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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 
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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 

BZK/AZ 

 

  

 Datum 29 september 2011 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33011  

Regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse 

identiteitskaart 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 29 september 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, SGP, 

CDA en PVV stemden voor.  

 

 

Verworpen amendement 
 

Artikel 3 

7 (Van Gent)  
Indiener beoogt met dit amendement de terugwerkende kracht tot en met de dag na de 
indiening van dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer te schrappen. Terugwerkende kracht 
staat op gespannen voet met de rechtszekerheid. Daarvoor moeten fundamentele, 
doorslaggevende argumenten aanwezig zijn. Indiener acht die argumenten niet aanwezig. 
Het is een algemene eis van de rechtstaat dat met name voor burgers belastende 
voorschriften geen terugwerkende kracht hebben. Het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens bekrachtigt deze lezing door te verlangen dat een wet ‘foreseeable’ is. Franse 
jurisprudentie spreekt van ‘non-rétroactivité des actes administratifs’.  
Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

 



 

 blad 2 

 

 

Moties 
 

10 (Van Raak) over het voortaan gratis verstrekken van de identiteitskaart 

Verworpen. Voor: SP, PvdD en GroenLinks. 

 

11 (Heijnen en Van Gent) over het bieden van compensatie aan gemeenten 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie. 

 

12   16 (Heijnen c.s.) over de geldigheidsduur van de identiteitskaart voor personen van 

75 jaar en ouder 

Aangehouden. 

 

13  17  (Heijnen c.s.) over de geldigheidsduur van de identiteitskaart 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

14 (Heijnen) over het rijbewijs als volwaardig identiteitsbewijs 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 

 

15 (Ortega-Martijn) over restitutie van leges voor aanvragen van voor 9 september 2011 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie. 

 


