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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30229  Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en 

Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden 

wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 maart 2006 aangenomen 

door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders, CDA, 

ChristenUnie en LPF stemden voor. 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

 

Artikel I, onderdeel D 

Artikel I, onderdeel J 

8→11 (De Pater-van der Meer) 

In geval van een reguliere vacature dient ook een tijdelijk vervanger in aanmerking te komen 

voor de vervulling daarvan, als hij op grond van de volgorde van de kieslijst daarvoor in 

aanmerking zou zijn gekomen als hij niet tijdelijk vervanger was. Wanneer niet de tijdelijk 

vervanger, maar de opvolger op de kandidatenlijst wordt benaderd en deze neemt de 

benoeming aan, dan resteert voor de tijdelijke vervanger na afloop van de vervanging een 

minder perspectief wat betreft rechtspositie en pensioen dan voor diegene die lager op de lijst 

stond.  

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 

Artikel I, onderdeel J 

9 (De Pater-van der Meer) 

Tijdelijke vervanging voor een termijn van zestien weken kan niet beginnen binnen zestien 

weken voor het einde van de reguliere zittingstermijn van een volksvertegenwoordigend 

orgaan, omdat de vervangingstermijn dan niet kan worden volgemaakt. Daarom beoogt dit 

amendement tijdelijke vervanging binnen zestien weken voor het einde van de reguliere 

zittingstermijn onmogelijk te maken. Dit geldt niet voor een situatie van tussentijdse 

ontbinding.  

Aangenomen. Voor: Groep Wilders, VVD, CDA, SGP en LPF 
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Artikel I, onderdeel K 

Artikel IIIa 

7→10 (Duyvendak en De Pater-van der Meer) 

Dit amendement beoogt tijdelijke vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte 

ook mogelijk te maken voor Nederlandse leden van het Europees Parlement. In het 

wetsvoorstel zoals het voorligt, geldt deze vervangingsregeling alleen voor leden van de 

Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de 

gemeenteraden. 

Leden van het Europees Parlement kunnen geen beroep doen op deze vervangingsregeling, 

terwijl hun rechtspositie in wel in de nationale wetgeving is verankerd. Nederlandse leden van 

het Europees Parlement worden op deze manier bij voorbaat uitgesloten van de mogelijkheid 

tot vervanging wegens zwangerschap en bevalling of ziekte en dat staat een gelijke 

behandeling van Nederlandse volksvertegenwoordigers in de weg. 

Om vervanging van leden van het Europees Parlement mogelijk te maken, zijn ook op 

Europees niveau aanpassingen in de wet- en regelgeving nodig. Dit amendement beoogt enkel 

de belemmeringen die op nationaal niveau voor dergelijke maatregelen gelden, weg te nemen 

en een gelijke behandeling met andere volksvertegenwoordigers te garanderen. 

Toepassing ervan is uiteraard pas mogelijk als initiatieven vanuit onder meer het Europees 

parlement om de regelgeving aldaar aanpassen succesrijk zijn afgerond. 

Om vervanging van leden van het Europees Parlement mogelijk te maken, is wijziging van de 

Kieswet en de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement 

noodzakelijk. In Afdeling V van de Kieswet zijn bepalingen opgenomen, die betrekking 

hebben op de verkiezing van leden van het Europees Parlement. Om de vervangingsregeling 

van dit wetsvoorstel van overeenkomstige toepassing te laten zijn voor leden van het 

Europees Parlement, is het noodzakelijk dat er in Afdeling V van de Kieswet wordt verwezen 

naar de vervangingsregeling voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Door het 

van overeenkomstige toepassing verklaren van de artikelen 2 tot en met 5 van de Wet 

Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement behoudt het tijdelijk 

ontslagen lid van het Europees Parlement gedurende de vervangingsperiode het recht op 

materiele voorzieningen, zoals dat ook geldt voor andere volksvertegenwoordigers tijdens 

tijdelijk ontslag.  

Aangenomen. Tegen: VVD 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel J, Artikel X 10 

12 (Luchtenveld) 

Dit amendement strekt er toe strengere eisen te stellen aan de medische constatering van 

ziekte. Dit ten einde te voorkomen dat achteraf discussie ontstaat of een 

volksvertegenwoordiger ten onrechte gebruik heeft gemaakt van de vervangingsregeling. 

Verworpen. Voor: SP, Groep Wilders, VVD en LPF 

 

 


