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Stemming Verlengen mogelijkheid om 
Nederlanderschap in het belang van de 
nationale veiligheid in te trekken 

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoor- 
stel Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, 
alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, houdende 
wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in 
verband met het intrekken van het Nederlanderschap in 
het belang van de nationale veiligheid (Stb. 2017, 52) 
(35934-(R2158)). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter: 
Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heet de minister van 
Justitie en Veiligheid, die namens de regering bij de stem- 
mingen aanwezig is, nogmaals van harte welkom in de 
Eerste Kamer. 

Hebben alle leden de presentielijst getekend? Dat is het 
geval. 

We beginnen met de stemming over het wetsvoorstel 
35934-(R2158), Wijziging van de Rijkswet op het Nederlan- 
derschap en de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdien- 
sten 2017, alsmede van de Rijkswet van 10 februari 2017, 
houdende wijziging van de Rijkswet op het Nederlander- 
schap in verband met het intrekken van het Nederlander- 
schap in het belang van de nationale veiligheid. Wenst een 
van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af 
te leggen? Dat is niet het geval. 

We stemmen bij zitten en opstaan. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van het CDA, de 
VVD, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten, de PVV, 50PLUS, de 
SGP en FVD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de 
leden van de fracties van D66, GroenLinks, de ChristenUnie, 
de PvdA en de SP ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik merk hierbij op dat de fracties van de Partij voor de Dieren 
en de Onafhankelijke Senaatsfractie afwezig zijn. 

19-23-1 

22 februari 2022 

EK 19 

Stemming Verlengen mogelijkheid om 

Nederlanderschap in het belang van de 

nationale veiligheid in te trekken Eerste Kamer 


