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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. 
 
 

 

 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor  
  Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de 

Koning 
 
 
 

 
 datum 22 september 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
34562  
Voorstel van wet van de leden Kuiken, Dik-Faber en Van Eijs ter erkenning van 
Nederlandse gebarentaal (Wet erkenning Nederlandse gebarentaal) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 september 2020 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel 3 
17 (El Yassini) over inkadering van artikel 3 via beleidsregels 
 
Ingevolge het voorgestelde artikel 3 voert de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties beleid dat is gericht op het bevorderen van het gebruik van de 
Nederlandse Gebarentaal. Met dit amendement wordt de minister verplicht om in overleg 
met de decentrale overheden en de Raad voor de Rechtspraak beleidsregels op te stellen 
over de wijze waarop het gebruik van de Nederlandse Gebarentaal wordt bevorderd. De 
beleidsregels moeten duidelijkheid bieden over wat er wel en niet kan worden gerekend tot 
het bevorderen van de Nederlandse Gebarentaal, niet alleen voor de rijksoverheid, maar 
ook voor de decentrale overheden en de rechtspraak. De beleidsregels geven duidelijke 
kaders bij het uitvoeren van de wet. Het is belangrijk dat duidelijk wordt hoe groot de 
behoefte is aan tolken NGT en dat voor de overheden en de rechtspraak inzichtelijk wordt 
wat de mogelijkheden en kosten zijn. In de beleidsregels kunnen ook 
uitvoerbaarheidsaspecten worden meegenomen.   
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Invoegen artikelen 5a en 5b 
11 (Jasper van Dijk en Jetten) over de beschikbaarheid van gebarentolken in de 
rechtspraak 
 



 

 datum 22 september 2020 

 blad 2 
 

 

Indieners beogen met dit amendement dat gebarentolken beschikbaar zijn voor hen die 
afhankelijk zijn van gebarentaal in de rechtspraak en dat partijen hiervoor de kosten niet 
zelf hoeven te dragen, ook als er geen recht op toevoeging bestaat. Het is immers van 
belang dat de rechtspraak voor iedereen toegankelijk is, ook als mensen afhankelijk zijn 
van een gebarentolk. De indieners sluiten hier aan bij de Wet gebruik Friese taal.   
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
 
Moties 
 
12 (Jetten en Van den Hul) over onderwijsvoorzieningen voor personen met een handicap 
die 30 jaar of ouder zijn 
Aangehouden. 
 

13 (Van den Hul en Van der Graaf) over de gemeenschap van doven en slechthorenden 
actief informeren 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

14 (Van der Graaf c.s.) over afspraken maken met de NPO over de vertaling in 
Nederlandse Gebarentaal van het vragenuur, de Algemene Politieke Beschouwingen en het 
slotdebat voor de Kamerverkiezingen 
Ingetrokken. 
 
15 (Jasper van Dijk) over het recht op een tolk voor dove gebarentaligen in een sociale 
werkplaats  
Aangehouden. 
 

 


