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Wet van 14 april 2016 tot 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)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is ter
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)
de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en
de Kieswet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
wordt als volgt gewijzigd:
A
Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 01
Ieder mens moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen
mogelijkheden autonoom te zijn.
B
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Onder het verrichten van doeltreffende aanpassingen wordt in ieder
geval verstaan het toelaten van assistentiehonden.
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C
Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 2a
1. Degene tot wie het verbod van onderscheid zich richt, draagt
daarnaast tenminste geleidelijk zorg voor de algemene toegankelijkheid
voor personen met een handicap of chronische ziekte, tenzij dat voor hem
een onevenredige belasting vormt.
2. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens enige wettelijke
bepaling, worden bij algemene maatregel van bestuur regels gesteld ter
uitvoering van het eerste lid. Deze regels hebben in ieder geval betrekking
op de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid, op
het treffen van voorzieningen van eenvoudige aard en op de evenredigheid van de belasting.
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is
overgelegd.
D
Paragraaf 2a vervalt.
E
Paragraaf 3 komt te luiden:
§ 3. Goederen en diensten
Artikel 5b
1. Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van
toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien
dit geschiedt:
a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. door de openbare dienst;
c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of
d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op terreinen bestreken door de
paragrafen 3a en 4.
F
In artikel 6c wordt «Artikel 2» vervangen door: Artikel 2, eerste lid,.

ARTIKEL II
Artikel J 4 van de Kieswet wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid komt te luiden:
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2. Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat alle in de
gemeente aangewezen stemlokalen zodanig zijn gelegen en zo zijn
ingericht en uitgerust dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel
mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen.
2. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde
lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
3. Indien burgemeester en wethouders niet voldoen aan het tweede lid
informeren zij de gemeenteraad over de reden hiervoor.

ARTIKEL III
In artikel 2.1.2, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. uitvoering te geven aan het op 13 december 2006 te New York tot
stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (Trb. 2007, 169).

ARTIKEL IV
Artikel 2.2, tweede lid, van de Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel d vervalt «en» en wordt de komma aan het slot
vervangen door een puntkomma.
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door
«, en» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
f. hoe het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te
New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap (Trb. 2007, 169).

ARTIKEL V
In de Participatiewet wordt na artikel 8c een artikel toegevoegd,
luidende:
Artikel 8d. Plan gemeenteraad
De gemeenteraad stelt periodiek een plan vast omtrent de wijze waarop
het college uitvoering zal geven aan het op 13 december 2006 te New York
tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (Trb. 2007, 169).

ARTIKEL VI
1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld
waarop artikel II in werking treedt.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt artikel I, onderdeel C, artikel 2a,
eerste en tweede lid, op 1 januari 2017 in werking of op een bij koninklijk
besluit te bepalen eerder tijdstip.
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Kamerstuk 33 990

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Wassenaar, 14 april 2016
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.J. van Rijn
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
Uitgegeven de dertiende juni 2016
De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur
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