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Ontvangen 3 februari 2022 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel A, wordt aan het voorgestelde artikel 2.37c een lid 
toegevoegd, luidende: 

4. De voordracht voor een krachtens het derde lid vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

II

In artikel I, onderdeel A, wordt het voorgestelde artikel 2.37f als volgt 
gewijzigd: 

1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst. 

2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen 

algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier 
weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is 
overgelegd. 

1 Vervanging in verband met wijziging in de ondertekening.
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Toelichting  

Dit amendement voegt een voorhangbepaling toe aan de artikelen 2.37c 
en 2.37f. Daar het hier gaat om de verwerking van persoonsgegevens en 
de te hanteren analysemethoden wordt voorgesteld voor de op te stellen 
algemene maatregelen van bestuur een voorhangbepaling in de wet op te 
nemen, zodat de beide Kamers der Staten-Generaal daar nadrukkelijk bij 
betrokken zijn. De voordracht voor de algemene maatregelen van bestuur 
wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp van aan 
beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 
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