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Betreffende wetsvoorstel:
35421
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-insysteem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of
charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 26 januari 2021 met algemene stemmen aangenomen door de
Tweede Kamer.

Aangenomen amendementen
Artikel I, onderdeel C, artikel 11.7, vijfde lid
7  11 (Palland en Bromet) over verruiming van het klantrelatiebegrip voor goede
doelenorganisaties
Indieners zijn voorstander van een opt-in-systeem voor telemarketing om consumenten en
andere natuurlijke personen te beschermen tegen verkooptelefoontjes waarvoor geen
toestemming is verleend. Indieners zijn daarbij echter van mening dat de positie van
goede doelen vraagt om een aanpassing van de voorgestelde regels. Goede doelen zijn van
groot maatschappelijk belang. Voor hun inkomsten zijn zij in hoge mate afhankelijk van
telefonische werving van fondsen en vrijwilligers. Het voorgestelde opt-insysteem beperkt
goede doelen in hun mogelijkheden om potentiële donateurs en vrijwilligers te bereiken.
Met dit amendement beogen de indieners het klantrelatie-begrip in de wet voor goede
doelenorganisaties (ideële/charitatieve doelen) te verruimen om goede doelen daarmee
meer ruimte te bieden voor telemarketing en tegelijkertijd het opt-in-systeem te
handhaven. Hierbij geldt niet alleen een financiële relatie («verkoop») als een klantrelatie,
maar ook indien een natuurlijk persoon aantoonbaar sympathiseert met een goed doel
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blijkend uit het verrichten van vrijwilligerswerk of het bijwonen van een manifestatie. Deze
verruiming van het begrip «klantrelatie» stelt goede doelen in staat donateurs en
vrijwilligers te blijven werven.
Met algemene stemmen aangenomen.
Toevoegen lid 10 in artikel I, onderdeel C, aan artikel 11.7
9 (Weverling) over een voorhang van de krachtens artikel 11.7, negende lid, van de
Telecommunicatiewet vast te stellen amvb
Dit amendement regelt dat de algemene maatregel van bestuur waarmee op basis van
artikel 11.7 lid 9 een termijn gesteld kan worden voor de periode waarbinnen bestaande
klanten benaderd kunnen worden door bedrijven of andere instellingen, voorgehangen
dient te worden aan beide Kamers. Een dergelijke termijn kan mogelijk verstrekkende
gevolgen hebben op de bedrijfsvoering van de betrokken marktpartijen en de gelegenheid
van goede doelen tot het werven van fondsen. Bovendien is de termijn van belang voor
consumenten omdat deze termijn voor hen betekent dat zij duidelijkheid krijgen over
bescherming tegen ongewenste telemarketing. De indiener wenst door middel van dit
amendement de beide Kamers de gelegenheid te geven om de beoordeling van de feiten
en omstandigheden die in een dergelijk geval hebben geleid tot het instellen van deze
termijn te kunnen wegen, om zo te kunnen beoordelen of deze proportioneel en
doeltreffend is.
Met algemene stemmen aangenomen.

Moties
12 (Futselaar) over wetgeving tegen ongevraagde acquisitie aan de deur
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de ChristenUnie en FvD
13  16 Futselaar over het voorkomen van dubbele verplichtingen die tot financiële
problemen kunnen leiden
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD
14 (Bruins/Verhoeven) over toetsing van de omgang met persoonsgegevens in de
uitvoering
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD
15 Verhoeven c.s. over geen privéadressen verstrekken van ingeschrevenen die aangeven
dat niet te willen
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD

