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Betreffende wetsvoorstel:

34883
Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/1148 (Wet beveiliging netwerk- en
informatiesystemen)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 29 mei 2018 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.
De stemming over motie nr.10 vond plaats op 5 juli 2018.

Aangenomen en overgenomen amendementen

Opschrift
Artikelen 30, 31, 33 en 36
8 (Van Dam) over het wijzigen van de citeertitel
Dit amendement wijzigt de citeertitel van het wetsvoorstel. De gekozen citeertitel past
volgens indiener niet bij de strekking van de wet. Het wetsvoorstel strekt ter uitvoering
van de Richtlijn (EU) 2016/1148 van het Europees Parlement en de Raad houdende

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.

datum
blad

29 mei 2018
2

maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en
informatiesystemen in de Unie. Om onnodige verwarring te voorkomen acht
indiener de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen beter passen bij dit
wetsvoorstel. Ook zorgt dit ervoor dat de huidige citeertitel in de toekomst gebruikt kan
worden voor wetgeving die inhoudelijk meer overeenkomt met een dergelijke titel.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP,
het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en VVD.
De fractie van de VVD heeft op 30 mei 2018 bij de regeling van werkzaamheden gemeld
dat zij geacht wenst te worden vóór dit amendement te hebben gestemd.

Moties
9 (Buitenweg) over instelling van een EU-cybersecuritywerkgroep Verworpen.
Verworpen. Voor: PvdA en GroenLinks.
10  .. (Alkaya) over zorgaanbieders aanwijzen als aanbieder van essentiële diensten
Verworpen. Voor : SP, de PvdA, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD.
11 (Verhoeven) over doorgeven van onbekende kwetsbaarheden
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66 en de SGP.

