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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, 

 

Op woensdag 9 september behandelt u in het AO spoorordening de open toegang tot het spoor. 

Deze Open Toegang (zowel regionaal als op het Hoofdrailnet als internationaal) en de extra 

mogelijke decentralisaties brengen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met 

een beperking in de knel.  

 

Consumentenbelangen in Open Toegang niet meegenomen 

In de opzet van Open Toegang ontbreekt nu de inbreng van consumentenorganisaties. Uit ervaring 

weten we dat die inbreng wel nodig is om de belangen van reizigers met een beperking mee te 

nemen. De betrokkenheid van de consumentenorganisaties en de belangenorganisaties die mensen 

met een beperking vertegenwoordigen moet gegarandeerd.   

 

Wij vragen u dan ook om, in lijn met het VN-verdrag Handicap, artikel 9, het 

consultatierecht van Consumenten- en reizigersorganisaties bij de Spoorordening vast te 

leggen voor Open Toegang vervoerders.  

 

Landelijke richtlijnen voor toegankelijkheid noodzakelijk 

Mensen met een beperking worden door vervoerders met allerlei verschillende serviceniveaus en 

diensten geconfronteerd. Wij zijn bezorgd dat de lappendeken aan voorzieningen voor mensen met 

een beperking alleen maar toeneemt in de komende jaren. Door de komst van meer vervoerders is 

de kans is groot dat hierdoor nog méér verschillen ontstaan in de toegankelijkheid.  
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Wij vragen u daarom om de motie Van der Graaf/Van den Berg snel uit te voeren. Zo 

komen bij aankomende aanbestedingen van spoorlijnen eenduidige en landelijke eisen te 

liggen over het vereiste toegankelijkheidsniveau. Zo garandeert u dat reizigers met een 

beperking zonder problemen en stress gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.  

 

Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid en geleerde lessen 

Het kabinetsbesluit om NS ook na 2024 op het hoofdrailnet te laten rijden, ondersteunen wij. De 

afgelopen jaren heeft NS samen met mensen met een beperking veel gerealiseerd op het gebied 

van toegankelijkheid. Zo is het aantal stations met reisassistentie ingrijpend uitgebreid, wordt 

reisinformatie over toegankelijke reizen verstrekt in de reisplanner en zijn alle nieuwe NS-treinen 

volledig toegankelijk. Ook voor de komende jaren staan belangrijke verbeterstappen op de 

planning. Het in tekst zichtbaar maken van omroepberichten in de trein en op het station 

(belangrijk voor mensen met een auditieve beperking) en een bewustwordingscampagne over het 

reizen met een licht verstandelijke beperking. En de NS maakt kaartautomaten toegankelijk voor 

mensen met een visuele beperking. Door frequent overleg is ruimte om de obstakels, die mensen 

met een beperking ervaren bij het reizen met de trein, te bespreken en gezamenlijk op te lossen.  

 

Wij vragen u om alle vervoerders op het hoofdrailnet en de regionale lijnen te 

verplichten de toegankelijkheidseisen in acht te nemen. En hierbij ook gebruik te maken 

van de ervaringen van de NS en de manier waarop de NS de diverse 

consumentenbelangen betrekt.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

   

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 

Luuk-Jan Boon, 

directeur Oogvereniging 
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Bijlage: 
Artikel 9 VN-verdrag Handicap 

Het VN-verdrag Handicap Artikel 9. Toegankelijkheid zegt onder andere over vervoer het volgende:  

 

1 Teneinde personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te leven en volledig deel te 

nemen aan alle facetten van het leven, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen om 

personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang te garanderen tot de 

fysieke omgeving, tot vervoer, informatie en communicatie, met inbegrip van informatie- en 

communicatietechnologieën en –systemen, en tot andere voorzieningen en diensten die openstaan 

voor, of verleend worden aan het publiek, in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Deze 

maatregelen, die mede de identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de 

toegankelijkheid omvatten, zijn onder andere van toepassing op: 

a. gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten, met 

inbegrip van scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken; 

b. informatie, communicatie en andere diensten, met inbegrip van elektronische diensten en 

nooddiensten. 

 

2 De Staten die Partij zijn nemen tevens passende maatregelen om: 

a. de implementatie van minimumnormen en richtlijnen voor de toegankelijkheid van 

faciliteiten en diensten die openstaan voor, of verleend worden aan het publiek, te 

ontwikkelen, af te kondigen en te monitoren; 

b. te waarborgen dat private instellingen die faciliteiten en diensten die openstaan voor, of 

verleend worden aan het publiek aanbieden, zich rekenschap geven van alle aspecten van 

de toegankelijkheid voor personen met een handicap; 

c. betrokkenen te trainen inzake kwesties op het gebied van de toegankelijkheid waarmee 

personen met een handicap geconfronteerd worden; 

d. openbare gebouwen en andere faciliteiten te voorzien van bewegwijzering in braille en in 

makkelijk te lezen en te begrijpen vormen; 

e. te voorzien in vormen van hulp en bemiddeling door mensen, met inbegrip van 

begeleiders, mensen die voorlezen en professionele doventolken om de toegang tot 

gebouwen en andere faciliteiten, die openstaan voor het publiek te faciliteren; 

f. andere passende vormen van hulp en ondersteuning aan personen met een handicap te 

bevorderen, teneinde te waarborgen dat zij toegang hebben tot informatie; 

g. de toegang voor personen met een handicap tot nieuwe informatie- en 

communicatietechnologieën en -systemen, met inbegrip van het internet, te bevorderen; 

h. het ontwerp, de ontwikkeling, productie en distributie van toegankelijke informatie- en 

communicatietechnologieën, en communicatiesystemen in een vroeg stadium te 

bevorderen, opdat deze technologieën en systemen tegen minimale kosten toegankelijk 

worden. 

 

 


