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 (BZK/AZ)

datum

16 april 2013

Betreffende wetsvoorstel:
30174
Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw houdende verklaring dat
er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 16 april 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, 50PLUS,

D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.
Bij dit wetsvoorstel hebben geen stemmingen over moties plaatsgevonden.

Aangenomen amendement
Artikel II, onderdeel B, artikel 89b na onderdeel b
Artikel IV
Artikel V, artikel XXX
16  20 (Anker en Schinkelshoek)
De mogelijkheid om aanpassingen van de Grondwet referendabel te maken is volgens de
indieners niet gewenst. De tweede lezing zoals in de huidige procedure tot
Grondwetsherziening gebruikelijk is, verliest daardoor aan kracht. De bijzondere waarde
van de Grondwet en de inbreuk op het representatieve stelsel is te groot. Dit amendement
sluit het referendabel maken van grondwetswijzigingen, zowel in eerste als in tweede
lezing, uit.
Aangenomen. Tegen: PVV.

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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Verworpen en ingetrokken amendementen
Artikel II, onderdeel B
Artikel 89d
Artikel 89e, tweede lid
15  19 (Anker en Schinkelshoek)
Indieners zijn van mening dat de drempels voor het houden van een referendum
vastgelegd dienen te zijn in de Grondwet. Dit omdat het kiesstelsel van dermate grote
waarde is, dat belangrijke punten op het gebied van de inrichting daarvan, bij Grondwet
geregeld moet worden. Bovendien wordt op deze manier voorkomen dat het referendum in
plaats van een aanvulling op het representatieve stelsel verwordt tot een inbreuk daarop.
Waarbij het stelsel zich meer ontwikkelt in de richting van directe democratie.
Indieners benoemen daarom zowel de drempels om te komen tot een inleidende aanvraag
voor een referendum, het daadwerkelijk laten plaats vinden van zo’n referendum en het
bindend zijn van de uitslag.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.
Artikel II, onderdeel B, artikel 89b
Artikel II, onderdeel B, artikel 89e, eerste lid
26 (Bosma)
Dit amendement maakt het mogelijk om een correctief referendum te organiseren over alle
soorten wetten en verdragen.
Verworpen. Voor: PVV.
Artikel III
Artikel IIIA
Artikel V, artikel XXXI
18 (Schinkelshoek)
Dit amendement beoogt de mogelijkheid van een correctief referendum voor gemeenten,
provincies en waterschappen te schrappen.
Verworpen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie en VVD.
Artikel II, onderdeel B, artikel 89b, onderdeel e
17 (Van Raak)
Dit amendement maakt het mogelijk om een correctief referendum te organiseren over
rijkswetten, waaronder rijkswetten tot goedkeuring van verdragen. Hiermee wordt ook de
mogelijkheid geboden om referenda te houden over de belangrijkste verdragen in het
kader van de Europese Unie.
Ingetrokken.

