
Amendementen zijn in de volgorde van stemming – op artikelnummer – weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. 
Vervangen amendementen zijn d.m.v. een → aangegeven: bijv. 7 → 8→ 20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op 
zijn beurt vervangen is door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De 
stemmingslijsten worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 5 juli 2002 
 
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28169          Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte 
 
 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 4 juli 2002 met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Paragraaf 3a, artikel 6a 
8 (Rouvoet) 
Met dit amendement wordt beoogd ook het terrein van het openbaar vervoer onder de 
reikwijdte van het wetsvoorstel te brengen. 
Ingetrokken 
 
 
Artikelen 1-6, 8 en 10 
9 (Van der Ham) 
Met dit amendement wordt beoogd om de term «onderscheid» te vervangen door de term 
«discriminatie». De Raad van State adviseert dit om aan te sluiten bij Europese Richtlijnen. 
Ook de grondwet spreekt van de term discriminatie. 
Ingetrokken 
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Artikel 3 
11 (Terpstra) 
In navolging van het advies van de Raad van State en in lijn met overweging 17 van de 
richtlijn 200/78/EG van 27 november 2000 is een wettelijke grondslag voor de mogelijkheid 
van het stellen van wezenlijke functievereisten geboden. 
Ingetrokken 
 
 
Paragraaf 3a, artikel 6a 
6 (Rouvoet) 
Met dit amendement wordt beoogd het terrein van sport onder de reikwijdte van het   
wetsvoorstel te brengen, zoals dat ook het geval was in de Proeve van Wet en het  
oorspronkelijke wetsvoorstel zoals voorgelegd aan de Raad van State. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie en LPF 
 
 
Paragraaf 3a, artikel 6a 
7 (Rouvoet) 
Met dit amendement wordt beoogd het terrein van de inrichting en het beheer van de openbare 
ruimte onder de reikwijdte van het wetsvoorstel te brengen, zoals dat ook het geval was in de 
Proeve van Wet. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie, LPF en 
SGP 
 
 
Artikel 10a 
10→24→25 (De Ruiter) 
Ongelijke kansen, uitsluiting en discriminatie van mensen met een handicap of chronisch 
ziekte is ingrijpend in het gehele leven door de onderlinge samenhang van de terreinen. Non-
discriminatie-wetgeving blijkt een noodzakelijke voorwaarde om deze discriminatie te 
bestrijden. Het is dan ook van groot belang dat wetgeving op alle belangrijke  
maatschappelijke terreinen zo spoedig mogelijk tot stand komt. In deze nader gewijzigde 
versie is de bepaling vervallen dat de gewenste wetgeving binnen vier jaar tot stand moet zijn 
gebracht.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en LPF 
 
 
 
MOTIES 
 
13 en 16 → … (Bussemaker /Van der Ham) over het in kaart brengen van de knelpunten voor 
1 oktober 2002 en een actieplan op te stellen om deze knelpunten op te lossen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, CDA, 
ChristenUnie, SGP en LPF 
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14 (Van der Ham c.s.) over het integreren van de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte met de Algemene wet gelijke behandeling 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, Leefbaar Nederland en LPF 
 
 
15 (Bussemaker c.s.) om ook andere terreinen onder de wet te brengen, zoals sport, wonen, 
recreatie en onderwijs 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
17 (Bussemaker c.s.) over het op Europees niveau bevorderen van een algemene 
antidiscriminatierichtlijn op grond van handicap en chronische ziekte 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
18 (Van der Vlies c.s.) over een plan van aanpak voor een goed basisniveau van 
voorzieningen bij onderwijsinstellingen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
19 (de Ruiter en Van der Ham) over het ontwikkelen van wetgeving voor die terreinen die 
niet in deze wet zijn opgenomen, zoals wonen, onderwijs en sport 
Verworpen. Voor: SP, D66, Leefbaar Nederland, ChristenUnie, SGP en LPF 
 
 
20 (De Ruiter en Van der Ham) over de criteria in de afweging voor het doen van 
aanpassingen bij een onderwijsinstelling 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland en LPF 
 
 
21→.. (Tonkes c.s.) over het waarborgen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66. Leefbaar Nederland, ChristenUnie en 
SGP 
 
 
22 (Tonkes c.s.) over een structurele financieringsbron voor onderwijsinstellingen om 
aanpassingen aan te kunnen brengen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
23 (Mosterd c.s.) over de criteria in de afweging voor het doen van aanpassingen bij een 
onderwijsinstelling 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
 
 


