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Amendementen zijn in 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

- BZK/AZ 

- Koninkrijksrelaties 

  

 Datum 12 maart 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33268 

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor 

Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van 

inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en 

stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 12 maart 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Vervallen van artikel I, onderdeel AW 

15 (Taverne en Heijnen) 

Dit amendement regelt dat er alleen internationale waarnemers kunnen worden toegelaten 

bij verkiezingen. Hiermee wordt het voorstel om het mogelijk te maken naast 

internationale waarnemers ook nationale waarnemers aan te stellen teruggedraaid. 

Aangenomen. Voor: SGP, VVD, 50PLUS, D66, PvdA en PvdD. 

 

Nieuw artikel IIa, aanpassing artikel 55, tweede lid, Wet ARHI 

13 (Heijnen) 

Rond vrijwel elke herindeling bestaan vragen over de datum van de 

herindelingsverkiezingen. Op basis van artikel 55 van de Wet Arhi bepalen Gedeputeerde 

Staten van de betrokken provincies de datum voor deze verkiezingen. Dat kunnen ze 



 

 blad 2 

 

 

officieel echter pas doen nadat het wetsvoorstel voor de herindeling volledig goedgekeurd 

is, dus pas in de zomer voorafgaande aan de verkiezingen. Daardoor hebben partijorgani-

saties pas laat duidelijkheid over de data die ze aan moeten houden voor de 

kandidaatstelling en de interne procedures. Dit amendement geeft herindelingsgemeenten 

eerder duidelijkheid. 

Aangenomen. Tegen: De fractie van de PVV. 

 

 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 

Diverse artikelen 

18 (Bosma) 

Dit amendement voorziet erin dat bij verkiezingen het kiesrecht is voorbehouden aan 

uitsluitend mensen die in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit. Dit geldt thans 

reeds voor de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 

provinciale staten, en van de eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en wordt 

door het amendement uitgebreid tot de gemeenteraadsverkiezingen. Het amendement 

schrapt tevens artikel I, onderdeel EL, en artikel V van het wetsvoorstel, aangezien die 

onderdelen beogen te regelen niet-Nederlandse ingezetenen kiesrecht voor de eilandsraden 

krijgen.  

Na aanname van dit amendement wordt in het opschrift van het wetsvoorstel na 

«houdende» ingevoegd: een regeling om het kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor 

te behouden aan Nederlanders, alsmede. 

Verworpen. Voor: PVV en SGP. 

 

Artikel I, nieuw onderdeel DTa 

12 (Schouw) 

Wanneer een volksvertegenwoordiger door bijzondere omstandigheden niet in staat is om 

zijn functie uit te oefenen en tevens niet in staat is zijn eigen wil kenbaar kan maken, kan 

dit resulteren in het niet vervullen van de zetel gedurende de zittingsperiode. Met dit 

amendement wordt het mogelijk dat de voorzitter van het vertegenwoordigende gremium 

een verzoek kan doen tot tijdelijk ontslag van de volksvertegenwoordiger. Zo’n verzoek 

moet gepaard gaan met een doktersverklaring. Op die manier kan een volwaardige 

tijdelijke vervanging van de volksvertegenwoordiger gerealiseerd worden. 

Ingetrokken 

 

Diverse artikelen 

11  14 (Schouw en Taverne) 

Dit amendement regelt dat ook met zwart, groen of blauw schrijfmateriaal een stem 

uitgebracht mag worden. Hiermee wordt het advies van de Kiesraad en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten opgevolgd.  

Ingetrokken 
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Diverse artikelen 

16  17 (Taverne en Schouw) 

Dit amendement maakt het onmogelijk dat er bij verkiezingen voor de gemeenteraad, 

provinciale staten, de Tweede Kamer en het Europees Parlement lijstverbindingen (in 

terminologie Kieswet: lijstencombinaties) kunnen worden aangegaan. 

Ingetrokken 

 

 

 

Motie 

 

19 (Heijnen en Klein) over mogelijke integriteitsschendingen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2014 

Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA en PvdD. 

 


