
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 

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 

- Justitie en Veiligheid 

- Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

- Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis 

van de Koning 

 

 

 

 datum 8 juli 2021 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35874 

Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met regeling van het 

vereiste van goedkeuring bij wet van een koninklijk besluit tot verlenging als bedoeld in 

artikel VIII, derde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 8 juli 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, ChristenUnie, SGP, 

CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga. 

Tegen: VVD en D66. 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I 

8 → 9 (Hijink c.s.) over het behouden van de voorhangprocedure voor de Tweede Kamer 

 

Dit amendement heeft als doel om de reeds geldende voorhangprocedure van het Besluit 

tot verlenging of het geheel of gedeeltelijk voortijdig laten vervallen van de Tijdelijke wet 

maatregelen covid-19 (Twm) voor de Tweede Kamer te behouden. De indieners zijn van 

mening dat het voorgestelde wettelijke instemmingsrecht een belangrijke voorwaarde is 

om de zeggenschap van het parlement te regelen. Tegelijk is het schrappen van de nu 

geldende voorhangbepaling een verzwakking van de parlementaire betrokkenheid. 



 

 datum 8 juli 2021 

 blad 2 

 

 

 

Immers, beide Kamers kunnen verlenging van de Twm blokkeren maar de parlementaire 

betrokkenheid voorafgaand aan de voordracht voor een Besluit tot verlenging of tot 

voortijdig laten vervallen verdwijnt. 

 

De indieners zijn van mening dat de Tweede Kamer ook zeggenschap moet kunnen hebben 

over de inhoud van het Besluit tot verlenging van de wet of het Besluit om deze wet 

voortijdig te laten vervallen. Bespreking van de inhoud van het Besluit en de 

wetsbehandeling tot goedkeuring van de verlenging kunnen snel op elkaar volgen en 

kunnen beide ruim voor de deadline van verlenging worden afgehandeld. Door ook 

parlementaire betrokkenheid te organiseren voorafgaand aan een voordracht voor een 

Koninklijk Besluit wordt voorkomen dat het parlement voor een voldongen feit wordt 

geplaatst. Ook aanpassing van onderdelen van het verlengingsbesluit moet mogelijk zijn 

wanneer de Tweede Kamer die behoefte heeft. Daarnaast zijn de indieners van mening dat 

het wenselijk is dat de Tweede Kamer betrokken blijft bij het besluit de wet eerder te laten 

vervallen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 

Den Haan, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 

 


