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 der
Koningin

datum

21 januari 2009

Betreffende wetsvoorstel:
31324 (R1844)

Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van
de reisdocumentenadministratie

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 20 januari 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, VVD,
ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel 1
8 (Brinkman)
Dit amendement regelt dat de officier van justitie voor de opsporing en vervolging van
misdrijven waar voorlopige hechtenis op staat de beschikking krijgt over alle
vingerafdrukken uit de reisdocumentenadministratie. Ook in het geval van
sporenonderzoek krijgt de officier van justitie derhalve de beschikking over de
vingerafdrukken. Verstrekking van de vingerafdrukken door middel van een verzoek van de
officier van justitie is niet meer nodig, aangezien de officier van justitie de beschikking
krijgt over alle vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie.
Verworpen. Voor: PVV een het lid Verdonk

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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Moties
15  17  20 (Pechtold) om bij de invoering van één paspoort per persoon de rekening
hiervoor niet bij alleenstaanden en personen zonder kinderen neer te leggen
Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk
14  19 (Heijnen) over beperking kosten nieuwe paspoort
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en
het lid Verdonk
16 (Brinkman) over een verbod om op de pasfoto van een reisdocument een hoofddoek te
dragen
Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk
13 (Knops) over beperking kostenstijging voor gezinnen met kinderen bij invoering van
'één persoon per paspoort'
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, ChristenUnie, SGP, CDA en het
lid Verdonk

