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Geachte informateurs,
Nederland heeft in 2007 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (CRPD) ondertekend. Maar dit verdrag is anno 2012 nog steeds niet
geratificeerd! Hierdoor zijn de (mensen)rechten van mensen met een beperking
nog steeds niet goed geregeld.
De koepels van gehandicapten, chronisch zieken, cliënten en patiëntenorganisaties
vragen u daarom met grote nadruk om de snelle ratificatie van het VN-verdrag bij
de formatiebesprekingen te regelen en uiteindelijk ook op te nemen in het
regeerakkoord.
Nederland loopt ver achter
De ratificatie van het Verdrag is door de vorige twee kabinetten toegezegd maar
nooit geëffectueerd. Hierdoor bevindt Nederland zich in de mondiale achterhoede.
Wereldwijd hebben 120 landen het Verdrag nu geratificeerd, waaronder bijna alle
Europese landen. Bovendien heeft in 2011 ook de Europese Unie het Verdrag
geratificeerd.
Het belang van het verdrag
De ratificatie heeft een groot maatschappelijk en politiek draagvlak. Er is in
Nederland een zeer brede consensus dat de ruim twee miljoen mensen met een
beperking het recht hebben om mee te doen aan de maatschappij. Alle politieke
partijen hebben zelfredzaamheid en eigen regie dan ook hoog in het vaandel staan.
Met de ratificatie van het verdrag belooft Nederland om de daad bij het woord te
voegen en echt werk te zullen maken van een inclusieve samenleving. Dit versterkt
de positie van mensen met een beperking. Onze achterban wacht hier vol ongeduld
op.
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Wij verzoeken u daarom met klem de ratificatie van het VN-verdrag tijdens de
kabinetsformatie te regelen en daarvoor een zo vroeg mogelijke deadline af te
spreken. Dit is goed haalbaar omdat de vorige kabinetten al veel voorbereidingen
hebben getroffen, zoals – onlangs nog – een gezaghebbende juridische
impactanalyse.
Door ratificatie in het regeerakkoord op te nemen, laat het nieuwe kabinet zien dat
het een regering voor alle Nederlanders is. Wij vertrouwen erop dat alle betrokken
partijen deze belangrijke stap voor mensen met een beperking willen zetten.
Met vriendelijke groet,

Angelique van Dam
Interim directeur CG-Raad

Wim Drooger
directeur Platform VG

Wilna Wind
directeur NPCF

Aline Saers
Directeur Per Saldo

Marjan ter Avest
directeur LPGGz

Afschrift aan:
- de heren M. Rutte, D.M. Samson, S.A. Blok, J.R.V.A. Dijsselbloem
- leden Commissie VWS Tweede Kamer (p/a T.Teunissen, griffier)

