Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 24 januari 2001
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:
24549

Voorstel van wet van de leden Van Heemst en O.P.G. Vos tot wijziging van de
Woningwet en enige andere wetten in verband met maatregelen na sluiting van
woningen, woonketen, woonwage ns en andere gebouwen, alsmede de bij die
ruimten behorende erven ten gevolg van verstoring van de openbare orde of
overtreding van artikel 2 of 3 van de Opiumwet (Wet Victor)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 januari 2001 met
algeme ne stemmen aangenomen.
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel II, onderdeel A
(16) Nicolaï
Het proportionaliteitsbeginsel brengt met zich mee dat het eigendomsrecht slechts in die mate
wordt aangetast als noodzakelijk is voor het herstellen van de openbare orde. Een keuze uit
meerdere personen of instellingen laat meer vrijheid voor de eigenaar. Het onderhavige
amendement bewerkstelligt dat slechts indien het noemen van meerdere personen of
instellingen niet mogelijk is, er slechts één persoon of instelling genoemd kan worden.
Aangenomen met algemene stemmen
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel IV
(17) Dittrich
Dit artikel regelt een verregaande inbreuk op het eigendomsrecht. In geval van overlast en
verstoring van de openbare orde kan het gemeentebestuur tot onteigening van een pand
Amendementen zijn in de 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.

overgaan. Een dergelijke op het eigendomsrecht diep ingrijpende maatregel vergt een
principiële en diepgravende discussie in het kader van een door de regering op te
stellen notitie cq. wetsvoorstel over onteigening en behoort niet op de door de initiatiefnemers
voorgestelde wijze te worden geregeld.
Ingetrokken
Artikel IV onderdeel B
(18) Nicolaï
De oorspronkelijke formulering is te weinig nauwkeurig. Met dit amendement wordt de
mogelijkheid van toepassing van de onteigeningsmaatregel aangescherpt.
Ingetrokken
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