
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

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 commissie voor voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van 

Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) 

 

 

 datum 27 november 2018 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34683 

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van 

Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de 

evaluatie van deze wet 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 27 november 2018 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Ingetrokken amendement 

 

Artikel I, onderdelen F en G 

11  13 (Van Gent) over het invoeren van het familiaal verschoningsrecht 

 

Dit amendement regelt het invoeren van het familiaal verschoningsrecht in de Wet op de 

parlementaire enquête 2008. Het recht om niet aan de veroordeling van een familielid te 

hoeven mee te werken is een belangrijk uitgangspunt dat ook in deze wet moet worden 

neergelegd. Immers een verhoor door een parlementaire enquêtecommissie heeft ook 

een publiekelijk en inquisitoir karakter en kan een publiekelijke veroordeling tot gevolg 

hebben. Voor de formulering is aangesloten bij de formulering uit artikel 219 van het 

Wetboek van Strafvordering. 

Ingetrokken. 

 

Motie 

 

12  15 (Van Nispen c.s.) over onderschrijven van de analyse van het rapport en 

overnemen van de conclusies en aanbevelingen 

Met algemene stemmen aangenomen.  


