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Geachte leden van de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat, 

 

Op woensdag 4 november spreekt u in een algemeen overleg over het openbaar vervoer. Voor veel 

mensen is het openbaar vervoer van levensbelang om mee te kunnen doen in de samenleving. Om 

naar school of werk te gaan, familie te bezoeken of naar een belangrijke ziekenhuisafspraak te 

gaan. Zo ook voor mensen met een beperking of chronische ziekte die nog vaker dan anderen 

afhankelijk zijn van het OV om ergens te komen. Bijvoorbeeld omdat zij door een visuele beperking 

geen auto kunnen besturen. Een fijnmazig, toegankelijk en betaalbaar OV is dan ook een 

noodzaak. 

 

Deze voorwaarden staan nu gigantisch onder druk. In een oproep van OV bedrijven en 

reizigersvereniging Rover is te lezen dat het OV straks, ondanks de coronasteun van 750 miljoen, 

een tekort zal hebben van een half miljard euro in 2021. Zij denken dat zonder extra steun de 

ritprijzen omhoog moeten of dat er OV lijnen geschrapt moeten worden. 

 

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte zijn deze maatregelen in potentie 

catastrofaal. Een hogere ritprijs hakt extra in het vaak kleine budget van mensen met een 

chronische ziekte of beperking. Daarnaast is het voor deze groep nu al vaak lastig om bij een halte 

te komen. Wanneer lijnen en haltes verdwijnen, komt er een nog grotere afstand tussen hen en 

het OV, letterlijk en figuurlijk. 

 

Deze maatregelen zijn tevens in strijd met het VN-verdrag Handicap dat zegt dat mensen met 

beperking of chronische ziekte op gelijke voet moeten kunnen deelnemen in de samenleving. Met 

de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in 2016 is Nederland ook de verdragsverplichting 

aangegaan dat mensen met een beperking er door nieuw beleid/wetgeving niet op achteruit mogen 

gaan, het “stand still beginsel”.  
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Gezamenlijk met de Oogvereniging Nederland, Wij Staan Op!, Coalitie voor Inclusie, Spierziekten 

Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland en de KBO-PCOB vragen wij de politiek dan ook om 

erop toe te zien dat het niet zover gaat komen. Zorg dat het OV voor iedereen fijnmazig, 

toegankelijk en betaalbaar blijft. In 2021 en de jaren erna. We vertrouwen erop dat u deze punten 

wilt meenemen en wensen u een goed debat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Illya Soffer, 

directeur Ieder(in) 

Luuk-Jan Boon, 

directeur 

Oogvereniging 

Nederland 

Amber van Ginneken, 

Wij Staan Op! 

Margit van Hoeve, 

Coalitie voor Inclusie 

    

 

 
 

 

 

Jacob Zuurmond,  

voorzitter Dwarslaesie 

Organisatie Nederland 

Marcel Sturkenboom, 

directeur KBO-PCOB 

Marcel Timmen, 

directeur Spierziekten 

Nederland 

 

    

 


