
Amendementen zijn in de 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.  
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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30312  Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van 

het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 12 september 2006 met 

algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.  

 

 

AANGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 16, toevoeging van een lid 3 

14 (Fierens en Timmer) 

Dit amendement regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur veiligheidseisen 

worden gesteld aan de technische voorzieningen, waarmee de gebruikers kunnen aansluiten 

op de beheersvoorziening. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 10 

10 (Slob en Van der Ham) 

 Overheidsorganen hebben niet alleen publiekrechtelijke taken. Daarom is het van belang dat 

nadrukkelijk in de wet is bepaald dat overheidsorganen alleen bij het verwerken van 

persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak gebruik 

kunnen maken van het burgerservicenummer. 

Ingetrokken 
 

Hoofdstuk 4, nieuw artikel 9a 

11 (Slob en Van der Ham) 

Het is ondoenlijk om in de wet voor alle gebruikers en voor alle omstandigheden 

voorwaarden te stellen voor het gebruik van het burgerservicenummer. Dit amendement regelt 

dat de regering bij algemene maatregel van bestuur nadere regels stelt waarin wordt 

 



2 / 2 

geregeld voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden verschillende gebruikers en 

categorieën van gebruikers het burgerservicenummer mogen gebruiken. Nadere concretisering 

van de regels waaronder het niet-overheidsorganen is toegestaan dit nummer te gebruiken kan 

tevens bijdragen aan het bewerkstelligen van vertrouwen in zorgvuldig gebruik van het 

burgerservicenummer. Het waarborgen van de bescherming van de persoonsgegevens is 

hierbij van buitengewoon belang. 

Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie en SGP  

 

Nieuw artikel 12a 

12 (Van der Ham en Slob) 

Dit amendement regelt dat degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend bericht 

ontvangt bij onjuiste verwerking van persoonsgegevens, waarbij gebruik is gemaakt van een 

burgerservicenummer. Dit amendement ziet natuurlijk niet op verschrijvingen bij het 

verwerken van persoonsgegevens die direct door de genoemde gebruiker zijn hersteld. 

Doel van dit artikel is de transparantie van het functioneren van het burgerservicenummer te 

vergroten. De wetenschap dat burgers bij geconstateerde fouten worden geïnformeerd, zal 

tevens het vertrouwen van mensen in het zorgvuldig en juiste gebruik van het 

burgerservicenummer door zowel overheidsorganen als andere gebruikers vergroten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 

Nieuw artikel 18a 

13 (Van der Ham en Slob) 

Dit amendement regelt de instelling van een voorziening waar degene aan wie een 

burgerservicenummer is toegekend klachten kunnen indienen in verband met het gebruik van 

zijn burgerservicenummer. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 

gesteld met betrekking tot de inrichting, instandhouding, werking en de bevoegdheden 

van deze voorziening. 

Zowel in aanloop naar de invoering van het burgerservicenummer als daarna zal bij burgers 

en instanties behoefte zijn aan een herkenbaar en laagdrempelig klachten- en inlichtingen 

loket. Een dergelijk «BurgerServicePunt » dient als vangnet voor degenen die door bestaande 

instanties niet afdoende (kunnen) worden geholpen. Het doel is een dekkend stelsel voor de 

bescherming van de burger binnen het burgerservicenummerstelsel te creëren. Het bestaan 

hiervan zal tevens het vertrouwen van burgers in het functioneren van dit nummer vergroten. 

Deze voorziening heeft in ieder geval de bevoegdheid om geconstateerde fouten te corrigeren. 

Te denken valt aan het onderbrengen van deze voorziening bij het agentschap 

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), aangezien de 

beheervoorziening voor het BSN hier zal worden ondergebracht, dit agentschap reeds 

verantwoordelijk is voor het beheer van de GBA en vergelijkbare werkzaamheden verricht als 

beoogd voor het «BurgerServicePunt». 

Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie, LPF, Groep Nawijn, Groep 

Van Oudenallen en Groep Van Schijndel 

 

MOTIES 

 

15 (Slob c.s.) om de uitschakeling van het analoge signaal op te schorten 

Verworpen.  Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, Groep Nawijn en 

Groep Van Oudenallen 


