Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

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

Datum

23 oktober 2012

Betreffende wetsvoorstel:
33131
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun
algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste
Kamer

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 23 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. SGP, CDA,
VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel II, onderdeel E
8 (Hachchi)
Dit amendement voorkomt dat de benoeming van gezaghebbers van de openbare lichamen
op dezelfde wijze als voor burgemeesters in de Grondwet wordt vastgelegd. Ingevolge de
geldende Wet Openbare Lichamen BES (artikel 73) is de procedure voor de benoeming op
dit moment reeds bij wet geregeld. Die bestaande situatie blijft als dit amendement wordt
aangenomen bestaan, maar kan zonder een grondwetswijziging in de toekomst worden
aangepast – bijvoorbeeld indien de voorziene evaluatie van de staatkundige verhoudingen
in 2015 daartoe aanleiding geeft.
Verworpen. Voor: PVV, 50PLUS, D66 en GroenLinks

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 Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 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.

Datum
blad

16 oktober 2012
2

Artikel II, onderdeel E
9 (Segers)
Dit amendement strekt ertoe binnen het wetsvoorstel te benadrukken dat bij het
stellen/treffen van bijzondere regels/maatregelen voor de BES de gelijkwaardigheid van de
ingezetenen van de openbare lichamen ten opzichte van het Europese deel van Nederland
niet in het gedrang mag komen.
Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en SP

Moties
10 Æ ... (Segers/ Hachchi) over het kiesrecht voor niet-Nederlanders
Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdA, GroenLinks en PvdD

11 (Hachchi) over het Papiaments en het Engels als officiële taal
Aangehouden

