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Geachte leden van de vaste Commissie voor VWS,
Op dinsdag 16 februari start uw commissie met de inhoudelijke behandeling van de
Goedkeuringswet en Uitvoeringswet voor de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van
personen met een beperking. Wij, de landelijke organisaties van mensen met een lichamelijke,

verstandelijke of zintuigelijke beperking, psychische aandoening of chronische ziekte, zijn
zeer verheugd over deze belangrijke stap.
De Alliantie
Vanwege de grote betekenis van het VN-verdrag voor onze gezamenlijke achterban
werken wij samen in de Alliantie. We zetten ons in voor zorgvuldige wetgeving voor de
ratificatie en daadkrachtige implementatie van het VN-verdrag. Dit is van belang voor
zowel het Europese als het Caribische deel van Nederland.
Krachtig leiderschap
Het ambitieniveau van de regering ten aanzien van de implementatie van het VN-verdrag baart ons
zorgen. Wij zien dat de regering de verantwoordelijkheid voor de implementatie van het VNverdrag ‘wegorganiseert’ naar de samenleving. Maar krachtig, overheidsbreed eigenaarschap is
nodig om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de verplichtingen uit het verdrag. Dit klemt des
te meer nu het verdrag in feite geen nieuwe rechten omvat maar juist een nadere uitwerking van
de verplichtingen van de staten jegens de doelgroep.
Stevig signaal
De Tweede Kamer heeft middels amendementen en moties het stevige signaal afgegeven dat de
ambitie van de regering opgeschroefd dient te worden. Deze betekenisvolle inzet van kamerleden
zal er straks concreet toe leiden dat:
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Toegankelijkheid als norm wordt bevestigd en ontoegankelijkheid de uitzondering wordt;



Gemeenten een belangrijke verantwoordelijkheid krijgen bij de uitvoering van het VN-verdrag;



Er samen met ervaringsdeskundigen een Plan van Aanpak wordt opgesteld met concrete doelen
en tijdspaden;



Het Rijk een voorbeeldfunctie gaat vervullen op het gebied van inclusie.

Wij vragen u om deze belangrijke stappen voorwaarts van harte te ondersteunen, en eenzelfde
signaal over het belang van daadkrachtig leiderschap aan de regering af te geven.

Interpretatieve verklaringen
De regering is voornemens om acht interpretatieve verklaringen af te geven. Deze verklaringen
maken duidelijk hoe de Nederlandse regering bepaalde onderdelen van het verdrag uitlegt. Er is
veel kritiek op nut en noodzaak van deze verklaringen. Zowel het College voor de Rechten van de
Mens als de Raad van State merken op dat een aantal van deze verklaringen onnodig of zelfs
onwenselijk is (zie bijlage 1). Bovendien laten sommige interpretatieve verklaringen zich lezen als
verkapte voorbehouden. Dit betekent dat de regering een uitspraak doet over de mate van binding
van de staat jegens een bepaald onderdeel van het verdrag.
Beknibbel niet op de betekenis van het VN-verdrag
Wij vinden dat de interpretatieve verklaringen afdoen aan de kracht en inhoud van het VN-verdrag
en pleiten voor het intrekken daarvan. Het VN-verdrag is zeer zorgvuldig tot stand gekomen.
Nederland is bovendien nauw betrokken geweest bij de formulering van de artikelen.
Wij vragen u om nut en noodzaak van deze interpretatieve verklaringen te overwegen en de
ethische en mensenrechtelijke dimensies daarvan zorgvuldig in uw Kamer te bespreken.

Facultatief Protocol
Het facultatief protocol is onlosmakelijk met het VN-verdrag verbonden. Dit protocol regelt het
klachtrecht van individuele belanghebbenden. Het protocol biedt hen de mogelijkheid om, nadat
nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput, klachten in te dienen bij het onafhankelijke VN Comité voor
de Rechten van Personen met een Beperking.
Het facultatief protocol dient apart van het verdrag ondertekend en geratificeerd te worden.
Nederland heeft hierin nog geen stappen ondernomen. De regering lijkt er, ondanks dringende
moties vanuit de Eerste en Tweede Kamer, niet naar te neigen om hierin op korte termijn stappen
te zetten.
Wij vragen u om bij de regering aan te blijven dringen op spoedige besluitvorming over de
ondertekening en ratificatie van het facultatief protocol.
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Tot slot
Het VN-verdrag is van grote betekenis voor mensen met een beperking, aandoening of chronische
ziekte. Dat was, direct na de stemmingsuitslag in de Tweede Kamer, letterlijk voelbaar op de
publieke tribune. Wij hopen dat het ‘ja’ van de Eerste Kamer net zo betekenisvol zal zijn.
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