Overzicht van
stemmingen in de
Tweede Kamer

aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de
Koning (BiZa/AZ)

datum

11 februari 2020

Betreffende wetsvoorstel:
35047 (R2108)
Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie
met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 11 februari 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA,
ChristenUnie, PVV, FVD en Van Haga.
Tegen: DENK.

Verworpen amendement
Invoeging onderdeel Fa in artikel I
15  16 (Middendorp) over toevoegen van een grond tot het kunnen weigeren of
vervallenverklaren van een reisdocument
Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een grond om de verstrekking van een
reisdocument te kunnen weigeren of een reisdocument vervallen te kunnen verklaren
indien er een gegrond vermoeden bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk
een terroristisch misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd of voor een terroristisch
misdrijf is veroordeeld. Dit betreft in ieder geval alle onderkende Nederlandse uitreizigers.
Omdat deze personen bij terugkeer een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid,
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moet er alles aan worden gedaan om de kans op terugkeer zo klein mogelijk te maken. En
hoewel feitelijke terugkeer niet in alle gevallen kan worden voorkomen, kan het weigeren
van de verstrekking van een reisdocument hier aan bijdragen. De huidige Paspoortwet
biedt geen grond om bij verdenking van of veroordeling voor een terroristisch misdrijf de
verstrekking van een reisdocument te kunnen weigeren. Dit amendement dient om die
grond aan de Paspoortwet toe te voegen.
Verworpen. Voor: Van Kooten-Arissen, 50PLUS, VVD, SGP, PVV en Van Haga.
De FVD-fractie heeft na de stemmingen gemeld dat deze fractie ook voor dit
amendement wilde stemmen.

