Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie

datum

26 januari 2016

Betreffende wetsvoorstel:
34047
Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het
functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de
regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2016 aangenomen door de Tweede Kamer SP, de PvdA,
GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de
SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, PVV en de PvdD stemden
voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel K
9

10

11

Indieners zijn van mening dat onafhankelijkheid een wezenskenmerk van de
gerechtsdeurwaarder is. Nu dit aspect in belangrijke mate wordt uitgewerkt bij algemene
maatregel van bestuur (amvb) zijn indieners van mening dat deze amvb moet worden
overlegd aan het parlement. Tevens kan de hier bedoelde amvb ingrijpen op de
concurrentieverhoudingen binnen de branche waarin de gerechtsdeurwaarder zijn ambt
uitoefent. Door toezending aan de Kamers voorafgaand aan de vaststelling kunnen Tweede
en Eerste Kamer zich ook over dit aspect tijdig een mening vormen.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van Vliet,
Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA
en de Groep Bontes/Van Klaveren.

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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Moties
34047 / 34145, 12 (Van Nispen) over onderzoeken hoe het tucht- en toezichtsysteem
efficiënter kan
Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS en de ChristenUnie.

34047 / 34145,

13 (Van Nispen) over bevorderen dat alle overheidsdeurwaarders zich

aansluiten bij het beslagregister
Aangehouden.

34047 / 34145, 14 (Van Nispen) over onderzoek naar de positie van
gerechtsdeurwaarders in Nederland
Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep
Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie.

34047 / 34145, 15 (Recourt en Van Nispen) over uitbreiding WODC-onderzoek naar prijs
en kwaliteit van ambtshandelingen door gerechtsdeurwaarders
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Van
Vliet, Houwers, de Groep Kuzu/Öztürk, Klein, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en
het CDA.

