Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

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

datum

3 juli 2008

Betreffende wetsvoorstel:
31392

Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht voor de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle Nederlanders die in
de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 1 juli 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de
PVV stemde tegen.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel A
12

13 (Van der Staaij)

Het is gewenst om in de vaststelling door de burgemeester apart melding te maken van
het aantal stemmen dat is uitgebracht in deze gemeente en het aantal stemmen dat in
andere landen, waaronder de Nederlandse Antillen en Aruba is uitgebracht. In dit
amendement is gekozen voor een algemene regel. Hiermee kan tevens bij zowel
verkiezingen voor de Tweede Kamer of het Europees Parlement duidelijker worden hoe de
stemverhoudingen zijn onder kiezers uit het buitenland. Ook kan op deze manier meer
inzicht worden verkregen in hoeverre er door de inwoners van de Nederlandse Antillen en
Aruba gebruik wordt gemaakt van het kiesrecht voor de leden van het Europees Parlement.
Met algemene stemmen aangenomen

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.
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3 juli 2008
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I
8 (Brinkman)
Dit amendement behelst de situatie mogelijk te maken dat Nederlanders afkomstig van de
Nederlandse Antillen of Aruba, die in Nederland woonachtig zijn, stemrecht krijgen voor het
Europees Parlement, indien zij reeds gedurende ten minste 10 jaren ingezetenen van
Nederland zijn geweest. De Nederlandse Antillen en Aruba hebben geen historische banden
met Europa. Zij worden reeds «democratisch» vertegenwoordigd door eigen parlementen.
Tenslotte is de fractie van de PVV van mening dat de Antillen en Aruba onafhankelijk van
Nederland zouden moeten worden en derhalve uit het Koninkrijk zouden moeten stappen.
In die lijn is een ruimhartig stemrecht voor het EP onverdedigbaar.
Verworpen. Voor: PVV

Moties
9 (Griffith) over onderzoek naar de optie om het kiesrecht voor Europese verkiezingen te
koppelen aan een tijdsbepaling
Verworpen. Voor: D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk
10 (Brinkman) over rechtevenredige verdeling van bijdrage aan EU onder Nederland,
Nederlandse Antillen en Aruba, naar rato van aantal inwoners
Verworpen. Voor: PVV
11 (Brinkman) over terugvordering kosten verkiezingen EP op Nederlandse Antillen en
Aruba van deze regeringen
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk

