Alliantie voor de Implementatie
van het VN-verdrag
Reactie op het nieuwe Besluit toegankelijkheid

De Alliantie voor de Implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking is positief over het voorliggende nieuwe Besluit Toegankelijkheid. Deze AMvB biedt
houvast en perspectief voor een ambitieuze implementatie van het VN-verdrag.
Bij de totstandkoming van de nieuwe AMvB hebben de Alliantiepartners afgelopen weken hun
inbreng kunnen leveren. We zien dit terug in het nieuwe uitgewerkte Besluit Toegankelijkheid.
Het voldoet op de volgende punten aan de intenties en uitgangspunten van het VN -verdrag en de
moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen om tot een echt betekenisvolle implementatie te
komen:
-

-

-

Met deze AMvB krijgt de minister een coördinerende positie bij de uitvoering van het
verdrag. De minister bevordert, monitort en rapporteert aan de Eerste en Tweede Kamer
over de uitvoering. Waar nodig kan de minister maatregelen voorstellen die nodig zijn voor
een goede voortgang van de uitvoering van het verdrag.
Dit Besluit beschrijft het proces waarmee de werking van het VN-verdrag moet worden
geregeld: in sectorplannen, met duidelijke doelen, tijdspaden en in samenspraak met
mensen met een beperking.
De positie van organisaties van mensen met een beperking wordt stevig verankerd met dit
Besluit.
De verdragsverplichting is in dit Besluit duidelijk verwoord: je bent er niet alleen met
eenvoudige voorzieningen maar je moet daarnaast ook serieus aan de slag met duurzame
(algemene) toegankelijkheid

De Alliantie is positief over de toonzetting van de AMvB. In tegenstelling tot de defensieve,
terughoudende boodschap uit het eerste concept-Besluit dat vooral de nadruk legde op het
voorkomen van de ‘pijn van de implementatie’, leest deze AMvB als een optimistisch voornemen om
tot daadwerkelijke verwezenlijking van de rechten van mensen met een beperking te komen. Alleen
op basis van dit uitgangspunt kunnen we de maatschappelijke partijen bij elkaar brengen en tot een
succesvolle uitvoering komen.
Het komt er nu op aan: we verwachten een stevig, ambitieus implementatieplan mede op basis van
dit Besluit, waarmee we concreet, per sector, aan de slag kunnen om het VN -verdrag waar te maken.

