
1

Resultaten Schaduwkamer 1 jaar na de verkiezingen

Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan, tegelijk met het aantreden van de

nieuwe Tweede Kamer. Op deze site kunnen alle Nederlandse kiezers meestemmen met

moties met de Tweede Kamer. Nadat een motie wordt ingediend, wordt deze zo snel

mogelijk op de site van Schaduwkamer geplaatst en krijgen de leden een uitnodiging om te

stemmen. Leden van Schaduwkamer nemen plaats in de ‘schaduwfractie’ van de partij

waarop ze bij de verkiezingen van 9 juni 2010 hebben gestemd. Zodra de stemming in de

Tweede Kamer is voltooid wordt deze uitslag op de site geplaatst en de stemming via

Schaduwkamer gesloten. Vervolgens is overzichtelijk te zien hoe per fractie gestemd is in de

Tweede Kamer en in de Schaduwkamer. De totaaluitslag in de Tweede Kamer en

Schaduwkamer worden per motie met elkaar vergeleken.

Inmiddels zijn er ruim 25.000 Nederlanders lid van Schaduwkamer en zijn er sinds de start 73

–inmiddels afgeronde- moties aan de kiezers voorgelegd. Per motie hebben gemiddeld bijna

10.000 leden gestemd.

- Bij 15 van de 73 moties stemden zowel de Tweede Kamer als Schaduwkamer in

meerderheid voor.

- Bij 19 moties stemden zowel de Tweede Kamer als Schaduwkamer in meerderheid

tegen.

- Bij de overige 39 moties stemden de leden van Schaduwkamer in meerderheid voor

en de Tweede Kamer tegen.

Bij 62 van de 73 moties was een groter percentage van de leden van de Schaduwkamer voor

dan leden van de Tweede Kamer.

Als we alleen kijken naar het aannemen of verwerpen van een motie dan deed de Tweede

Kamer in 53% van de gevallen iets anders dan Schaduwkamer. En dat was in alle gevallen dus

een motie verwerpen, terwijl die door Schaduwkamer werd aangenomen.
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Er waren 4 moties waarbij in de Schaduwkamer het aandeel “voor” meer dan 50% hoger was

dan in de Tweede Kamer. Dat betrof:

- Wek geen verwachtingen aan Servië over EU-lidmaatschap voordat de Europese

Commissie met een advies komt (verschil: +65%)

- Verbod op rituele slachtingen (een PVV-motie uit 2010) (verschil: +60%)

- AOW leeftijd vanaf 2011 stapsgewijs verhogen (een D66-motie uit 2010) (verschil:

+54%)

- Behoud de strippenkaart (verschil: +51%)

Terwijl bij de motie over Servië alle Schaduwkamerfracties met circa 90% voor stemden, was

dat in de Tweede Kamer alleen het geval bij PVV, SP en Partij voor de Dieren.

Er zijn twee moties waarbij in de Tweede Kamer 20% of meer voor stemde dan

Schaduwkamer. Maar in beide gevallen was er wel een ruime meerderheid voor:

- Rollator moet in het basispakket blijven (verschil: -22%)

- Tegengaan islamisering geen doelstelling beleid (verschil: -20%).

Terwijl dus bij 47% van de 73 moties de Tweede Kamer dezelfde beslissing nam als de

Schaduwkamer zien we bij de afzonderlijke partijen een groot verschil in de mate waarin het

besluit van de fractie in de Tweede Kamer overeenkomt met dat van haar schaduwfractie.

Bij de SP kwam de stemming bij 93% van de moties overeen, bij de VVD gebeurde dat slechts

bij 51% van de moties.

(Dat het percentage van de hele Kamer lager is dan van de afzonderlijke partijen komt

doordat bij de fracties in de Tweede Kamer vrijwel alleen door de hele fractie voor of tegen

wordt gestemd, maar bij de fracties in de Schaduwkamer een deel voor en een deel tegen

stemmen.

2e Kamer stemde hetzelfde als de meerderheid van kiezers van die partij:

SP 93%

PvdD 92%

GroenLinks 85%

D66 84%

PvdA 82%

PVV 74%

ChristenUnie 70%

SGP 64%

CDA 60%

VVD 51%

Op de volgende twee pagina’s treft u de samenvatting van de 73 moties. Op de website

www.schaduwkamer.nl kunt u per motie de uitslag van ieder van de partijen zien.
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Schaduw-
kamer

Tweede
Kamer

Verschil
Motie

Schaduwkamer en Tweede Kamer in meerderheid voor gestemd

Inholland moet bonussen terugbetalen 96% 64% 32%

Vangstverbod voor paling uit vervuilde gebieden 95% 65% 30%

Begroting EU op nominale nullijn 95% 52% 43%

Sociaal verhoor jeugdige delinquenten 94% 63% 31%

Eed door ministers voortaan openbaar 92% 100% -8%

IJsland moet stoppen met walvisjacht voor
toetreding EU

91% 61% 30%

Geen korting AOW bij thuiswonend kind 89% 79% 10%

Verhogingen van premie zorgverzekering spreiden
over alle groepen samenleving

88% 84% 4%

Jaarlijkse rapportage Nederlanders in buitenlandse
gevangenissen

88% 100% -12%

Moratorium op bouw van megastallen 78% 54% 24%

Bonussen eenmalig met 100% belasten 76% 54% 22%

Rollator in het basispakket 68% 88% -20%

Tegengaan van islamisering geen doelstelling beleid 61% 83% -22%

Steun voor opvang vluchtelingen uit Libië 61% 63% -2%

Begin- en eindpunt van trajectcontroles duidelijk
aangeven

60% 53% 7%

Schaduwkamer in meerderheid voor en Tweede Kamer in meerderheid tegen

Afspraken om (kunststof) verpakkingen te beperken 93% 43% 50%

Wek geen verwachtingen aan Servië over EU-
lidmaatschap

92% 27% 65%

Uitstel aanschaf tweede JSF-toestel 90% 45% 45%

Sociale positie van prostituees verbieden 87% 49% 38%

Concrete kabinetsdoelen voor landbouw en energie 86% 48% 38%

Onderzoek naar bezuinigingen bij het invoeren van
stelselwijziging passend onderwijs

85% 48% 37%

Niemand in Wet Sociale Werkvoorzieningen mag
werk verliezen

84% 41% 43%

Kinderbijslag meer inkomensafhankelijk 79% 45% 34%

Behoud de strippenkaart 78% 27% 51%

Evacuatiemisse Sirte had anders uitgevoerd moeten
worden

77% 45% 32%

Geen publiek geld aanwenden voor CO2-opslag 77% 49% 28%



4

Verbod op rituele slachtingen 77% 17% 60%

Evaluatie Kieswet mbt verkiezingen Eerste Kamer 74% 48% 26%

Soepel zijn t.a.v. verblijfsvergunning Afghaanse
meisjes 18-21 jaar

74% 48% 26%

Zondagswet intrekken 72% 35% 37%

Achterwege laten godsdienstige uitingen 71% 45% 26%

Wellink moet vertrekken 71% 26% 45%

Geen tolwegen langs bestaande infrastructuur 70% 48% 22%

Bezuinigen op salaris van politici 69% 27% 42%

Eerst onderzoek naar effect langstudeermaatregel 66% 48% 18%

Meer handhaving en hogere boetes rookverbod i/d
horeca

64% 49% 15%

Geen politietrainingsmissie naar Kunduz
(Afghanistan)

63% 31% 32%

Alleen herindeling gemeenten bij instemming
bevolking

63% 27% 36%

Vennootschap niet verlagen met 1% 61% 49% 12%

AOW leeftijd vanaf 2011 stapsgewijs verhogen 61% 7% 54%

Nergens in Nederland CO2 opslag 60% 27% 33%

Alle uitzettingen naar Irak voorlopig opschorten 59% 49% 10%

Tegenvallers huuraftrek en hypotheekrenteaftrek
gelijk behandelen

58% 48% 10%

Geen bezuiniging kinderopvang, politie, leraren 58% 43% 15%

Geen collegegeldverhoging voor tweede studie 58% 25% 33%

Geen (tol)snelwegen door Groene Hart 57% 48% 9%

Niet bezuinigen op jonggehandicapten en bijstand 56% 41% 15%

Inkomen thuiswonende kinderen niet meetellen bij
aanvraag bijstand

56% 48% 8%

Geen verlenging missie Libië 55% 27% 28%

Maximeer aantal taxi's per gemeente 54% 38% 16%

Afzien van vergunning voor nieuwe kerncentrale bij
Borssele

53% 38% 15%

Asielzoekers mogen geen spoedeisende zorg krijgen 52% 16% 36%

Uitstellen BTW verhoging kunst en podiumkunsten 52% 45% 7%

Koning moet geen deel meer uitmaken van regering 52% 41% 11%

Schaduwkamer en Tweede Kamer in meerderheid tegen gestemd

Motie
Schaduw

Kamer
Tweede

Kamer
Verschil

Geen streefcijfer voor instroom van asielzoekers 49% 48% 1%

Geen mobiele radarapparatuur op hoofdwegen 48% 16% 32%

Geen geld meer naar Griekenland 48% 26% 22%

Parlementair onderzoek naar toezeggingen FIFA 47% 11% 36%
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Regering moet TNT-postbodes helpen 46% 27% 19%

Taakstraf schrappen als hoofdstraf 45% 16% 29%

Vluchtelingen niet uitzetten na zakken
inburgeringsexamen

45% 49% -4%

Opschorten bezuinigingen Kunst en Cultuursector 45% 45% 0%

Motie van afkeuring Minister Hillen 44% 11% 33%

Geen uitzending Nederlandse militairen naar Libië 43% 11% 32%

Financiële steun voor vrijwillige inburgeraars 43% 45% -2%

Handhaven 0,8% BNP voor ontwikkelings-
samenwerking

42% 48% -6%

Het aantal verkooppunten voor tabaksproducten
beperken

42% 16% 26%

Referendum over noodfonds 41% 27% 14%

Geen deelname Nederland aan Navo-vluchten boven
Libië

34% 18% 16%

Niet bezuinigen op inburgering 34% 45% -11%

Veldhuyzen moet Zweedse nationaliteit opgeven 28% 16% 12%

Geen verplichte inschrijving werklozen bij
uitzendbureaus

28% 30% -2%

Elke Nederlandse school moet dagelijks de vlag
hijsen

28% 16% 12%


