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Toegankelijkheid openbaar vervoer is nu bij wet geregeld

Wat gaat er gebeuren en waar kunt u met klachten terecht?
Sinds 8 mei geldt de Wet gelijke behandeling van gehandicapten en
chronisch zieken ook voor het openbaar vervoer! Dit betekent dat het OV de
komende jaren stapsgewijs een stuk toegankelijker zal worden voor mensen
met een functiebeperking. In dit artikel leest u wanneer reisinformatie,
bussen, treinen en stations toegankelijk moeten zijn en waar u met klachten
terecht kunt als dat niet het geval is.
De wet moet het mogelijk maken dat mensen met een functiebeperking - die
zelfredzaam zijn - zelfstandig kunnen reizen met het openbaar vervoer. Verder krijgt
de reiziger de mogelijkheid om naar de Commissie Gelijke Behandeling of naar de
rechter te stappen, als hij denkt dat de vervoerder of beheerder onvoldoende of niet
voldoet aan de normen voor toegankelijkheid. Daarover later meer.
Wanneer moet wat toegankelijk zijn?
In de komende periode wordt de toegankelijkheid vergroot van treinen, metro’s, trams
en bussen, van haltes en stations en van reisinformatie. Verder moeten vervoerders
duidelijk aangeven wat zij hebben gedaan om hun voorzieningen toegankelijk te
maken. Ook moet het personeel waar nodig hulp bieden. Bijvoorbeeld bij het geven
van reisinformatie, het beantwoorden van vragen en het bieden van hulp bij het kopen
van een vervoerbewijs.
Het openbaar vervoer wordt stapsgewijs toegankelijk gemaakt, tussen nu en 2030. In
onderstaand schema ziet u wanneer welke voorzieningen toegankelijk moeten zijn.
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De regiotaxi’s, het openbaar vervoer met busjes voor maximaal acht passagiers en
veerdiensten hoeven niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen
Bij wie kunt u nadere informatie krijgen over de toegankelijkheid van
voorzieningen?
Als u nadere informatie wilt over de toegankelijkheid van OV-voorzieningen dan kunt u
terecht bij vervoerders en beheerders. Onderstaand schema laat zien wie dat zijn.

Waar kunt u een klacht indienen als het OV niet voldoet aan de gestelde
eisen voor toegankelijkheid?
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. U kunt uw klacht indienen bij het
vervoerbedrijf, de beheerder of het OV-loket. Als het gaat om een gemeentelijke halte
kunt u ook terecht bij de gemeentelijke ombudsman. Als uw gemeente die niet heeft:
bij de nationale ombudsman.
U kunt met uw klacht ook naar de Commissie Gelijke Behandeling of naar de rechter.
Wilt u hulp of ondersteuning bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met
een antidiscriminatiebureau in uw regio. U vindt de adressen op www.discriminatie.nl.
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Met welke klachten kunt u terecht bij de Commissie Gelijke Behandeling?
U kunt bij de Commissie Gelijke Behandeling terecht met klachten over de
ontoegankelijkheid van OV-voorzieningen die volgens de planning al toegankelijk
moeten zijn.
Een klacht bij de Commissie Gelijke Behandeling moet gaan over de toegankelijkheid
van OV-voorzieningen en bijvoorbeeld niet over te lange wachttijden of slechte
dienstregelingen. De CGB bekijkt altijd of een klacht in behandeling genomen kan
worden. Als dit niet het geval is, dan ontvangt u daar snel bericht over.
Als de CGB een klacht in behandeling neemt, wordt er eerst onderzoek gedaan. De
CGB vraagt een reactie aan de organisatie waartegen de klacht is gericht. De CGB doet
dan vaak nog nader onderzoek en wint informatie in. Daarna volgt een zitting.
Uiteindelijk geeft de CGB een schriftelijk oordeel over de klacht. Hieruit blijkt of de
klacht gegrond is of niet. Een oordeel van de CGB is gezaghebbend, maar niet
verplichtend. In de praktijk zijn de oordelen van de CGB vaak leidend voor nadere
maatregelen of een juridische uitspraak. Toegang tot de CGB is kosteloos en een
advocaat ter ondersteuning van de klacht is niet nodig. Wilt u meer informatie? Kijk
dan op www.cgb.nl
Als u een absoluut bindende uitspraak over uw klacht wilt hebben, of als u
schadevergoeding wilt, dan moet u naar de rechter. U kunt ook eerst de CGB vragen
om een uitspraak en daarna alsnog naar de rechter stappen. Een uitspraak van de CGB
is immers van grote waarde en wordt vaak als richtsnoer voor nadere jurisprudentie
gebruikt.
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Overigens: in het najaar van 2012 gaat de Commissie Gelijke Behandeling op in het
College voor de Rechten van de Mens.
Meer informatie?
Meer informatie over de toegankelijkheid van het OV vindt u op www.rijksoverheid.nl.

