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Zoeken

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen
met een handicap (Trb. 2007, 169)
Plenaire vergadering 21 januari 2016

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber ter vervanging van nr. 22 dat ertoe
strekt in de Wgbh/cz in de vorm van een preambule op te nemen dat ieder mens in
staat gesteld wordt aansluitend bij zijn of haar mogelijkheden autonoom te zijn

Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA

Besluit: Aangenomen.

33990-23
10 december 2015

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Keijzer ter vervanging van nr. 15,
dat regelt dat onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen in ieder wordt
verstaan het toelaten van assistentiehonden

Indiener: Vera Bergkamp, Kamerlid D66

Besluit: Aangenomen.

33990-20
9 december 2015

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Amendement

https://www.tweedekamer.nl/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z24129&did=2015D48607
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/keijzer-mcg-cda
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/cda
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d2b398a3-e93d-48e3-ab13-aebdcb95fb35&title=Amendement%20van%20de%20leden%20Keijzer%20en%20Dik-Faber%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2022%20dat%20ertoe%20strekt%20in%20de%20Wgbh%2Fcz%20in%20de%20vorm%20van%20een%20preambule%20op%20te%20nemen%20dat%20ieder%20mens%20in%20staat%20gesteld%20wordt%20aansluitend%20bij%20zijn%20of%20haar%20mogelijkheden%20autonoom%20te%20zijn%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z24075&did=2015D48495
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/bergkamp-va-d66
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/d66
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=040502c6-8d2a-43ad-a500-aea7bc7a9954&title=Gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Bergkamp%20en%20Keijzer%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2015%2C%20dat%20regelt%20dat%20onder%20het%20verrichten%20van%20doeltreffende%20aanpassingen%20in%20ieder%20wordt%20verstaan%20het%20toelaten%20van%20assistentiehonden.pdf
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Gewijzigd subamendement van de leden Van der Staaij en Keijzer ter vervanging van nr.
54 dat regelt dat er bij AMvB regels worden gesteld met betrekking tot de geleidelijke
verwezenlijking van algemene toegankelijkheid, het treffen van voorzieningen van
eenvoudige aard en de evenredigheid van de belasting en dat de inwerkingtreding van
artikel I, onderdeel 0A, artikel 2a, eerste en tweede lid, uiterlijk vaststelt op 1 januari
2017

Indiener: Kees van der Staaij, Kamerlid SGP

Besluit: Aangenomen.

33990-57
21 januari 2016

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van
nr. 36 dat regelt dat degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, mede
zorgdraagt voor algemene toegankelijkheid voor personen met een handicap of
chronische ziekte, tenzij dat een onevenredige belasting vormt en een lichte voorhang
regelt voor de hierover bij AMvB te stellen regels

Indiener: O.E.T. (Otwin) van Dijk, Tweede Kamerlid

Besluit: Aangenomen.

33990-56
21 januari 2016

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Derde nader gewijzigd amendement van de leden Voortman en Otwin van Dijk dat
beoogt de toegankelijkheid van stemlokalen voor kiezers met lichamelijke beperkingen
te vergroten van tenminste 25% naar 100%

Indiener: Linda Voortman, Kamerlid GL

Besluit: Aangenomen.

33990-33
7 januari 2016

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Amendement

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01087&did=2016D02339
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/staaij-cg-van-der-sgp
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/sgp
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d44a733-98d9-44cd-984c-4b3bda19a194&title=Gewijzigd%20subamendement%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Staaij%20en%20Keijzer%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2054%20dat%20regelt%20dat%20er%20bij%20AMvB%20regels%20worden%20gesteld%20met%20betrekking%20tot%20de%20geleidelijke%20verwezenlijking%20van%20algemene%20toegankelijkheid%2C%20het%20treffen%20van%20voorzieningen%20van%20eenvoudige%20aard%20en%20de%20evenredigheid%20van%20de%20belasting%20en%20dat%20de%20inwerkingtreding%20van%20artikel%20I%2C%20onderdeel%200A%2C%20artikel%202a%2C%20eerste%20en%20tweede%20lid%2C%20uiterlijk%20vaststelt%20op%201%20januari%202017.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z01084&did=2016D02337
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=38528489-f150-43c5-bf0c-0fb842fcef13&title=Tweede%20nader%20gewijzigd%20amendement%20van%20het%20lid%20Otwin%20van%20Dijk%20c.s.%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2036%20dat%20regelt%20dat%20degene%20tot%20wie%20het%20verbod%20van%20onderscheid%20zich%20richt%2C%20mede%20zorgdraagt%20voor%20algemene%20toegankelijkheid%20voor%20personen%20met%20een%20handicap%20of%20chronische%20ziekte%2C%20tenzij%20dat%20een%20onevenredige%20belasting%20vormt%20en%20een%20lichte%20voorhang%20regelt%20voor%20de%20hierover%20bij%20AMvB%20te%20stellen%20regels.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z00150&did=2016D00310
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/voortman-lgj-gl
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/groenlinks
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3c72b518-c4b5-46e8-9fa2-5a8c6ee09ec0&title=Derde%20nader%20gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Voortman%20en%20Otwin%20van%20Dijk%20dat%20beoogt%20de%20toegankelijkheid%20van%20stemlokalen%20voor%20kiezers%20met%20lichamelijke%20beperkingen%20te%20vergroten%20van%20tenminste%2025%25%20naar%20100%25%20.pdf
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Gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van der Staaij ter vervanging van nr.
16, dat regelt dat een kiezer die wegens een verstandelijke beperking of psychische
stoornis bij het stembureau hulp behoeft wordt bijgestaan door een van de leden van
het stembureau

Indiener: Vera Bergkamp, Kamerlid D66

Besluit: Verworpen.

33990-18
9 december 2015

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Nader gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Bergkamp ter vervanging
van nr. 19 dat regelt dat gemeenten bij de periodiek vast te stellen plannen op grond
van de Wmo 2015 en de Jeugdwet dienen op te nemen hoe uitvoering wordt gegeven
aan het VN-gehandicaptenverdrag en tevens op grond van de Participatiewet een plan
hieromtrent dient te worden ontwikkeld

Indiener: Kees van der Staaij, Kamerlid SGP

Besluit: Aangenomen.

33990-35
13 januari 2016

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Kooiman ter vervanging van nr. 24
dat het recht op zorg en het recht op individuele voorzieningen, zoals huishoudelijke
verzorging, begeleiding, dagbesteding en hulpmiddelen herstelt en regelt dat de
aanspraak op jeugdhulp een gelijk recht is voor alle jeugdige inwoners van Nederland

Indiener: H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Besluit: Verworpen.

33990-26
10 december 2015

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Amendement

Nader gewijzigd amendement van de leden Van Gerven en Leijten ter vervanging van nr.
27, dat regelt dat mensen die gebruik maken van zorg geen eigen bijdragen hoeven te

Amendement

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z24032&did=2015D48411
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/bergkamp-va-d66
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/d66
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c23a263c-e599-462b-9d81-f48d40942a9b&title=Gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Bergkamp%20en%20Van%20der%20Staaij%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2016%2C%20dat%20regelt%20dat%20een%20kiezer%20die%20wegens%20een%20verstandelijke%20beperking%20of%20psychische%20stoornis%20bij%20het%20stembureau%20hulp%20behoeft%20wordt%20bijgestaan%20door%20een%20van%20de%20leden%20van%20het%20stembureau%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z00485&did=2016D01069
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/staaij-cg-van-der-sgp
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/fracties/sgp
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c25fd6aa-4d05-4508-9936-1e43047681a5&title=Nader%20gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Van%20der%20Staaij%20en%20Bergkamp%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2019%20dat%20regelt%20dat%20gemeenten%20bij%20de%20periodiek%20vast%20te%20stellen%20plannen%20op%20grond%20van%20de%20Wmo%202015%20en%20de%20Jeugdwet%20dienen%20op%20te%20nemen%20hoe%20uitvoering%20wordt%20gegeven%20aan%20het%20VN-gehandicaptenverdrag%20en%20tevens%20op%20grond%20van%20de%20Participatiewet%20een%20plan%20hieromtrent%20dient%20te%20worden%20ontwikkeld%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z24248&did=2015D48882
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c0dfc04a-4099-46d3-8caa-1b36f594ac9a&title=Gewijzigd%20amendement%20van%20de%20leden%20Van%20Gerven%20en%20Kooiman%20ter%20vervanging%20van%20nr.%2024%20dat%20het%20recht%20op%20zorg%20en%20het%20recht%20op%20individuele%20voorzieningen%2C%20zoals%20huishoudelijke%20verzorging%2C%20begeleiding%2C%20dagbesteding%20en%20hulpmiddelen%20herstelt%20en%20regelt%20dat%20de%20aanspraak%20op%20jeugdhulp%20een%20gelijk%20recht%20is%20voor%20alle%20jeugdige%20inwoners%20van%20Nederland%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z24301&did=2015D49016
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betalen, tenzij zij op grond van Wlz of Zvw langer dan een jaar gebruik maken van zorg
met verblijf

Indiener: H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Besluit: Verworpen.

33990-29
11 december 2015

download bijgevoegd document (PDF)

bekijk de stemverhoudingen in detail

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake
de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Indiener: M.J. van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluit: Aangenomen.

33990
18 juli 2014

bekijk de stemverhoudingen in detail

Wetgeving
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