Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 28 september 2005
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Justitie

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
26671

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Telecommunicatiewet in verband met nieuwe ontwikkelingen in de
informatietechnologie (computercriminaliteit II)

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 27 september 2005
aangenomen. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel K
14→19 (Van Dam)
Niet alleen passen of kaarten moeten onder dit artikel vallen, ook identiteitschips, sims,
chippo’s, biometrische opslagmedia, etc. moeten hieronder vallen.
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Wilders, VVD, SGP, LPF en Groep
Nawijn

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I, onderdeel E
13 (Dam)
Bij een zogeheten ddos-aanval zendt de dader niet zelf.
Ingetrokken

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.

Artikel I, onderdeel L
15 (Van Dam)
De bepalingen dienen niet slechts te gelden voor medewerkers van een
telecommunicatiedienst, maar evenzeer voor andere diensten, zoals bijv. financiële.
Ingetrokken
Artikel II, onderdeel Gc
Artikel II, onderdeel Id
16 (Van Dam)
Waarom beperken tot (nu bekende) apparatuur als er wellicht op korte termijn andere
mogelijkheden ontstaan?
Ingetrokken
Artikel I, onderdeel L
12 (Gerkens)
Ook in de financiële wereld is een toename van identiteitsdiefstal te verwachten.
Ingetrokken

MOTIES
18→.. over een informatieverplichting inzake gegevens die ontvreemd zijn
Met algemene stemmen aangenomen
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