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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor VWS,
Op 12 juni jl. heeft staatssecretaris Van Rijn het voorlopige Plan van Aanpak voor de
Implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking naar u
verzonden.
De Alliantie van landelijke organisaties van mensen met beperking, aandoening en/of chronische
ziekte wil graag dat de Nederlandse overheid de implementatie van het VN-verdrag daadkrachtig
ter hand neemt. Het voorlopige Plan van Aanpak vormt hier een eerste aanzet toe.
Maar er is meer nodig. De overheid moet haar eigenstandige rol in de implementatie serieus gaan
oppakken en concretiseren. Wij verzoeken u in deze brief om de regering hierop te bevragen.
Wij willen echter niet dat er opnieuw vertraging optreedt in de wetsbehandeling. De ratificatie van
het VN-verdrag kan niet langer worden uitgesteld.
In deze brief gaan wij in op het voorlopige Plan van Aanpak. Voor onze standpunten over de
voorstellen Goedkeurings- en Uitvoeringswet, interpretatieve verklaringen en facultatief protocol
verwijzen wij naar onze brief van 24 september 2014 en ons position paper van 31 januari 2015
(zie bijlagen). Op deze standpunten geven wij in de aanloop naar het plenaire debat nog een
aanvullende reactie.

Belangrijke uitgangspunten Plan van Aanpak
De Alliantie ziet het voorlopig Plan van Aanpak als een visiedocument waarin een procesaanpak
voor de implementatie wordt beschreven. Wij zijn verheugd dat er in de begeleidende kamerbrief
een aantal belangrijke uitgangspunten is vastgelegd:


Mensen met een beperking, aandoening en/of chronische ziekte en hun representatieve
organisaties worden nauw betrokken bij de implementatie, op alle lagen (landelijk, lokaal) en op
alle onderwerpen van het VN-verdrag.



Organisaties kunnen zich in de vorm van pledges committeren en zijn op de gemaakte
afspraken aanspreekbaar. Op basis van deze pledges worden concrete activiteiten met
tijdspaden en meetbare doelen uitgezet.



Wanneer de beoogde stappen niet of vertraagd tot uitvoering komen, wordt dit besproken in het
bestuurlijk overleg.

Wij zien deze uitgangspunten als een goede basis om te komen tot concrete, niet-vrijblijvende
afspraken over implementatie met verschillende organisaties uit de samenleving.


Wij vragen u om de regering na ratificatie aan deze uitgangspunten te houden.

Eigenstandige overheidsrol
Daarnaast heeft de overheid, als verdragspartij, zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid om
de verschillende onderdelen van het verdrag geleidelijk te verwezenlijken. In de MvT van de
Goedkeuringswet wordt de indruk gewekt dat er alleen nog enkele aanvullende
overheidsmaatregelen nodig zijn. Dat is niet zo.
Wij verwachten van de overheid dat zij na ratificatie haar eigenstandige rol met betrekking tot
wetgeving en beleid oppakt en concretiseert. Wij verwachten verder dat de overheid er vanuit haar
systeemverantwoordelijkheid voor zorgt dat er geleidelijk voortgang wordt geboekt op alle
onderdelen van het VN-verdrag, dus ook de controversiële of ingewikkelde. Om hierbij te komen
tot een samenhangende aanpak, is het naar onze mening nodig dat er structurele afstemming
tussen departementen onderling en tussen Rijk en lagere overheden plaatsvindt. Dit zien wij niet
terug in het Plan van Aanpak.
Suggesties voor vragen:


Kan de regering uitleggen hoe de eigenstandige rol van de overheid als verdragspartij bij de
implementatie van het VN-verdrag wordt vormgegeven?
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Kan de regering toelichten via welk proces er –rondom de ratificatie- binnen de overheid wordt
gekomen tot een stapsgewijze, concrete en samenhangende aanpak?



Kan de regering uiteenzetten hoe er -na ratificatie- binnen de overheid (interdepartementaal
en centraal-decentraal) onderlinge afstemming over de implementatie tot stand komt?

Door nú de uitgangspunten, rollen en samenhang goed in te regelen, kan er straks een
implementatieproces starten waarbij de zeggenschap, gelijkheid en autonomie van mensen met
een beperking, aandoening en/of chronische ziekte stapsgewijs verbeterd wordt.

Met vriendelijke groet,

Illya Soffer, directeur Ieder(in)

Marjan ter Avest, directeur LPGGz

John van Hal, voorzitter Coalitie voor Inclusie

Conny Kooijman, directeur Vereniging LFB

Aline Saers, directeur Per Saldo
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