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Inhoudelijke Ondersteuning
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27 februari 2008

Betreffende wetsvoorstel:
30584

(R1811) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van
een verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 26 februari 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie
PVV stemde tegen.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel H
11 12
13 subamendement 16 (Van der Staaij)
Het is ongebruikelijk en verwarrend om de eedsformule te gebruiken zonder daarbij de
woorden «Ik zweer» te gebruiken. Hierdoor is de status van de af te leggen eed of belofte
niet geheel duidelijk. Dit amendement beoogt de formulering van de af te leggen verklaring
van verbondenheid aan te laten sluiten bij de tekst van de in diverse wetten opgenomen
eden en beloften.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP, CDA en het lid
Verdonk
Artikel I, onderdeel H
11
12
13 (Dijsselbloem c.s.)
De indieners van het amendement hechten eraan om het belang van de Grondwet en het
Koninkrijk in de verklaring van verbondenheid een plaats te geven.
Aangenomen Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP en CDA

Moties
14 (Fritsma) over een assimilatiecontract voor alle migranten
Verworpen. Voor: PVV en 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.

