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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

 

 

 datum 29 januari 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33192 

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik 

van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van 

de identiteitsvaststelling van de vreemdeling 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 29 januari 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, 

CDA, VVD, 50PLUS en PvdA stemden voor. 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I 

Artikel II 

8  15 (Berndsen-Jansen) 

Deze wet vormt een ernstige inbreuk op de privacy, daarom zou er naar de mening van de 

indiener een horizonbepaling in moeten zitten. Dit amendement regelt dat in feite een 

horizonbepaling wordt opgenomen in deze wet, daar de bevoegdheden van de minister ten 

aanzien van de biometrische kenmerken na zeven jaar komen te vervallen. Indien uit de 

evaluatie na vijf jaar blijkt dat een voortzetting van deze wetgeving toch gewenst is, dan 

heeft de minister nog twee jaar om met een nieuw wetsvoorstel het wetgevingstraject af te 

ronden om zo de voortzetting te garanderen. Dit amendement is een vervanging van dat 

gedrukt onder nr. 8. De vervanging houdt verband met een technische wijziging van het 

amendement, de strekking is echter hetzelfde gebleven. 

Aangenomen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en 

SP 



 

 datum 29 januari 2013 

 blad 2 

 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel D 

9 (Berendsen-Jansen) 

Dit amendement regelt dat Turkse arbeidsmigranten worden uitgezonderd 

van deze wet. 

Verworpen. Voor: D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

 

Artikel  I, onderdeel E 

10 (Fritsma) 

In het wetsvoorstel zoals dit in de huidige vorm voorligt is bepaald dat de 

biometrische gegevens ter beschikking gesteld kunnen worden van de 

opsporing van strafbare feiten, maar hieraan wordt een aantal beperkende 

voorwaarden verbonden. Middels het amendement wil de indiener bereiken dat 

deze beperkingen komen te vervallen en dat de biometrische gegevens zonder 

meer beschikbaar worden voor de opsporing van strafbare feiten 

Verworpen. Voor: PVV  

 

 

Artikel I, onderdeel E 

11 (Fritsma) 

In het wetsvoorstel zoals dit in de huidige vorm voorligt is bepaald dat de 

biometrische gegevens ter beschikking gesteld kunnen worden van de 

opsporing van strafbare feiten, maar hieraan wordt een aantal beperkende 

voorwaarden verbonden. Middels het amendement wil de indiener bereiken dat 

deze beperkingen komen te vervallen en dat de biometrische gegevens zonder 

meer beschikbaar worden voor de opsporing van strafbare feiten 

Verworpen. Voor: PVV 

 

 

Moties 

 

12 (Gesthuizen) over het niet invoeren van artikel 107, lid 6, sub b Vreemdelingenwet 

Verworpen. Voor: D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en SP 

 

13 (Fritsma) over aangifte van fraude inzake verblijfsaanvragen 

Verworpen. Voor: PVV, SGP, VVD en 50PLUS 

 

14 (Fritsma) over het tegenwerpen van gepleegde fraude bij reguliere verblijfsaanvragen 

Verworpen. Voor: PVV, SGP en VVD 


