
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
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 
Justitie en Veiligheid 
 
 

 
 datum 4 februari 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35170 
Wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen in verband met het 
screenen van personen die ambtenaar van politie willen worden of zijn en personen die 
krachtens overeenkomst werkzaamheden voor de politie, de rijksrecherche of de 
Politieacademie gaan verrichten of verrichten (screening ambtenaren van politie en politie-
externen) 

 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 4 februari 2020  aangenomen door de Tweede Kamer 
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, Lid Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, 
ChristenUnie, PVV, FvD en Lid Van Haga. 
Tegen: DENK. 

 
 
Aangenomen amendement 
 
Invoeging Artikel IIA 
11  12 (Den Boer) over een evaluatiebepaling 
 
De wijziging van de Politiewet 2012 en de Wet op de medische keuringen heeft tot doel de 
bevordering van integriteit van de politieorganisatie als geheel en politiefunctionarissen in 
het bijzonder. De maatregelen die worden voorgesteld reiken tot diep in de persoonlijke 
levenssfeer van politieambtenaren. Indiener stelt voor de wet binnen vijf jaar na 
inwerkingtreding te laten evalueren. Het doel van de evaluatie is enerzijds op 
onafhankelijke wijze te kunnen beoordelen of de wet daadwerkelijk het beoogde effect 
bereikt (doelmatigheid), anderzijds om te kunnen beoordelen of de wet proportioneel, 
subsidiair en rechtvaardig wordt toegepast. Tevens zou de evaluatie zich -met het oog op 
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capaciteit- moeten richten op de uitvoerbaarheid. Afhankelijk van de uitkomsten van deze 
evaluatie kan de wet nader worden gewijzigd. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FvD en Van Haga. 
 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel D 
10 (Van Raak) over het verhogen van de leeftijdsgrens van 12 jaar naar 16 jaar 
In het kader van onderzoek naar integriteit kan onderzoek worden gedaan naar  kinderen 
(van agenten) van twaalf jaar of ouder. De indiener vindt dit niet proportioneel zoals ook 
opgemerkt is door de politiebonden bij de internetconsultatie van het wetsvoorstel. Dit 
amendement verhoogt die leeftijd naar zestien jaar of ouder. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen en 50PLUS. 

 
 
Moties 
 
8 (Van den Berge en Van Dam) over het beperken van de regeldruk en de administratieve 
lasten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
 
9 (Van Dam en Yesilgöz-Zegerius) over huisbezoeken bij het screenen van 
politieaspiranten 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, 
D66,  VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, FvD en Van Haga. 
 


