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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 25 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de
PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV
en FvD stemden voor. PvdD stemde tegen.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel 23a Voorhangprocedure
10 (Kwint en Westerveld) over een voorhangbepaling inzake de artikelen 15 t/m 23.
Indieners beogen met dit amendement een parlementaire vinger aan de pols te houden,
voor wat betreft de persoonsgegevens van leerlingen en studenten. De Wet register
onderwijsdeelnemers biedt ruimte om gegevens te verstrekken aan de Minister (om allerlei
redenen), de Onderwijsinspectie, het bestuur van een onderwijsinstelling, het college van
burgemeester en wethouders, het CBS en aangewezen instellingen. Op welke wijze hier
uitvoering aan wordt gegeven en welke gegevens precies verstrekt worden, wordt via een
algemene maatregel van bestuur geregeld. Dat hoeft niet bezwaarlijk te zijn, maar kan een
onnodige inbreuk op de privacy van onderwijsdeelnemers betekenen.

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.
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Via deze zogenaamde voorhangprocedure kan de Kamer nadat de regering een voorstel
heeft gedaan, zelfstandig een oordeel vellen over de mate van verstrekking van
persoonsgegevens aan deze partijen.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD.
Artikel 24, tweede lid
11 (Kwint en Westerveld) over een voorhangbepaling inzake artikel 24.
Indieners beogen met dit amendement een parlementaire vinger aan de pols te houden,
voor wat betreft de persoonsgegevens van leerlingen en studenten. De Wet register
onderwijsdeelnemers biedt ruimte om dergelijke gegevens te verstrekken aan derden.
Welke derden in aanmerking komen voor verstrekking en welke gegevens precies aan hen
verstrekt worden, wordt via een algemene maatregel van bestuur geregeld. Dat hoeft niet
bezwaarlijk te zijn, maar kan een onnodige inbreuk op de privacy van onderwijsdeelnemers
betekenen. Via deze zogenaamde voorhangprocedure kan de Kamer nadat de regering een
voorstel heeft gedaan, zelfstandig een oordeel vellen over de mate van verstrekking van
persoonsgegevens aan derden.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD.

Moties
8 (Rog) over het administratienummer van het voortgezet onderwijs in de gegevensset.
Aangenomen. Voor: de PvdA, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV en FvD.
9 (Van Meenen) over de bewaartermijn van leerlinggegevens.
Aangenomen met algemene stemmen.

