Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissies voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en huis der Koningin
(BZK/AZ)

datum

10 maart 2010

Betreffende wetsvoorstel:
31956 Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke

positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam
binnen Nederland

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 9 maart 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA,
GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I, onderdeel P, na artikel Ya, tweede lid
10 Æ 11 (Remkes)
Dit amendement strekt ertoe de identiteit van de indiener van een kandidatenlijst voor de
verkiezingen verplicht vast te laten stellen. De voorgestelde bevoegdheid van de voorzitter
van het hoofdstembureau c.q. de gezaghebber is naar het oordeel van de indiener niet
voldoende.
Aangenomen met algemene stemmen

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 Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 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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Artikel I, onderdeel P, artikel Ya
Artikel I, onderdeel P, artikel Ya 47
9 (Remkes)
Dit amendement strekt er toe het toekennen van het kiesrecht voor de eilandsraadsverkiezingen aan niet-Nederlanders die gedurende vijf jaar legaal in de openbare lichamen
verblijven te schrappen. De belangrijkste overweging hiervoor is het onderdeel van het
wetsvoorstel om voor de samenstelling van de Eerste Kamer de leden van de eilandsraden
het kiesrecht toe te kennen. Daarmee krijgt een bepaalde categorie niet-Nederlanders
invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Om dit te voorkomen is dit in het
Europese deel van het Koninkrijk altijd een belangrijke overweging geweest om die
categorie geen kiesrecht voor verkiezingen van Provinciale Staten toe te kennen. Om
principiële redenen en om reden van gelijke behandeling van alle burgers van Nederland
dient het actieve kiesrecht voor de eilandsraadsverkiezingen niet aan niet-Nederlanders te
worden toegekend.
Aangenomen. Voor: SP, D66, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk
Artikel I, onderdeel P, artikel Ya 18
13 (Van bockhove/Leerdam0
Het doel van dit amendement is om het stemmen bij volmacht bij verkiezingen op een
gelijke wijze te regelen als in Nederland.
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, CDA, PVV en het lid
Verdonk

