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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. 
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Betreffende wetsvoorstel: 

 

35934 (R2158) 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende 

wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het 

Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 16 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: Fractie Den Haan, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van 

Haga. 

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD en D66. 

Het Lid Omtzigt was niet aanwezig tijdens de stemmingen. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Diverse Artikelen 

10 → 12 (Van der Werf c.s.) over het tijdelijk verlengen van de wet in plaats van deze 

permanent te maken en het in aangepaste vorm behouden van toezicht door de CTIVD 

 

De indieners willen met dit amendement de wet verlengen in plaats van permanent maken, 

en wil hiermee tevens het toezicht behouden van de Commissie van Toezicht op de 

Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) op de toepassing van de bevoegdheid tot 

intrekking van het Nederlanderschap op basis van artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op 

het Nederlanderschap.  
De Afdeling advisering van de Raad van State oordeelde dat, in het licht van het 

ingrijpende karakter van de intrekkingsbevoegdheid, de vragen over de werking en de 

(neven)effecten van de maatregel evenals de (complementaire) verhouding tot het nieuwe 

strafrechtelijk instrumentarium, onvoldoende zwaarwegende argumenten waren gegeven 



 

 datum 16 december 2021 

 blad 2 

 

 

 

 

voor het permanent maken van de onderhavige bevoegdheid. De indieners delen deze 

constatering en willen de wet daarom verlengen in plaats van permanent maken. 

Met betrekking tot het toezicht achten de indieners eenduidige interpretatie van het belang 

van nationale veiligheid van groot belang. De CTIVD is de aangewezen instantie om daar 

toezicht op te houden. Indieners delen wel de stellingname van de regering dat de CTIVD 

niet is ingesteld om te toetsen op doelmatigheid en proportionaliteit. Die toevoeging willen 

de indieners daarom schrappen uit onderhavig wetsvoorstel. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 

Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en JA21. 

 

 

Invoegen onderdeel Aa 

8 (Ceder c.s.) over het in artikel 14, vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap 

uitzonderen van 16- en 17-jarigen 

 

In de wet wordt momenteel geen onderscheid gemaakt tussen meerderjarigen en 

minderjarigen vanaf zestien jaar. Dat betekent dat de maatregel ook tot ontneming van de 

Nederlandse nationaliteit van minderjarigen kan leiden. Minderjarigheid is wel een factor 

die wordt meegewogen in de afweging die de Minister van Justitie en Veiligheid maakt.  

 

Dit strookt echter niet met het stelsel zoals we dat in onze rechtsstaat kennen ten aanzien 

van de bijzondere positie en bescherming van minderjarigen. In het strafrecht vallen 

kinderen tussen de 12 en 18 jaar onder het jeugdstrafrecht, waarbij voor kinderen tussen 

de 16 en 18 jaar na afweging door een rechter alsnog onder het volwassenenstrafrecht 

berecht kunnen worden. Sinds 2014 geldt er zelfs een adolescentenstraf-recht waarbij ook 

in gevallen waarin de verdachten tussen de 18 en 23 jaar zijn, het jeugdstrafrecht kan 

worden toegepast. Het is algemeen bekend en uitgangspunt in onze wet- en regelgeving 

dat kinderen tot 18 jaar de gevolgen van hun daden niet volledig kunnen overzien en niet 

volledig handelingsbekwaam worden geacht. Daarom stellen indieners kinderen van 16 en 

17 jaar van deze wet uit te zonderen. Temeer omdat zij van mening zijn dat in ernstige 

gevallen andere wegen openstaan om te voorkomen dat deze minderjarigen een gevaar 

voor de Nederlandse samenleving kunnen vormen. 

 

Indieners merken overigens op dat uit de evaluatie van de wet blijkt dat de afgelopen 

jaren het Nederlanderschap niet is afgenomen van minderjarigen. Dat bevestigt dat er ook 

vanuit dit oogpunt geen noodzaak is voor continuering van deze mogelijkheid. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 

Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA en BBB.  

 

 

Vervallen amendement 
 

Artikel 

9 → 11→ 13 (Van der Werf c.s.) over het in aangepaste vorm behouden van toezicht door 

de CTIVD 

 

Indieners willen met dit amendement het toezicht behouden van de Commissie van 

Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) op de toepassing van de 

bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap op basis van artikel 14, vierde lid, 

van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Indieners achten eenduidige interpretatie van 

het belang van nationale veiligheid van groot belang. De CTIVD is de aangewezen instantie 
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om daar toezicht op te houden. Indieners delen wel de stellingname van de regering dat de 

CTIVD niet is ingesteld om te toetsen op doelmatigheid en proportionaliteit. Die toevoeging 

willen de indieners daarom schrappen uit onderhavig wetsvoorstel. 

Vervallen. 

 

 

Moties 

14 → 15  (Koekkoek) over een jaarlijkse evaluatie om de effecten op rechtmatigheid en 

proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den 

Haan, D66, ChristenUnie, VVD, CDA en BBB. 

 

 

 

 

 

 


