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Arnhem, 27 december 2010

Geachte heer Pelsma,
Tijdens de laatste vergadering van het ROCOV Gelderland - Stadsregio, is besloten dat de
vergadering in meerderheid het standpunt van ROVER overneemt aangaande het verplichten van
toiletten in alle regionale treinen. Het ROCOV Gelderland - Stadsregio adviseert dan ook om
vervoerders de verplichting op te leggen om elke trein die onder een Gelderse concessie valt, te
voorzien van een toilet.
Voor een gedetailleerde inhoud van dit standpunt, verwijzen wij naar de brieven van ROVER in de
bijlage.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Wij zien uw schriftelijke reactie graag binnen vier weken na verzenddatum van deze brief tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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Doesburg, 11 december 2010

Aan
De Provincie Gelderland
De Stadsregio Arnhem/Nijmegen
De directie van Arriva
De directie van Syntus
Open brief:
Grijp uw kans, zorg voor toiletten in de trein.
Dinsdag 7 december 2010 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen, waarin de NS
wordt verplicht om ervoor te zorgen dat er voor het hoofdrailnet weer in elke trein een toilet
komt. De NS heeft inmiddels aangekondigd dat op alle nieuwe treinen weer toiletten zullen
komen.
Een reeds aangekondigde staking door het treinpersoneel, georganiseerd door FNV
bondgenoten, is daarmee voorlopig voorkomen. Ook de diverse patienten- en
ouderenorganisaties en de VVMC, Vakbond voor Rijdend Personeel houden nu de vinger
even aan de pols.
Voorlopig, omdat nu de provincies aan de beurt zijn. De toegankelijkheid van het reizen met
de trein in Nederland is alleen maar gediend met de beschikbaarheid van toiletten op alle
treinen. Immers, als je een incontinentieprobleem hebt, is het essentieel dat je erop kunt
vertrouwen dat overal in Nederland de treinen een toilet beschikbaar is. Uitzonderingen op die
regel in sommige provincies is niet aanvaardbaar omdat dat de toegankelijkheid van de
treinen weer beperkt voor mensen met dit soort problemen.
Als er een stukje van de beoogde reis niet toegankelijk is omdat een toilet ontbreekt, kan vaak
de gehele reis niet doorgaan. Het wel of niet beschikken over een toilet in een bepaalde trein
is niet inzichtelijk voor het reizigerspubliek en dus is de reis voor een iemand met dit soort
problemen moeilijk planbaar.
In tegenstelling tot een wijdverbreid misverstand gaat het hier om grote groepen mensen.
Bijvoorbeeld vrijwel alle patienten met Multiple Sclerose hebben een blaasprobleem (17 000
patienten). En minstens 1 op de 20 vrouwen die onlangs bevallen is, krijgt te maken met een
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lichte of zwaardere vorm van (tijdelijke) incontinentie. En naargelang de leeftijd vordert,
worden ook mannen met incontinentie geconfronteerd: 10 tot 12% op hogere leeftijd. En tot
slot willen wij u eraan herinneren dat ook gezinnen met de trein gaan. Kleine kinderen denken
nog niet zo vooruit en moeten bij aandrang vaak ook snel naar het toilet.
Het beleid van onze Zuiderburen t.a.v. openbare toiletvoorzieningen is erop gebaseerd dat 1
500 000 van de Belgische mannen en vrouwen te maken hebben met darm- en
blaasproblemen ( d.i. 1/7 van de bevolking). Als we hetzelfde percentage hanteren voor de
Nederlandse bevolking komen we op een aantal van 2 300 000 personen die in meer of
mindere mate met deze problematiek te maken hebben. Dat zijn veel potentiele reizigers.
Alleen de reizigers van de noordelijke provincies en de provincie Limburg hebben het geluk
dat hun provinciebestuur de eis voor een toilet in elke trein heeft gesteld. Daar rijden treinen
met een ruim, aangepast toilet. Onze provincie Gelderland en de Stadsregio
Arnhem/Nijmegen hebben de eis niet gesteld en daarom plaatsen Syntus en Arriva tot
dusverre geen toilet in hun treinen.
Goed voorbeeld doet goed volgen. En beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. De
maatschappelijke druk om in elke trein toiletten te plaatsen zal alleen maar toenemen. En het
getuigt van verstandig beleid om ook in de provincie toiletten in de treinen te plaatsen. Als dat
niet bij de nieuwe investeringen plaatsvindt, dan zal het waarschijnlijk later aangepast moeten
worden tegen veel hogere aanpassingskosten en maatschappelijke onrust. Dat lijkt ons een
hoge prijs voor het voeren van een discriminerend beleid.
In afwachting van uw antwoord,
Met vriendelijke groet,

Greetje van Amstel,
Reni de Boer, mis(s) Nederland 2007
Reizigersorganisatie Rover
Het is niet meer dan normaal dat ook de lokale treinen hun toilet weer terug krijgen.
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Greetje van Amstel
Koldeweij 5
6983 HN Doesburg
greetjevanamstel@gmail.com
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