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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 

Economische Zaken 

 

 

 datum 8 oktober 2014 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33902 

Wijziging van de Telecommunicatiewet (wijziging artikel 11.7a) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 oktober 2014 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendementen 

 

Invoeging nieuw lid artikel I, artikel 11.7a, 4a 

8 (Klever) dat regelt dat websites van publieke instellingen geen gebruik mogen maken 

van cookiemuren 

Middels dit amendement wordt geregeld dat websites van publieke instellingen geen 

gebruik mogen maken van zogeheten cookiemuren. Dat wil zeggen dat gebruikers van 

deze websites altijd toegang moeten kunnen krijgen tot deze websites, ook indien zij 

bepaalde privacygevoelige cookies niet accepteren. Aangezien deze websites met 

overheidsgeld zijn gefinancierd vindt de indiener dat een gebruiker reeds betaald heeft en 

niet gedwongen kan worden om nogmaals met zijn privacy voor toegang tot deze websites 

te betalen. De gebruiker dient in deze gevallen dus te allen tijde een keuzemogelijkheid te 

hebben om privacygevoelige cookies niet te accepteren en daarom acht de indiener een 

dergelijke verbod op cookiemuren voor websites van publieke instellingen gerechtvaardigd. 

Met een cookiemuur wordt alleen toegang gegeven tot een (deel van) een website indien 

de gebruiker toestemming geeft voor het plaatsen en lezen van cookies. Het amendement 
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verbiedt niet dat de houder van de website de gebruiker voorafgaand aan zijn bezoek 

informeert over het plaatsen van cookies. Het toezicht op de naleving wordt uitgeoefend 

door de ACM (zie artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet). 

Aangenomen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, de VVD, Van Vliet, 50PLUS/Baay-Timmerman, 

50PLUS/Klein, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel I, artikel 11.7a, eerste lid, onderdeel b, «toestemming» 

9 (Verhoeven) dat de hoeveelheid cookies waarvoor toestemming is vereist, beperkt tot 

alleen cookies die niet ‘technisch noodzakelijk’ zijn. 

Dit amendement heeft tot doel dat internetgebruikers te allen tijde controle hebben en 

houden over gegevens die meer dan geringe gevolgen hebben voor de persoonlijke 

levenssfeer van de betrokkene. Met de wijziging van artikel 11.7a van de 

Telecommunicatiewet wordt de hoeveelheid cookies waarvoor toestemming is vereist, 

beperkt tot alleen cookies die niet «technisch noodzakelijk» zijn. Met «technisch 

noodzakelijke» cookies worden cookies bedoeld die uitsluitend tot doel hebben de 

communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of strikt 

noodzakelijk zijn om de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de 

informatiemaatschappij te leveren (artikel 117a, derde lid, onder a en b). Dit amendement 

doet aan het toestemmings-regime geen afbreuk, maar vereist wel «ondubbelzinnige 

toestemming» van de gebruiker voor niet-technisch noodzakelijke cookies, die invloed 

hebben op de privacy van de gebruiker. De gebruiker dient zelf een geïnformeerde en 

expliciete keuze te kunnen maken over privacy gevoelige gegevens. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, 

D66, GroenLinks, de PvdD en de SP 

 

Artikel I, artikel 11.7a, derde lid 

7 (Agnes Mulder) dat regelt dat websites die uitsluitend gebruik maken van cookies die 

geen of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruikers geen toestemming 

mogen vragen voor de opslag van of de toegang tot informatie in de randapparatuur 

 Het amendement regelt dat websites die uitsluitend gebruik maken van cookies die geen 

of geringe gevolgen hebben voor de privacy van de gebruikers geen toestemming mogen 

vragen voor de opslag van of de toegang tot informatie in de randapparatuur. Het 

amendement moet het voor gebruikers volstrekt helder maken dat na de inwerkingtreding 

van de wet alleen nog toestemming wordt gevraagd bij cookies, indien het gaat om cookies 

waarbij de privacy van de internetgebruiker in het geding is. Het amendement voorkomt 

dat website-eigenaren uit vrees voor de beoordeling van de ACM of gemakshalve de 

melding waarbij toestemming wordt gevraagd bij niet-privacygevoelige cookies laten 

staan. De ACM beoordeelt namelijk op basis van het nieuwe criterium en de in de memorie 

van toelichting gegeven uitleg en voorbeelden of een bepaald gebruik van cookies al dan 

niet meer dan geringe gevolgen heeft voor de privacy. Nu enige onzekerheid over de 

reikwijdte van de zinsnede «geen of geringe gevolgen» niet vermeden kan worden, bestaat 

het risico dat website-eigenaren het zekere voor het onzekere zullen nemen en daarom om 

toestemming blijven vragen ongeacht de mate waarin de opslag van gegevens of de 
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toegang tot opgeslagen gegevens privacygevoelig zijn. Indien het mogelijk blijft om 

toestemming te vragen bij niet-privacygevoelige cookies, dan leidt dit tot verwarring en 

irritatie, hetgeen er voor kan zorgen dat de vraag om toestemming bij daadwerkelijk 

privacygevoelige situaties niet serieus wordt genomen. Het amendement verbiedt echter 

niet dat de houder informatie geeft over het plaatsen van cookies die onder de 

uitzondering in het derde lid vallen. 

Het toezicht op de naleving wordt uitgeoefend door de ACM (zie artikel 15.1, tweede lid, 

van de Telecommunicatiewet). 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, 50PLUS/Klein 

en de SP 

 

Moties 

 

10 (Verhoeven) over informatie vóór het moment van toestemming 

Verworpen. Voor: de PVV, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren, de 

ChristenUnie, de SGP, 50PLUS/Baay-Timmerman, 50PLUS/Klein, D66, 

GroenLinks, de PvdD en de SP 


