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De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat bij de behandeling van het VN-Verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap een Kamermeerderheid zich voor
de verplichting tot geleidelijke invoering van algemene toegankelijkheid
heeft uitgesproken;
constaterende, dat uit de internetconsultatie met name vanuit de
patiënten- en cliëntenvertegenwoordiging ernstige zorgen zijn dat de
concept-Algemene Maatregel van Bestuur niet aansluit op de uitgangspunten van het VN-Verdrag, daarmee de samenleving niet toegankelijker
maakt voor mensen met een chronische ziekte of een handicap;
constaterende, dat daarmee de voorliggende concept AMvB niet lijkt te
voldoen aan de wens van de Kamer die zich bij de behandeling van het
VN-Verdrag uitgesproken heeft voor een norm om tot algemene toegankelijkheid te komen en daarbij heeft aangegeven hoe deze norm dient te
worden ingevuld;
overwegende, dat het algemeen commentaar op de toegankelijkheidsnorm bij artikel 9 ingrediënten bevat, waaronder algemene standaarden,
voor de verdere uitwerking van de concept- AMvB, en dat dit het veld
handvatten kan geven;
verzoekt de regering, de concept AMvB aan te passen en hierbij het
algemeen commentaar bij artikel 9 te betrekken, met als doel te komen tot
een AMvB, die voldoet aan dat wat noodzakelijk is voor mensen met een
chronische ziekte of handicap en die tegemoet komt aan de wensen van
de Kamer zoals vastgelegd in de Handelingen van de Tweede Kamer en de
Kamer deze AMvB vóór 15 december 2016 toe te sturen;
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en gaat over tot de orde van de dag.
Volp
Keijzer
Dik-Faber
Van der Staaij
Bergkamp
Krol
Leijten
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