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Resultaten Schaduwkamer.nl tot en met 7 november 2010

Op 15 juni 2010 is Schaduwkamer van start gegaan. Op deze site kunnen alle Nederlandse

kiezers met de Tweede Kamer meestemmen met belangrijke moties. Zo snel mogelijk nadat

een motie wordt ingediend, wordt deze op de site van Schaduwkamer geplaatst en krijgen

de leden een uitnodiging om te stemmen. Zodra de stemming in de Tweede Kamer is

voltooid wordt deze uitslag op de site geplaatst en de stemming via Schaduwkamer

gesloten. Er wordt dan een overzicht gemaakt 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 circa 23.000 Nederlanders lid van Schaduwkamer en zijn er sinds de start 15

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

10.000 leden gestemd. (Op 27 oktober, na het debat over de regeringsverklaring werden 7

moties tegelijk aan Schaduwkamer voorgelegd. Het aantal stemmers per motie was toen

lager dan de keren dat er telkens maar één motie tegelijk werd voorgelegd).

In de bijlage treft u de resultaten aan per afzonderlijke motie. U ziet daar zowel de

totaaluitslag als de uitslag per afzonderlijke fractie.

Hieronder treft u een overzichtstabel aan met de 15 moties en de uitslagen van de

Schaduwkamer en de Tweede Kamer.
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Datum Motie
Schaduw-

kamer
Tweede

Kamer
Match

1-07-10 Wellink moet vertrekken 71% 26%

28-09-10 Asielzoeker alleen spoedeisende hulp 53% 16%

7-10-10 Geen bezuiniging kinderopvang, politie, leraren 58% 43%

7-10-10 Niet bezuinigen op inburgering 34% 45%

7-10-10 AOW leeftijd vanaf 2011 stapsgewijs verhogen 61% 7%

7-10-10 Inholland moet bonussen terugbetalen 96% 64%

7-10-10 Veldhuyzen moet Zweedse nationaliteit opgeven 28% 16%

7-10-10 Koning moet geen deel meer uitmaken van
regering

52% 41%

7-10-10 Opschorten bezuinigingen Kunst en Cultuursector 45% 45%

27-10-10 Bezuinigen op salaris van politici 69% 27%

27-10-10 Niet bezuinigen op jonggehandicapten en bijstand 56% 41%

27-10-10 Vennootschap niet verlagen met 1% 61% 49%

27-10-10 Tegengaan van islamisering geen doelstelling
beleid

61% 83%

2-11-10 Het aantal verkooppunten voor tabaksproducten
beperken

42% 16%

2-11-10 Alle uitsluitingen naar Irak voorlopig opschorten 59% 49%

- Uit dit overzicht blijkt dat Schaduwkamer 11 van de 15 moties heeft aangenomen,

terwijl de Tweede Kamer maar 2 van deze 15 heeft aangenomen.

- De 4 moties die door Schaduwkamer zijn verworpen zijn ook door de Tweede Kamer

verworpen.

- De 2 moties die de Tweede Kamer wel heeft aangenomen zijn ook door de

Schaduwkamer aangenomen. Bij de overige 9 moties heeft Schaduwkamer de moties

aangenomen en de Tweede Kamer de moties verworpen. Dus in 6 van de 15 gevallen

(40%) hebben Schaduwkamer en de Tweede Kamer dezelfde beslissing genomen.

Naast deze totalen wordt op de site ook getoond hoe de score uitvalt per partij. Dat wil

zeggen in hoeveel keren een partij op dezelfde manier stemde als de kiezers van die partij.
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Uit dit overzicht blijkt dat de PVV in alle gevallen hetzelfde heeft gestemd als de

meerderheid van alle PVV-kiezers. SP en D66 hebben dat in 93% van de gevallen gedaan (14

van de 15 keer). De VVD heeft in 8 van de 15 gevallen hetzelfde gestemd als de kiezers van

die partij en het CDA in 9 van de 15 gevallen. De SGP staat derde van onderen met 10 van de

15 gevallen.

In de bijlagen treft u de resultaten van alle 15 moties per partij uitgesplitst.

Schaduwkamer biedt haar gebruikers nog een belangrijke eigen individuele tabel. Daarin is

precies te zien welke partijen in de Tweede Kamer het meest en het minst stemmen

overeenkomstig de voorkeur van die gebruiker.
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Uit deze tabel van een Schaduwkamergebruiker, die D66 heeft gestemd, valt op te maken

dat zijn stemgedrag op de 15 moties het meest overeenkomt met dat van de PVV en de

ChristenUnie.

Bij het naderen van de verkiezingen in februari 2011 kunnen gebruikers dus vaststellen

welke partij of partijen in de Tweede Kamer het best bij ze passen op basis van hun reële

stemgedrag in de Tweede Kamer. Dit maakt Schaduwkamer een alternatief voor Stemwijzer

en Kieskompas, waarbij het dus niet gaat om plannen van partijen naar de toekomst toe,

vanuit de verkiezingsprogramma’s of uitspraken op stellingen, maar het feitelijke

stemgedrag in de Tweede Kamer bij belangrijke moties.

Eind 2010 zal er een nieuw tussenrapport gemaakt worden van alle stemmingen tot dat

moment.
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Bijlage. Gestemde moties via Schaduwkamer t/m 3-11-2010

De Kamer, overwegende dat de President van DNB elk gezag is kwijtgeraakt en dat een

cultuuromslag dringend noodzakelijk is bij DNB; constateert dat zulks niet mogelijk is onder de

huidige President en dat er verantwoordelijkheid genomen moet worden;

verzoekt de Minister van Financiën zijn invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de huidige

termijn van de President van DNB zo spoedig mogelijk wordt beëindigd.

Ingediend door: PVV (Van Vliet) gestemd op 1 juli 2010
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De Kamer, constaterende, dat asielzoekers ook voordat zij een asielstatus hebben gekregen een
beroep kunnen doen op vrijwel alle verzekerde medische zorg uit de Zwv en AWBZ, zoals vastgelegd
in de Regeling Zorg Asielzoekers;

constaterende, dat asielzoekers volgens artikel 10.1.6 van de RZA een eventueel verschuldigde eigen
bijdrage volautomatisch vergoed krijgen; verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de medische
zorg waar asielzoekers een beroep op kunnen doen wordt beperkt tot spoedeisende medisch
noodzakelijke zorg; verzoekt de regering tevens om eigen betalingen niet meer voor asielzoekers te
vergoeden maar hen gelijk te behandelen aan allen die zorgpremie betalen.

Ingediend door: Agema, PVV, gestemd op 28 september 2010.
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Constaterende, dat de regering voorstelt om te bezuinigen op kinderopvang, politie, onderwijs,
lerarensalarissen en inburgering;

overwegende, het belang van participatie en veiligheid;

verzoekt de regering deze bezuinigingen ongedaan te maken en de dekking te vinden in het niet-
verlagen van het algemene Vpb-tarief, het schrappen van inefficiënte EZ-subsidies, bezuinigingen op
defensie en het samenvoegen van ministeries;

verzoekt de regering om de doorwerkbonus af te schaffen en een deel van de opbrengst daarvan in
te zetten om de arbeidskorting te verhogen waarmee werken lonender wordt gemaakt.

Ingediend door: Plasterk (PvdA), Irrgang (SP), Koolmees (D66), Sap (GroenLinks, gestemd op 7 oktober
2010 )
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Constaterende, dat de regering voorstelt te bezuinigen op inburgering;

overwegende, dat inburgering belangrijk is voor de integratie van mensen en de kans om succesvol in

de samenleving te participeren;

verzoekt de regering de in de Miljoenennota 2011 aangekondigde bezuinigingen op de inburgering

ongedaan te maken en de dekking hiervoor te vinden door het schrappen van inefficiënte EZ-

subsidies.

Ingediend door: Plasterk (PvdA), Irrgang (SP), Koolmees (D66), Sap (GroenLinks) gestemd op 7
oktober 2010



9

Constaterende, dat Nederland in 2011 een begrotingstekort heeft van 24 mld. en een
houdbaarheidstekort van 29 mld.;

overwegende, dat structurele hervormingen nodig zijn om de overheidsfinanciën op lange termijn
weer gezond te maken;

overwegende, dat een geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog op de
betaalbaarheid van de AOW en toekomstige krapte op de arbeidsmarkt noodzakelijk is;

verzoekt de regering de AOW-leeftijd stapsgewijs met twee maanden per jaar te verhogen naar 67
en hiermee te beginnen op 1 juli 2011.

Ingediend door: Koolmees (D66) gestemd op 7 oktober 2010
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Constaterende, dat hogeschool Inholland ruim 150 diploma's heeft verstrekt die volgens de
commissie-Leers onrechtmatig zijn;

constaterende, dat de hogeschool tenminste €12.000 meer ontvangt voor een student die zijn
opleiding na vier jaar afrondt dan voor een student die zijn opleiding niet afrondt (c.q.
diplomabonus);

verzoekt de regering het onterecht verstrekte bedrag aan diplomabonussen terug te vorderen.

Ingediend door: Jasper van Dijk (SP) gestemd op 7 oktober 2010
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Verzoekt staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner haar Zweedse nationaliteit op te geven, en
gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door: Wilders (PVV) gestemd op 27 oktober 2010
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Verzoekt het kabinet met een voorstel tot wijziging van de grondwet te komen ten einde te
bewerkstelligen dat de koning geen deel meer uitmaakt van de regering, en gaat over tot de orde van
de dag.

Ingediend door: Wilders (PVV) gestemd op 27 oktober 2010




