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Aan de Vaste Kamercommissie Zorg 

Tweede Kamer der Staten Generaal 
Den Haag 

Via e-mail 

 

Datum Andijk, 11 december 2019 
Betreft Openbaar vervoer op het platteland 

Hulpmiddelen 
Implementatie VN-Verdrag Handicap 

Inzake  
Ons ref.nr GWT19-1211TKDH.GvK/tdb 
Uw ref.nr Kamerdebat VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking d.d. 19 

december 2019 
c.c. Alliantie VN-Verdrag Handicap 

 
 

Geachte heer, mevrouw,  

Met het oog op het debat dat gepland staat voor donderdag 19 december aanstaand aangaande 
het VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking vragen wij uw aandacht voor een 
aantal punten. 

 

Openbaar vervoer of “openbaar” vervoer? 

Steeds meer buslijnen op het platteland worden opgeheven door de provinciale besturen omdat de 
buslijnen – die gesubsidieerd worden – niet zouden voldoen voor wat de relatieve rentabiliteit 
aangaat. Relatief, want zoals gezegd worden deze buslijnen gesubsidieerd door de overheid. 

Daarvoor in de plaats komen buurtbussen die door vrijwilligers worden bestuurd en in dienst 
worden gehouden door een buurtbusvereniging. Zo heeft de dorpsraad Andijk in de regio 
Westfriesland Oost een dergelijke buurtbusvereniging opgezet omdat er een buslijn werd opgeheven 
door de provincie Noord-Holland. Een buslijn die een verbinding maakte met de dorpen Wervershoof 
en Andijk met Enkhuizen waar een polikliniek is van het Dijklanderziekenhuis, maar ook een groot 
winkelbestand kent, uitgaansleven en niet te vergeten het NS-station en verstapstations voor 
buslijnen naar de andere kant van het IJsselmeer en de bootverbinding met Urk en Stavoren. Maar 
ook wat de gemeente Stede Broec aangaat, eveneens een NS-station en busverbindingen naar 
andere dorpen in het gebied tussen Enkhuizen en Hoorn. 

Het zijn rolstoelgebruikers die zelfstandig kunnen reizen en dat ook doen, voor zover dit mogelijk is! 
Dat wil zeggen dat er vervoersmiddelen moeten zijn die toegankelijk zijn, niet allen in technische zin 
(fysiek) maar ook dat dit wordt toegestaan! 

Aanvankelijk zouden ook rolstoelgebruikers gebruik mogen maken van voor rolstoelgebruikers 
aangepaste buurtbussen maar dat werd eind 2015 plotseling door de provincie verboden. Dit blijkt 
niet alleen in de Noord-Holland het geval te zijn, maar ook elders in het land. 

Hierdoor worden veel rolstoelgebruikers verstoken van “openbaar” vervoer, met ‘openbaar’ tussen 
haakjes want kun je nog praten van een publiektoegankelijke dienst als bepaalde mensen worden 
uitgesloten er gebruik van te maken? 

De vervoerders kunnen zich thans beroepen op Besluit toegankelijkheid openbaar vervoer en op 
de Wet Personenvervoer 2000 die niet zijn aangepast op het VN-Verdrag voor rechten van mensen 
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met een beperking. Omdat buurtbussen niet gezien worden als bussen maar als auto’s behoeven ze 
niet te worden aangepast en omdat ze niet zijn aangepast kan men ook geen rolstoelgebruikers 
vervoeren. 

De minister president heeft bij de ratificatie van het VN-Verdrag in 2016 aangegeven dat tal van 
wetten aangepast waren aan het verdrag maar dat er wellicht nog wet- en regelgeving aangepast 
moeten worden aan dit verdrag. Wij hebben de minister president maar ook de minister van Verkeer 
en Waterstaat, en die van Volksgezondheid, hierop diverse keren gewezen; zonder resultaat, zonder 
enige reactie! 

Oneigenlijke argumenten 
 
Ook zouden vrijwilligers een opleiding moeten volgen zoals dat bij taxivervoer het geval is. Maar dit is 
hooguit een bijeenkomst van een halfuur. Dit wordt eigenlijk gebruikt als een oneigenlijk argument 
dat gepaard zou gaan met hoge kosten en veel studietijd… 

De vervoerder stellen ook dat zij voor hoge verzekeringskosten komen te staan om rolstoel 
gebruikende passagiers te vervoeren, maar vragen van onze kant hoe dit nu geregeld is met de 
gewone buslijnen en wat die meerkosten dan zijn blijven – ondanks herhaald aandringen van onze 
zijde – onbeantwoord! 

De vervoerders zeggen ook dat veel vrijwilligers zouden opstappen omdat zij denken dat ze allerlei 
medische handelingen moeten verrichten of dat zij zelfs rolstoelgebruikers naar binnen moeten 
dragen… Maar het gaat hier om rolstoelgebruikers die zelfstandig kunnen reizen en dat ook doen. 
Bushaltes zijn aangepast en dat geldt ook voor de (buurt)bussen! Alleen kan het zijn dat de 
‘loopplank’ handmatig moet worden uitgeschoven. Dat is het enige wat de chauffeur moet doen, 

Doelgroepenvervoer 
 
De provincies stellen zich op het standpunt dat rolstoelgebruikers maar gebruik moeten maken van 
het zogenaamde doelgroepenvervoer. Dit is echter een systeem dat in de praktijk tot veel klachten 
leidt, vaak ook nog ongehoorde klachten, klachten waar niks mee gedaan wordt. 

Gebruikers moeten vooraf afspraken maken en ruim van te voren klaar staan om opgepikt te 
worden. De reistijden zijn lang, want er zijn meerdere passagier die opgehaald en afgezet moeten 
worden. Daardoor kan een rit dat onder normale omstandigheden een kwartier duurt al gauw 
anderhalf uur duren. En dan moeten degene die hiervan gebruik maken ook nog worden 
teruggebracht. 

Dit geeft veel problemen bij bijvoorbeeld bezoeken aan specialisten in ziekenhuizen, die volgens 
afspraak werken. Of die achter op het spreekuur zijn geraakt en waardoor de terugreis onzeker is 
want hoelang duurt de uitloop? En heeft een taxivervoerder daar nog wel tijd voor? 

Advies  

De buslijnen in standhouden en kiezen voor een formaat bus dat kleiner is dan de huidige buslijnen 
maar groter dan buurtbussen. Het geld wat anders gebruikt zou worden voor buurtbussen gebruiken 
voor de opwaardering van deze tussenvorm waardoor er een volwaardig openbaar vervoer in stand 
wordt gehouden op het platteland en ook werkgelegenheid biedt. Nu is er sprake dat de vervoerder 
vrijwilligers in dienst heeft die het vervoer moeten realiseren. Alleen de provincie en de vervoerder 
zijn hiermee gediend. 

En als er toch buurtbussen worden ingezet deze toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers die 
zelfstandig kunnen reizen. En uiteraard alle wet- en regelgeving wat hiermee te maken heeft 
aanpassen zodat er ook op dit terrein geen obstakels meer zijn die het vervoer van mensen met een 
rolstoel kunnen tegenhouden! 
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Implementatie VN-Verdrag voor rechten van mensen met een beperking 

Tal van gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig om de implementatie van het VN-Verdrag voor 
rechten van mensen met een beperking te realiseren. Dat wijst ook een landelijk onderzoek uit van 
de Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies dat onlangs werd gehouden. 

In de regel stellen gemeenten dat zij gaan voor een inclusieve samenleving maar in de praktijk is dat 
juist het tegenovergestelde. Mensen met een beperking worden niet of nauwelijks betrokken bij te 
wijzigen of nieuw beleid, laat staan dat er op de een of andere wijze rekening gehouden worden met 
deze groep dat veel verder gaat dat alleen een invalidentoilet die ook handig dienst kan doen als 
opslagplaats… 

Uit gesprekken met raadsleden in de regio blijkt dat men eerder denkt aan een vrijblijvende 
maatregel in plaats van dat het gaat om het dwingende karakter van het verdrag. Ook de houding 
van het ministerie van VWS is tamelijk passief. 

Onzes inziens, en dit delen wij met andere organisaties en met de mensen om we het gaat ook, moet 
de implementatie van het verdrag op basis van een vaststaand plan worden uitgevoerd door andere 
ministeries en lagere overheden, zoals provincies en gemeenten. De minister van VWS kan daarin 
een regisserende rol vervullen. Zo’n plan houdt in dat de implementatie wordt toegepast aan de 
hand van een vaststaand plan en dat het geen ruimte laat voor gedachten als dit een vrijblijvend 
verdrag zou zijn. 

 

Hulpmiddelen 

U is bekend met de ellende die mensen met een beperking ervaren als het gaat om hulpmiddelen die 
worden verstrekt vanuit de Wmo of via zorgverzekeraars. Het gaat dan om lange wachttijden bij het 
passen en leveren van hulpmiddelen, het maken van afspraken, het melden van defecten en het 
repareren daarvan of wanneer hulpmiddelen moeten worden aangepast of geruild. 

Je kunt erop googelen dat heel wat gemeenten zijn die tussentijds contracten hebben opgezegd met 
leveranciers van hulpmiddelen vanwege het aantal en aanhoudende klachten. Maar door overnames 
komen gemeenten zelf in de knel te zitten voor wat de mogelijkheden er dan zijn. 

De klachten gaan over de slechte interne communicatie, over afspraken die niet worden nagekomen, 
over zeer lange wachttijden - soms meer dan een jaar wachten, over verkeerde onderdelen of 
verkeerde hulpmiddelen, gebrek aan kennis van zaken, totale onwetendheid, spoedreparaties die 
weken, maanden op zich laten wachten, etc. Er is geen enkele drukmiddel om leveranciers ertoe te 
dwingen om de gemaakte afspraken na te komen. 

De gemeente moet als opdrachtgever voor het verstrekken van een hulpmiddel ook het hele traject 
wat daarop volgt monitoren en waar nodig (bijvoorbeeld op verzoek van de gebruiker) direct 
ingrijpen.  

Ook moeten er termijnen worden gesteld waarin e.e.a. moet worden uitgevoerd. Nu is het zo dat 
gemeenten gehouden zijn besluiten te nemen binnen een door de wet vastgestelde termijn. Bij het 
toekennen van een hulpmiddel vanuit de Wmo of zorgverzekering moet ook de leverancier het 
hulpmiddel binnen aan bepaald termijn leveren. Komt deze dit niet na dan kan de leverancier in 
gebreke worden gesteld en kan er desnoods een dwangsom worden opgelegd door de gebruiker. Dit 
is geen bijzonderheid, ook gemeenten kunnen dit opgelegd krijgen door een burger als de gemeente 
de termijn niet in acht neemt. 

Ook moet bij de aanbesteding de doelgroep hierbij betrokken worden. Dit zou in principe kunnen 
met een van de organisaties, zoals Ieder(in). 
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Klachten en landelijke en onafhankelijke klachtencommissie 

De huidige klachten regeling voldoet niet. Je kunt klagen wat je wilt maar gezien de hoeveelheid 
klachten en het herhalen daarvan wijst dit er op dat het huidige systeem niet werkt. Bij een klacht 
zegt de leverancier van de hulpmiddel als het ware een prevelementje en daarmee is de kous af. 
Desnoods wordt het herhaald. Klagen bij de gemeente houdt in dat je wordt teruggewezen naar de 
leverancier… per saldo gebeurt er niets! 

Gebruikers moeten in voorkomende gevallen de klacht deponeren bij de gemeente (Wmo-afdeling), 
die dit dan verder opneemt met de leverancier. Uitgangspunt is dat de oorzaak van de klacht wordt 
weggenomen. Maar ook wanneer dit leidt tot een onmogelijke situatie waarin de gezondheid van de 
gebruiker in het geding komt er op een zo kort mogelijke termijn maatregelen worden getroffen… 

Bij afspraken die niet worden nagekomen moet er een boetregeling komen waar de leverancier de 
gebruiker een boete betaalt omdat hij de afspraken niet is nagekomen. Het gebeurt maar al te vaak 
dat er bijvoorbeeld een monteur niet opdaagt op de afgesproken dag of tijd waardoor de gebruiker 
een nieuwe afspraak moet maken. 

Een betere klachtenregeling is dus noodzakelijk en vooral dat het gratis is (de branche brengt nu een 
bedrag in rekening ter behandeling van de klacht). Ook de samenstelling van de klachtencommissie 
moet onafhankelijk zijn en landelijk opereren.  

Nu bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van alleen de bedrijven die de hulpmiddelen 
verstrekken. De branchevereniging verstrekt ook een keurmerk, maar dat is meer een keurmerk van 
de slager die zijn eigen vlees keurt!  

In de landelijke en onafhankelijke klachtencommissie zijn de belangenorganisaties vertegenwoordigd 
en vanuit de doelgroep ervaringsdeskundigen en vanuit bijvoorbeeld de VNG. Vanuit de 
branchevereniging kan advies worden gegeven op een bepaalde casus maar niet als medebeslisser. 

 

Ondertekening Facultatief Protocol 

Het heeft 10 jaar geduurd voordat het Verdrag werd geratificeerd en nog steeds is het facultatief 
protocol voor dit verdrag niet ondertekend. Als alles goed gaat gebeurt dit pas rond de zomer van 
2020. Als alles goed gaat tenminste! Het zeer betreurenswaardig dat dit alsmaar wordt uitgesteld, 
dat er telkens nieuw adviezen moeten worden ingewonnen, zoals van de Raad van State. 

Tal van andere landen hebben en het Verdrag en het Protocol allang ondertekend en in werking 
gezet. Het lijkt erop dat de regering er van alles aan doet om dit verdrag op alle mogelijke manieren 
tegen te houden waardoor de situatie is zoals het nu is, namelijk dat de positie van mensen met een 
beperking achteruit gaat en dat dit weer aanleiding is voor onder andere het College voor Rechten 
van de Mens en de Alliantie VN-Verdrag Handicap ieder voor zich rapporteert aan de Committee on 
the Rights of Persons with Disabilities 

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereid u van antwoorden te voorzien! 

 

Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik 

De Gemeentelijke Werkgroep Toegankelijkheid Medemblik (GWT Medemblik) is een zelfstandige en 
onafhankelijke organisatie en is werkzaam in de regio West-Friesland en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan gemeenten, provincies, waterschappen, recreatieschappen, vereniging, clubs, 
stichtingen, bedrijven en partuclieren. Ook richt de werkgroep zich op de politiek in Den Haag, met 
name de Vaste Kamercommissie Zorg. En niet te vergeten aan de minister van VWS, de heer Hugo de 
Jonge. Daarnaast geven we voorlichting aan bedrijven en instanties en behartigen we in 
voorkomende gevallen de belangen van mensen met een beperking die ons om interventie vragen. 
GWT Medemblik is aangesloten bij Ieder(in). 
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Voor al het overige wensen wij u van harte een goed debat toe en spreken wij de wens uit dat dit 
debat mag leiden tot een significante verbetering van de positie van mensen met een beperking 
maar ook dat het VN-Verdrag ten volle tot zijn doel komt! 

 

We zien uw reactie met belangstelling tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet,  

GWT Medemblik,  
voor dezen,  

 

 

 

 

 

Gerrit van Keulen 
(coördinator) 


