
 
 

 

Beste informateur, 
 
Eén op de vijf Nederlanders blijft zelfs soms tot regelmatig thuis uit angst buitenshuis geen toilet te kunnen 
vinden. Bij de 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten is dat zelfs meer dan de helft. Niet zo vreemd als je bedenkt 
dat Nederland al jaren een tekort aan openbare toiletten heeft: 

• ‘Groot tekort aan toiletten in Nederland’ (EenVandaag, 19-11-2018); 

• ‘Niet naar buiten durven door te weinig wc's: 'het taboe moet eraf'’ (NOS, 19-9-2019); 

• ‘Toilettekort leidt steeds vaker tot 'plasproblemen'’ (Hart van Nederland, 10-1-2021); 

•  ‘Heftig: één op de drie Nederlanders vindt dat de levenskwaliteit lijdt onder het gebrek aan openbare 
toiletten’ (Margriet, 20-9-2021). 

 
Zet het (openbaar) toilet beter in de wet 
Het Rijk gaat over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, het imago van Nederland als gastvrij 
vakantieland én het Rijk is partij bij het VN-Verdrag Handicap. Gemeenten moeten dit verdrag uitvoeren. 
Maar… twee derde van de gemeenten heeft nog steeds toilet1 Daarom moet het Rijk wat ons betreft een 
handje helpen en verzoeken wij voor de komende kabinetsperiode: 

1. Zet de Toiletnorm2 in de wet: om de 500 meter een toilet in drukke voetgangersgebieden en 
(winkel)centra. In Nederland hanteren slechts vijf van de 352 gemeenten die norm. Doe zoals 
overheden in Californië, Japan, Nieuw-Zeeland en Singapore en leg de norm vast in nationale 
regelgeving. Gemeenten bepalen dan zelf hoe ze die norm gaan halen. 

2. Neem openbare toiletten mee in de herijking van het Gemeentefonds: er zijn veel bezoekers van 
toeristische en centrumgemeenten die ook naar het toilet moeten. Deze plekken hebben slechts 
deels de mogelijkheid om voor die toiletbehoefte te laten betalen via toeristenbelasting of OZB. Geef 
hen daarom in de herijking van het Gemeentefonds voldoende geld om zelfreinigende, 
rolstoeltoegankelijke openbare toiletten te bouwen. 

3. Verplicht tot het inbouwen van toiletten in treinen: de NS heeft gelukkig inmiddels alle Sprinters van 
een toilet voorzien. Echter, er rijden nog steeds regionale stoptreinen zonder toilet. Maak het 
verplicht dat deze treinen binnen drie jaar een toilet hebben, zodat iedereen mee kan. 

 
Heeft u nog vragen over het tekort aan toiletten en wat het Rijk hieraan kan doen? Neem dan contact op met 
mijn collega Ivo Thonon (ivothonon@mlds.nl, 06 37 33 37 93) of kijk in de factsheet. 
 
Met vriendelijke groet, namens de hele Toiletalliantie, 
 
Bernique Tool 

Oprichter Toiletalliantie en directeur Maag Lever Darm Stichting 
 
#iederewctelt 

 
1 https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5184242/openbare-toiletten-nationale-plasdag-blaaspatienten-gemeenten  
2 
https://www.mlds.nl/content/uploads/sites/3/2021/07/MLDS_Toiletalliantie_PositionPaper_Toiletnorm_Online.pdf?_ga=2.29571071.193
3678216.1632387059-1748429379.1631094180  
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