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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. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) 

 

 

 

 datum 31 mei 2022 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35688 (R2151) 

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 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 31 mei 2022  aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, 

ChristenUnie, SGP, CDA en BBB. 

Tegen: BIJ1, VVD, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 

De Fractie Den Haan was niet aanwezig bij de stemmingen. 

 

Aangenomen amendement 

 

Artikel I, onderdeel B 

5 → 10 → 11 (Podt en Ceder) over het verkorten van de termijn voor stabiel hoofdverblijf 

tot ten minste vijf jaar 

 

Met de toevoeging van onderdeel p aan artikel 6 RWN wordt in het wetsvoorstel het nieuwe 

optierecht geregeld voor de minderjarige vreemdeling die in het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba is geboren, aldaar gedurende een onafgebroken periode van tenminste tien jaren 

stabiel hoofdverblijf heeft, sedert zijn geboorte staatloos is en in redelijkheid geen andere 

nationaliteit kan verkrijgen. Indieners zijn van mening dat de eis van tien jaren 

onafgebroken stabiel hoofdverblijf te lang is, aangezien het hier gaat om de maximale 
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periode die volgens artikel 1, tweede lid, van het 1961-verdrag mag worden gesteld. Naar 

het oordeel van indieners doet een kortere termijn meer recht aan de belangen van de 

vreemdeling en is de termijn van vijf jaar voldoende lang als prikkel om eventueel misbruik 

van deze regeling tegen te gaan. 

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

Gündoğan, D66, de ChristenUnie, het CDA en BBB.  

 

 

Verworpen amendement 

 

Artikel I, onderdeel B 

9 (Podt en Ceder) over het laten vervallen van het vereiste van stabiel hoofdverblijf  

 

In de memorie van toelichting staat over de term stabiel verblijf: “[d]eze optievoorwaarde 

geeft invulling aan het stabiele karakter van het verblijf. Slechts indien het kind en de 

ouders het vertrek niet hebben gefrustreerd en zich niet hebben onttrokken aan toezicht, 

kan het verblijf stabiel worden geacht. Wat stabiel precies inhoudt zal nader worden 

uitgewerkt in de beleidsregels.” Indiener is van mening dat dit wetsvoorstel hiermee verder 

gaat dan de vier limitatieve voorwaarden uit artikel 1 van het Verdrag tot beperking der 

staatloosheid uit 1961, waarin het vereiste van medewerking aan vertrek niet is 

opgenomen. Door deze eis wel te stellen, gaat het wetsvoorstel verder dan het Verdrag. 

Met de alternatieve term hoofdverblijf beoogt indiener dit probleem op te lossen. Voor de 

term ‘hoofdverblijf’ is gekozen omdat deze aansluit bij de gebruikte terminologie in de 

Rijkswet op het Nederlanderschap. Dit is een andere term dan de Afdeling voorstelt 

(‘gewoon verblijf’), maar indieners hechten er waarde aan te benadrukken dat ze hetzelfde 

beogen als wat de Afdeling voorstelt.  

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid 

Gündoğan, D66 en de ChristenUnie. 

 


