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Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor VWS,
Graag vragen wij - de Alliantie van landelijke organisaties van mensen met een
lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke beperking, psychische aandoening of
chronische ziekte - uw aandacht voor de wetsvoorstellen Goedkeuringswet en
Uitvoeringswet. Deze wetten zijn nodig voor de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap.
Vanwege de grote betekenis van het VN-verdrag voor onze gezamenlijke achterban
werken wij samen in de Alliantie. Samen met onze leden en netwerken zetten we ons in
voor zorgvuldige wetgeving ten behoeve van de ratificatie en daadkrachtige
implementatie van het VN-verdrag.
Op donderdag 2 oktober aanstaande sluit de schriftelijke inbreng over deze
wetsvoorstellen. In deze brief maken wij een aantal algemene opmerkingen, met het
vriendelijke verzoek deze mee te nemen in uw overwegingen. In de bijlage vindt u een
uitgebreide toelichting en concrete suggesties voor schriftelijke vragen aan de
staatssecretaris.
Inclusie is een groot goed
Wij zijn zeer verheugd dat we nu een stap dichter bij ratificatie zijn. Bekrachtiging van
het VN-verdrag betekent dat de overheid de waarde erkent van een samenleving waarin
mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte niet gediscrimineerd worden
en volwaardig mee kunnen doen. Inderdaad geeft de regering in de wetsvoorstellen aan
de inclusieve samenleving een groot goed te vinden en de implementatie van het
VN-verdrag te beschouwen als een kabinetsbrede verantwoordelijkheid. Dit roept bij ons

het beeld op van een ambitieuze overheid die met overtuiging en innovatiekracht het
voortouw neemt en het voorbeeld geeft.
Terughoudendheid en gebrek aan ambitie
Des te teleurstellender vinden wij het dat de wetsvoorstellen vooral terughoudendheid en
gebrek aan ambitie lijken uit te stralen. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in de volgende
feiten:
• de Wgbh/cz wordt uitgebreid met goederen en diensten, maar het ontwerp en de
productie van goederen en diensten, eenzijdig overheidshandelen en bouwkundige en
woontechnische aanpassingen worden daarvan uitgezonderd;
• de uitbreiding van de Wgbh/cz richt zich alleen op doeltreffende aanpassingen in een
concreet (individueel) geval, waarbij ten onrechte wordt opgemerkt dat het
VN-verdrag niet verplicht tot het nemen van algemene maatregelen;
• de Kieswet lijkt alleen de toegankelijkheid van stemlokalen te regelen voor mensen
met een lichamelijke beperking. Aandacht voor toegankelijkheid van stemlokalen voor
de brede doelgroep, evenals van informatie en het verkiezingsproces ontbreekt;
• de ondertekening en bekrachtiging van het bij het VN-verdrag behorende Facultatief
Protocol dat het individuele klachtrecht regelt wordt tot nader order uitgesteld;
• de interpretatie van het sleutelbegrip ‘autonomie’ van mensen met een beperking,
aandoening of chronische ziekte richt zich vooral op zorg en is bovendien niet in lijn
met het recent uitgegeven General Comment nr 1 over gelijkheid voor de wet;
• de reikwijdte van het verdrag wordt verder ingeperkt door een (internationaal
vergeleken) groot aantal interpretatieve verklaringen, namelijk bij artikel 10, 14,15,
23, 25 lid a en f en 29;
• concrete procesafspraken over de implementatie van het VN-verdrag en het Plan van
Aanpak ontbreken.
Wat wil de Alliantie?
Wij benadrukken dat het gaat om een internationaal mensenrechtenverdrag waarin de
fundamentele rechten van personen met een beperking, aandoening of chronische ziekte
zijn vastgelegd en uitgewerkt op basis van reeds bestaande verdragen. Deze rechten zijn
niet onderhandelbaar. Op basis van dit uitgangspunt willen wij dat:
• in de Uitvoeringswet zonder uitzonderingen wordt voldaan aan de burgerlijke en
politieke rechten van mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte;
• de regering de ambitie van het VN-verdrag zo volledig mogelijk onderschrijft in de
Goedkeuringswet;
• de overheid de regierol ten aanzien van de implementatie van het VN-verdrag op zich
neemt en vanuit een mensgericht leiderschap de initiatieven vanuit de markt en civil
society stimuleert en verbindt;
• er concrete procesafspraken worden gemaakt over het Plan van Aanpak en over de
verantwoording voor de implementatie van het VN-verdrag richting de Tweede Kamer.
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Op deze manier kunnen we daadwerkelijk aan de slag om een samenleving te creëren
waarin mensen met een beperking, aandoening of chronische ziekte regie hebben over
hun eigen leven en op voet van gelijkheid mee kunnen doen.
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