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aan De leden van de vaste commissie voor

Veiligheid en Justitie

datum 23 juni 2011

Betreffende wetsvoorstel:

31841

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van 

administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken 

te herstellen en enige andere wijzigingen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.

Aangenomen en overgenomen amendementen

Artikel I onderdelen D en F

13 ( Van Haersma Buma)

Dit amendement beoogt de thans geldende tekst van de artikelen 30 lid 3 en 38 lid 1 Wet

bescherming persoonsgegevens te handhaven.

De indiener wil voorkomen dat er een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven optreedt. De 

in het wetsvoorstel opgenomen termijn van vier weken waarbinnen bedrijven moeten 

reageren op een verzoek om inzage dan wel een wijziging moeten doorgeven, moet eerst 

getoetst worden door Actal. Bij de volgende evaluatie kan de tekst dan alsnog worden 

aangescherpt wanneer duidelijk is dat de extra kosten inderdaad meevallen.

Aangenomen. Voor: VVD, CDA en PVV



datum 23 juni 2011

blad 2

Artikel I, onderdeel H
10 � 15 � 16 � 17 (Schouten c.s.)

Dit amendement strekt ertoe om artikel 41, vierde lid, van de Wbp te handhaven.

Artikel 41, lid 4, Wbp, regelt dat betrokkene elke keer dat hij in verband met direct 

marketing wordt benaderd wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet. 

Hiermee wordt de burger bij uitstek in de gelegenheid gesteld zelf het gebruik van hun 

persoonsgegevens te sturen.

De indieners benadrukken dat het handhaven van de bovengenoemde bepaling volledig in 
lijn is met het beleid op het gebied van de telemarketing. Daar is een «bel me niet-

register» ingesteld, waarbij geldt dat het bedrijf of de o rganisatie die belt de consument er 

actief op moet wijzen dat het «bel me niet- register» bestaat en dat hij zich daar kan 

inschrijven. Ook bij het ontvangen van ongewenste direct marketing moet meteen duidelijk 

zijn waar de ontvanger zich kan melden om te voorkomen dat hij in de toekomst weer 

lastig wordt gevallen.

Met algemene stemmen aangenomen

Artikel I, onderdeel H

20 (Çörüz)

In de nota naar aanleiding van het verslag heeft de minister desgevraagd aangegeven wat 

hij met een aantal concrete voorstellen tot lastenvermindering heeft gedaan. Niet alle 

voorstellen zijn overgenomen. Zo is het voorstel om het wettelijk verplichte jaarverslag

van de functionaris gegevensbescherming af te schaffen niet overgenomen. Deze wijze van 
afleggen van verantwoording binnen het bedrijf door de functionaris gegevensbescherming 

is typisch een verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf. Tevens is dit geen 

verplichting die rechtstreeks valt terug te voeren op de richtlijn. Het is een zogenaamde 

nationale kop die niet wenselijk is. Vandaar dat ondergetekende dit amendement indient.

Aangenomen. Voor: VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Artikel I, onderdeel B

14 (Van Haersma Buma)

Dit amendement strekt ertoe om het verwerken van gevoelige persoonsgegevens uit te 

breiden tot accountants en toezichthouders.

Gevoelige persoonsgegevens mogen volgens dit wetsvoorstel voortaan ook worden 

verwerkt door de Nationale ombudsman of een ombudsman of ombudscommissie als 
bedoeld in artikel 9:17 Algemene wet bestuursrecht. De indiener wil het verwerken van 

persoonsgegevens daarnaast ook mogelijk maken voor accountants als bedoeld in artikel 

393 eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en voor toezichthouders als bedoeld 

in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze personen moeten met het oog op 

een goed en ordentelijk verloop van hun dagelijkse werkzaamheden eveneens in staat 

worden gesteld om dergelijke (persoons)gegevens te mogen verwerken.

Ingetrokken



datum 23 juni 2011

blad 3

Moties

18 (Van der Steur en Çörüz) over eigen verantwoordelijkheid directmarketingbedrijven

Ingetrokken

19 (Berndsen c.s.) over intrekking van de dataretentierichtlijn

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie


