
 

 

 

 

 

  

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Op 25 maart spreekt u in een algemeen overleg onder meer over de toegankelijkheid van het 

openbaar vervoer.  

 

De motie van het lid Van der Graaf c.s. over toegankelijkheid van het vervoer als basisvoorziening 

is erg belangrijk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Wij zijn verheugd dat de 

minister de strekking van de motie onderschrijft. Toegankelijk openbaar vervoer is van groot 

belang zodat iedereen gewoon mee kan doen in onze samenleving en niet afhankelijk is van 

speciale voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer. 

 

Het huidige Besluit toegankelijkheid van het openbaar vervoer regelt gelukkig al veel als het gaat 

over toegankelijkheid. Echter: de NGO rapportage VN-verdrag Handicap laat zien dat er ondanks 

flinke inspanningen ook in het openbaar vervoer nog grote slagen moeten worden gemaakt voor de 

toegankelijkheid. Mensen met een beperking komen nog te vaak niet mee, vaak als gevolg van het 

ontbreken van voorzieningen, onduidelijkheid over functionele eisen of door menselijke bejegening. 

Samen moeten we de lat dus hoger leggen en waar mogelijk komen tot algemeen geldende 

functionele beschrijvingen in het besluit zodat de opdracht voor zowel beleidsmakers, vervoerders 

en reizigers helder is. Met deze aanpassing van het besluit toegankelijkheid openbaar vervoer 

kunnen we weer een grote stap zetten. We vragen u bij de behandeling van dit punt dan ook het 

volgende mee te nemen.  

 

1. Stevige minimumeisen toegankelijkheid met periodieke rapportageverplichting 

De minister stelt dat de verschillen in toegankelijkheid vooral een gevolg zijn van vervoerders die 

meer leveren dan het besluit toegankelijkheid momenteel van ze vraagt. Hiermee is de suggestie 

gewekt dat alle vervoerders voldoen aan het besluit.  
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Wij juichen de extra inspanningen van sommige vervoerders toe en horen dit ook terug vanuit onze 

achterban. Toch vinden wij dat sommige van de extra services die vervoerders leveren echt tot het 

minimumniveau behoren om te voldoen aan het VN Verdrag, zoals bijvoorbeeld reisassistentie door 

het station voor mensen met een visuele beperking en toiletten in treinen. Bovendien krijgen we 

nog steeds signalen over vervoerders, met name bus en regionale spoorvervoerders, die niet aan 

dit minimumniveau voldoen. Wanneer decentralisaties doorzetten in de OV sector, verwachten wij 

dat deze signalen eerder toe dan af zullen nemen door de versnippering. Een sterk besluit is dan 

echt nodig om de vele vervoerders aan de gezamenlijk opgestelde toegankelijkheidseisen te 

houden en reizigers te kunnen laten vertrouwen op een toegankelijk OV van Groningen tot aan 

Maastricht.  

> We vragen de minister dan ook om het huidige Besluit toegankelijkheid OV verder aan 

te scherpen en te concretiseren zodat deze voldoet aan de huidige tijd en conform VN 

Verdrag is. Hierbij moet ook een rapportageverplichting opgenomen worden. Zo kan 

daadwerkelijk gemonitord worden of alle vervoerders echt voldoen aan de 

toegankelijkheidseisen en iedereen zonder problemen mee kan. 

  

2. Duidelijke planning bij herziening besluit 

Zolang het huidige besluit nog geldt, vinden er aanbestedingen plaats die naar onze mening niet 

aan de juiste VN-verdrag waardige normen van toegankelijkheid voldoen. De gevolgen hiervan, 

zoals treinen zonder (toegankelijke) toiletten duren daarmee nog jaren voort.  

> Wij vragen de minister om met een strakke planning te komen voor de herziening en 

invoering van het besluit. Zo kunnen nieuwe aanbestedingen voldoen aan het nieuwe 

besluit waarmee de toegankelijkheid hopelijk in een hoger tempo verbeterd. 

 

3. Inspraak van ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers 

Zowel bij de aanpassing van het besluit als bij nieuwe aanbestedingen moeten 

ervaringsdeskundigen en hun belangenbehartigers geconsulteerd worden.  

> Wij vragen de minister om deze inspraak wettelijk te verankeren in het Besluit 

toegankelijkheid van het openbaar vervoer.  

 

We vertrouwen erop dat u deze punten wilt meenemen en wensen u een goed debat. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Wij Staan Op! 

 

 


