien. Het is echt de moeite waard om te kijken. Het duurt ongeveer twee minuten. In 
de eerste minuut zie je Tima aan een tafel apart zitten. Op de achtergrond spreken haar ouders 
met een basisschoolleraar. Die zegt dat het veel te ingewikkeld is om Tima naar een gewone 
basisschool te sturen. Daarna zie je het broertje van Tima naar de sportschool gaan. "Waarom 
mag ik ook niet mee?" is de vraag van het meisje. "Nou ja, omdat de sportschool niet is ingesteld 
op kinderen zoals jij" is het antwoord. Zo volgen er nog een paar ongemakkelijke situaties. In de 
tweede minuut van het filmpje zie je bijna dezelfde beelden nog een keer. Maar dan zegt de 
basisschoolleraar: "Natuurlijk gaan we dat mogelijk maken en kan Tima bij ons in de klas." 
Vervolgens zie je Tima op school, ook meedoen aan sport en spelen met kinderen van haar 
leeftijd. Deze campagne heeft de titel gekregen #sayyes: 'zeg ja tegen kindjes zoals ik'. Het werd 
in België een enorme hype. Politici van links tot rechts, van oppositie tot coalitie schaarden zich 
achter deze oproep. Waarom? Omdat het appelleert aan een gevoel van rechtvaardigheid denk ik. 
En omdat het laat zien wat we allemaal willen. Vandaag hebben we de kans om dat ook in 
Nederland echt vast te leggen. 

Mensen met een beperking zijn daarnaast niet alleen gehandicapt. Ze zijn ook nog gewoon 
consument. En dat worden er steeds meer. In het begin gaf ik al aan dat ruim twee miljoen 
Nederlanders een beperking hebben. Als je als horecaondernemer of als winkelier niet 
toegankelijk bent, laat je simpelweg ook omzet liggen. Elke rollator die je restaurant niet in kan, is 
een verkochte maaltijd minder. Een tijdje geleden mocht ik in Sneek aan het Friese 
Scheepvaartmuseum de 'ToegankelijksAward' uitreiken. Het museum staat in de binnenstad van 
Sneek en bestaat uit een reeks historische gebouwen die aan elkaar vast zitten. Gebouwd in een 
periode, honderden jaren geleden, toen er op toegankelijkheid voor mensen met een beperking 
nog niet zo werd gelet. Het museum is verbouwd en na de verbouwing 100 procent toegankelijk 
gemaakt, voor iedereen. De museumdirecteur vond het vooral een teken van fatsoen dat iedereen 



het museum moest kunnen bezoeken. Het resultaat is niet alleen een toegankelijk museum, maar 
ook 50 procent méér bezoekers. Want bijna niemand gaat in z'n eentje naar een museum. Mensen 
nemen vaak familie of vrienden mee. Mensen met een beperking natuurlijk ook. Allemaal extra 
bezoekers. Een mooie kans. Niet alleen voor musea, ook voor horeca, vervoerders en vele andere 
diensten. Toegankelijkheid is dus niet alleen een kwestie van fatsoen, maar ook een mooie kans 
op extra inkomsten. Dit staat ook goed beschreven in de vorige week gepubliceerde European 
Accessibility Act.

Voorzitter, 
Ik ga afronden. Nederland gaat nu eindelijk het VNverdrag voor rechten van mensen met een 
beperking ratificeren. Zoals ik al eerder aangaf, dit is niet zomaar een wet. Het gaat over een 
mensenrechtenverdrag. Dat betekent een opdracht om werk te maken van een samenleving 
waarin mensen met een beperking een volwaardige plek hebben en mee kunnen doen. Net als 
mensen zonder beperking. Waarin autonomie het uitgangspunt is. Dat vraagt wat van de overheid, 
van de samenleving, het bedrijfsleven en van mensen met een beperking zélf. Wetgeving is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat toegankelijkheid over een aantal jaren ook gewoon 
vanzelfsprekend is. Dat een architect van een restaurant dat aan het verbouwen is door de horeca
ondernemer terug naar de tekentafel wordt gestuurd omdat hij vergeten is om rekening te houden 
met gehandicapte bezoekers. Dat kinderen met en zonder een beperking zoveel mogelijk naar 
dezelfde school gaan. Dat we gewoon van hetzelfde openbaar vervoer gebruik maken. Dat iemand 
met een handicap niet hoeft te vrágen om mee te mogen doen omdat er al rekening mee 
gehouden is. Dat algemene toegankelijkheid in Nederland de norm is. Het is nu geen kwestie meer 
van kunnen. Het is nu een kwestie van willen. Ik ga er vanuit dat die politieke wil bij alle partijen 
aanwezig is. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, vereist een inclusieve samenleving. 
Een mooi doel om samen aan te werken. 


