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Stemmingen Wijziging van de Rijkswet 
op het Nederlanderschap en de Pas- 
poortwet 

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wets- 
voorstel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden 
bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in 
verband met de vaststelling van staatloosheid 
(35688-(R2151)). 

(Zie vergadering van 25 mei 2022.) 

In stemming komt het nader gewijzigde amendement- 
Podt/Ceder (stuk nr. 11). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66, de ChristenUnie, het CDA en BBB voor dit nader 
gewijzigde amendement hebben gestemd en de leden van 
de fracties van Lid Omtzigt, de VVD, de SGP, JA21, de PVV, 
FVD en Groep Van Haga ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het amendement-Podt/Ceder (stuk nr. 
9). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gün- 
doğan, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement heb- 
ben gestemd en de leden van de fracties van Lid Omtzigt, 
de VVD, de SGP, het CDA, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep 
Van Haga ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen 
gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde 
amendement-Podt/Ceder (stuk nr. 11). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en BBB 
voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de 
fracties van BIJ1, de VVD, JA21, de PVV, FVD en Groep Van 
Haga ertegen, zodat het is aangenomen. 
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