
Verslagen van de commissie voor de
Verzoekschriften

LXXI-A VERSLAG OVER HET VERZOEKSCHRIFT1 VAN L. V. TE B.2 BETREF-
FENDE VERSOEPELING VAN DE INRICHTINGSEISEN VAN BESTEL-
AUTO VOOR GEHANDICAPTEN
Vastgesteld 1 juli 2008

Klacht

Verzoeker vraagt de inrichtingseisen voor zijn bestelauto, die onder de
gehandicaptenregeling valt, te versoepelen zodat hij twee passagiers-
stoelen in de laadruimte kan plaatsen.

Feiten

Verzoeker is gehandicapt en gebruikt een bestelauto die is aangepast voor
zijn vervoer en die van zijn rolstoel. Voor de bestelauto is de gehandicap-
tenregeling toegepast.

Overwegingen

Verzoeker vraagt stoelen in de laadruimte te mogen plaatsen in dichtge-
klapte vorm. Hij stelt voor de stoelen op een rail te plaatsen zodat ze naar
achteren kunnen worden geschoven als de rolstoellift wordt gebruikt. De
staatssecretaris voert aan dat gezien de inrichtingseisen in het kader van
de gehandicaptenregeling in de laadruimte geen stoelen mogen zijn
bevestigd. De extra stoelen moeten daarom worden aangebracht voor de
denkbeeldige lijn die de laadruimte scheidt van de bestuurderscabine. Hij
heeft er echter geen bezwaar tegen als de auto voorzieningen bevat om
de stoelen tijdens het gebruik van de rolstoellift, die zich aan de zijkant
van de auto bevindt, naar achteren te schuiven. De extra stoelen mogen
alleen tijdens het gebruik van de rolstoellift naar achteren zijn geschoven
en vervolgens op de wettelijk toegestane plaats in de bestuurderscabine
zijn bevestigd.

Oordeel van de commissie3

De staatssecretaris heeft ingestemd met het voorstel van verzoeker om de
voorziening in de bestelauto aan te brengen mits aan de verdere eisen
voor de toepassing van de gehandicaptenregeling is voldaan. Daarmee
wordt voldoende tegemoet gekomen aan de klacht van verzoeker.
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1 Dit adres en de stukken welke de commissie
bij haar onderzoek ten dienste hebben
gestaan, liggen op het commissiesecretariaat
Verzoekschriften, Lange Poten 4, Den Haag,
ter inzage van de leden.
2 Naam en adres van verzoeker zijn de
commissie bekend.
3 De commissie bestaat uit de leden:
Huijbregts-Schiedon (VVD), Janse de Jonge
(CDA), Quik-Schuijt (SP) (voorzitter),
Rehwinkel (PvdA), Rosenthal (VVD), Sylvester
(PvdA) en Vedder-Wubben (CDA).
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Voorstel aan de Kamer

Er is geen aanleiding om de Kamer een voorstel te doen.

De voorzitter van de commissie,
Quik-Schuijt

De griffier van de commissie,
De Gier
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