
Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
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 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin 

 

 datum 17 oktober 2007 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30553 Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband 

met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen tegen 

terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale veiligheid 

alsmede enkele andere wijzigingen 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2007 aangenomen door de Tweede Kamer.  PvdA, VVD, 

ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 
 

Aangenomen amendementen 
Artikel 17a, onderdeel G  
Artikel 28, onderdeel N  
Artikel 29a, onderdeel O   
12/11 � 13 � 16 

Dit amendement, ter vervanging van die onder de nummers 12 (Griffith) en 13 

(Schinkelshoek) regelt dat concrete uitvoeringsregelingen op basis van de Wet inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten 2002 in ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal worden 

voorgelegd. Het betreft:  

– bestuursorganen (art. 17a) 

– communicatiediensten (art. 28) 

– financiële dienstenverlening en transportsector (art. 29 a, b) 

Aangenomen. Tegen: de fractie van de PVV  
 

 

 



 

 datum 17 oktober 2007 

 blad 2 

 

 

 

Moties 
14 (Van Raak) om het AIVD een overzicht te laten maken van aantal bevragingen digitale 

databestanden 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en de PVV 

 

15 (Van Raak) om de AIVD een overzicht te laten maken van het aantal telefoontaps dat in 

Nederland wordt afgenomen 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks en GroenLinks 


