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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Inhoudelijke Ondersteuning 

 

 Den Haag, 21 juni 2006 

 

Aan de leden en de plv. leden van de  

Vaste Commissie voor Justitie 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

28764  Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen 

Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van 

internationale niet-gouvernementele organisaties 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 20 juni 2006 aangenomen 

door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF 

stemden voor. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel II 

Artikel III 

9→13 (De Wit en Koenders) 

Het amendement maakt het mogelijk om tegen een verbodverklaring in rechte op te komen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

Artikel IV 

10 (De Wit) 

Strafbaarstelling van deelneming aan een organisatie die van rechtswege is verboden 

ontneemt de leden de praktische mogelijkheid om tegen deze verbodenverklaring te 

procederen. Men is immers reeds strafbaar op grond van het enkele feit dat de organisatie van 

rechtswege verboden is verklaard. Dit amendement beoogt de strafbaarstelling van 

deelneming aan een organisatie eerst mogelijk te maken nadat die organisatie bij een 

onherroepelijke verklaring resp. onherroepelijke rechterlijke beslissing verboden is verklaard.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 
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MOTIES 

 

11→.. (De Wit) over verbetering van de procedure voor plaatsing op de lijst van de Verenigde 

Naties van terroristische organisaties en de Europese lijsten van terroristische organisaties 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

12 (De Wit) over de verbodenverklaring van terroristische organisaties 

Verworpen. Voor: SP en GroenLinks 

 

14→.. (De Wit) over deelname aan het maatschappelijk verkeer door belanghebbenden die 

aangeven te willen reïntegreren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 


