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 aan De leden van de vaste commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties 

  en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking   

 

 datum 4 november 2009 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31585 Goedkeuring van het op 17 juni 2008 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen 

Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling 

van de Benelux Economische Unie (Trb. 2008, 135)  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 november 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel 2 

6 (Schinkelshoek c.s.) 

Dit amendement beoogt de inwerkingtreding van deze wet, en daarmee de goedkeuring 

van het herzieningsverdrag voor de Benelux, te koppelen aan modernisering van de 

Instellingsovereenkomst betreffende het Beneluxparlement van 5 november 1955. Het 

nieuwe verdrag geeft de Beneluxsamenwerking een nieuwe impuls. Het ligt voor de hand 

om dat gelijk te laten opgaan met een nieuwe impuls voor de parlementaire 

samenwerking. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 

 
 
 
 



 

 datum 3 november 2009 

 blad 2 

 

 

Moties 
 

7 (Van Bommel) over opheffen van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en de PVV 

 

8  9 (Ten Broeke) over vierjaarlijkse evaluatie van de vernieuwde Benelux-samenwerking 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 


