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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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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 

 

 

 datum 21 april 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32168 

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 

in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek en DNA-onderzoek naar 

uiterlijk waarneembare persoonskenmerken van het onbekende slachtoffer en de regeling 

van enige andere onderwerpen 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 19 april 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA en PVV stemden voor.  

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel C 
13 à 14 (Recourt en Rik Janssen) 

De indieners zijn van mening dat voor een grootschalige DNA-onderzoek een schriftelijke 

machtiging van de rechter-commissaris vereist is. Het betreft het ingrijpen in de 

persoonlijke integriteit van mensen die voor het overgrote deel niet betrokken zijn bij een 

misdrijf. Hiermee moet je niet lichtvaardig omgaan. De machtiging van de rechter-

commissaris moet zorgen voor een welafgewogen beslissing omtrent het grootschalig DNA-

onderzoek. Nu de rol van de rechter-commissaris meer een toezichthoudende rol krijgt, 

past dit bij zijn nieuwe takenpakket zoals die vorm krijgt in het wetsvoorstel Wet 

versterking positie rechter-commissaris. Door de rechter-commissaris een machtiging te 

laten afgeven kan hij beoordelen of in die zaak een grootschalig DNA-onderzoek 
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proportioneel is. De rechter-commissaris zal naar het oordeel van de indieners allereerst 

dienen te beoordelen of alle middelen zijn ingezet in het opsporingstraject en dat slechts 

een grootschalig DNA-onderzoek tot ontknoping van het misdrijf kan zorgen. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie en 

CDA  

 

 
Moties 
 
11 à 16 (Van der Steur c.s.) over onafhankelijkheid van de DNA-databank  

Aangenomen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA  

 

12 (Berndsen c.s.) over het onderzoeksbelang 

Aangehouden 

 

 


