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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 

Justitie 

 

 datum 17 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32052 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in 
verband met de versterking van de positie van de referent in het 
reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de 
vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 februari 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel D, artikel 2a 

16 (Fritsma/De Roon) 

Met dit amendement bewerkstelligen de indieners dat diegenen die zich schuldig hebben 

gemaakt aan het mishandeling, doodslag of moord, het aangaan van een schijnrelatie of 

fraude niet langer kunnen optreden als gezinsreferent. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 2a 

14  28  30 (De Krom/De Roon) 

Middels dit amendement bewerkstelligen de indieners dat diegenen die zich schuldig maken 

aan de volgende misdrijven: misdrijven tegen de zeden, tegen het leven, mishandeling, 



 

 datum 17 februari 2010 

 blad 2 

 

 

afpersing en afdreiging, oorlogsmisdrijven, mensensmokkel, bigamie, het aangaan van een 

schijnrelatie of referenten die onjuiste gegevens hebben verstrekt, in de toekomst niet 

meer kunnen optreden als gezinsreferent. Het gaat hier in het algemeen om misdrijven 

waarbij geen respect wordt getoond voor de integriteit van het menselijk lichaam in de 

brede zin des woords. 

Verworpen. Voor: SP, VVD, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdeel D, artikel 2h 

Artikel I, onderdeel E 

Artikel I, onderdeel W 

15 (Fritsma/De Roon) 

Met dit amendement regelen de indieners dat de gangbare toetsing aan de verblijfs-

voorwaarden na afgifte van de MVV en voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning in de 

wet blijft staan. 

Verworpen. Voor: PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdeel T, artikel 55a, eerste lid 

Artikel VIII, onderdeel 2, onder D, artikel 55a, eerste lid 

10  29 (Sterk) 

De indiener stelt voor de boete voor natuurlijke personen te houden op het eerder 

vastgestelde bedrag van €2000,- Een groot deel van de migratie verloopt via natuurlijke 

personen. Op het niet naleven van zorgplichten dient een straf te staan, die voldoende 

afschrikt. Tegenover de versoepeling van het migratiebeleid moet een strengere 

handhaving staan.  

Verworpen. Voor: VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

Artikel I, onderdeel U, artikel 66, eerste lid, tweede volzin 

13 (De Krom) 

De hoofdregel van kostenverhaal op de referent zoals in het wetsvoorstel staat, blijft met 

dit amendement in stand, tenzij alle kosten, waaronder die samenhangen met uitzetting of 

met vreemdelingenbewaring van de vreemdeling, redelijkerwijs op de referent kunnen  

worden verhaald. Dit is het geval wanneer de referent de zorgplicht jegens de vreemdeling 

heeft overtreden waarbij de referent nalatig of verwijtbaar heeft gehandeld of in strijd met 

de goede trouw. Een voorbeeld is wanneer een onderwijsinstelling niet controleert of een 

student daadwerkelijk het onderwijs volgt. Indiener is van mening dat deze maatregel 

preventief kan werken voor de referent zich aan de zorgplichten te houden wanneer hij 

weet dat alle kosten kunnen worden verhaald. 

Verworpen. Voor: VVD, PVV en het lid Verdonk 

 
 
Moties 
 

18 (De Roon/Fritsma) over de voorwaarde dat (vrijwel) alle kinderen in Nederland dienen 

te wonen 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 
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19 (Anker/Spekman) over het meenemen van een buitenlandse partner door Nederlandse 

expats bij een tijdelijke terugkeer naar Nederland 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 

 

20 (Van Velzen) over "adequate woonruimte" als zorgplicht voor referenten van niet-

gezinsmigranten 

Verworpen. SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, PVV en het lid 

Verdonk 

 

21 (Van Velzen) over bevriezing van de legeskosten tot het kostprijsonderzoek is 

besproken met de Kamer 

Verworpen. SP, GroenLinks, D66, PvdD en ChristenUnie 

 

22 (Sterk/De Krom) over verlenging van de termijn voor partners voor het aanvragen van 

verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf of onbepaalde tijd tot vijf jaar 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

23 (Sterk/De Krom) over verlenging van de termijn voor ouderen voor het aanvragen van 

verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf of onbepaalde tijd tot vijf jaar 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk 

 

24 (Sterk c.s.) over toestemming aan houders van een medische verblijfsvergunning voor 

het verrichten van arbeid onder dezelfde voorwaarden als asielzoekers 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA 

 

25 (Spekman/Anker) over het expliciet toetsen van elk legestarief 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en SGP 

 

26 (Spekman c.s.) over financiële verstrekkingen en een zorgverzekering 

Ingetrokken 

 

27 (De Krom/Sterk) over jaarlijkse informatie over controle en handhaving 

Ingetrokken 


