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Stemming Recht op een eerlijk proces

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoor-
stel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overwe-
ging te nemen tot verandering van de Grondwet, strek-
kende tot het opnemen van een bepaling over het recht
op een eerlijk proces (34517).

(Zie vergadering van 13 februari 2018.)

De voorzitter:
Ik heet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties van harte welkom in de Eerste Kamer. Ik constateer
dat alle leden de presentielijst hebben getekend en dat er
behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring
vooraf.

De heer Van Hattem (PVV):

Voorzitter. De wijze waarop de regering het wetsvoorstel
tot het opnemen van een bepaling over het recht op een
eerlijk proces in de Grondwet heeft uitgewerkt, is groten-
deels een codificatie van reeds geldend internationaal ver-
dragsrecht. Wat de PVV betreft is het zeer onwenselijk om
allerlei bepalingen uit Europese en andere internationale
verdragen te verpakken binnen onze Nederlandse Grond-
wet. Ook de ruimere reikwijdte die deze normatieve bepa-
ling zal krijgen ten aanzien van onder andere de toelating
en uitzetting van vreemdelingen is wat de PVV betreft
onacceptabel. Daarom zal de PVV-fractie tegen dit wetsvoor-
stel stemmen.

De voorzitter:
Dank u wel. Ik constateer dat er geen andere leden zijn die
een stemverklaring willen afleggen.

Dan stel ik u voor te stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de
ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de
PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor dit wetsvoorstel
hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV
ertegen, zodat het is aangenomen.
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