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Betreffende wetsvoorstel:
35595
Wijziging van de Verzamelwet Brexit in verband met aanpassing van de termijn
waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden
alsmede wijziging van enkele andere wetten in verband met de Brexit

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FVD
Tegen: PVV, SP, PvdD, Krol, Van Kooten-Arissen
Artikel I
7 → 8 (Leijten) over het laten vervallen van de vernieuwing van de termijn van de
machtigingsbepaling
het opnieuw vaststellen van de termijn van de machtigingsbepaling onder artikel X, eerste
lid, van de Verzamelwet Brexit, vervalt. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk is met
onzekerheden omgeven en een scheiding zonder goede afspraken in een
uittredingsakkoord is mogelijk. Onzekerheden proberen op te vangen door een
machtigingsbepaling, is echter nog steeds geen proportioneel voorstel om te komen tot
noodprocedures.
Indiener is van mening dat de regering andere en bestaande procedures kan inzetten om
in een onvoorziene situatie tot snelle besluitvorming te komen. Dat zal dan altijd
besluitvorming zijn die voldoet aan democratische controle en rechtsstatelijkheid van te
nemen besluiten.
Verworpen. Voor: SP, Krol, PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en PVV.

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.

