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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34851 

Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 13 maart 2018  aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD stemden 

voor.  

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

 

Invoeging artikel 2a 

15 (Van der Staaij) over de wettelijke plicht tot het in aanmerking nemen van de 

behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen 

 

De Europese Unie beveelt in overweging 13 de lidstaten en de autoriteiten uitdrukkelijk 

aan om bij de toepassing van de verordening rekening te houden met de omvang van 

bedrijven en organisaties. Administratieve lasten moeten zoveel mogelijk worden 
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voorkomen. Hierbij wordt onder meer verwezen naar de definitie van het begrip kleine, 

middelgrote en micro-ondernemingen uit artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 

2003/361/EG van de Commissie. Hierin is voor de categorie ‘kleine, middelgrote en micro-

ondernemingen sprake van een grens van 250 werknemers, een jaaromzet van 50 miljoen 

euro of een balanstotaal van 43 miljoen euro als begrenzing. Algemeen uitgangspunt dient 

immers te zijn dat Nederland geen onnodige extra lasten oplegt aan bedrijven en 

organisaties. De indiener vindt het daarom noodzakelijk dat het uitgangspunt dat in de 

aanbeveling van overweging 13 is opgenomen uitdrukkelijk in de wet wordt opgenomen. 

Als dit niet het geval is, is het risico groot dat organisaties en bedrijven met steeds 

verdergaande verplichtingen te maken hebben. Dit amendement regelt dat de Autoriteit 

Persoonsgegevens nadrukkelijk de behoeften van deze ondernemingen in aanmerking 

moet nemen bij de toepassing van de AVG. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Artikel 7 

14 (Van Dam c.s.) over drie collegeleden van de AP 

 

Dit amendement regelt dat het College van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) altijd 

bestaat uit drie leden: de voorzitter en twee andere leden. De indieners zien met het in 

werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de taken en 

verantwoordelijkheden van de AP groeien. Mede hierom wordt er in het regeerakkoord 7 

miljoen euro extra vrijgemaakt voor de AP. Dit geld zal onder meer gebruikt worden voor 

uitbreiding van het personeel en verzwaring van de ambtelijke top. Echter achten de 

indieners het ook van belang dat het College van de AP, als eindverantwoordelijke van de 

organisatie, voldoende toegerust is op de taken die voortvloeien uit de AVG en over de 

juiste expertise beschikt. Hierom willen de indieners het College versterken met een extra 

lid, een mogelijkheid die nu nog optioneel is. In 2013 is er voor het laatst besloten dat een 

College met twee leden ( een voorzitter en een ander lid) voldoende is. Sinds die tijd is de 

omvang van de taak van de Autoriteit persoonsgegevens flink gegroeid. De voorzitter is 

het gezicht van de AP naar buiten toe en krijgt met inwerkingtreding van de AVG een 

zwaardere Europese rol als onderdeel van het Comité van toezichthouders. Daarnaast heeft 

de AP in haar organisatie een scheiding tussen verschillende taken. Enerzijds de 

adviserende taak met publieksvoorlichting, afdeling Klantcontact en controlerende 

onderzoeken en anderzijds de toezichthoudende en handhavende rol. Omdat deze 

diversiteit aan taken zowel binnen de AP als in de beeldvorming naar buiten gepaard kan 

gaan met een zekere onderlinge spanning, is het verstandig en gezond om ook binnen het 

College deze taken bij verschillende personen te beleggen. Deze verschillende taken 

vereisen ook verschillende expertise. Dit noopt volgens de indieners dan ook tot het, 

binnen het bestaande budget, standaard bemensen van het College met 3 personen, iets 

wat in 2013 nog niet nodig werd geacht maar nu wel aangewezen is. Hierbij beschikt het 

nieuwe lid over ruime praktijkervaring op het gebied van gegevensbescherming en –

verwerking, zoals bijvoorbeeld in een relevante onderneming en/of zorginstelling. Verder 

zien de indieners het aantrekken van een derde lid aan het College ook als kans voor 

diversifiëring van het orgaan.  
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Aangenomen. Voor:  SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 

Artikel 5 

13 (Buitenweg) over het verlagen van de leeftijdsgrens voor toestemming 

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming is het mogelijk om voor een 

rechtmatige verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen een leeftijdsgrens te 

stellen vanaf 16 jaar. Het kabinet kiest ervoor om vast te houden aan de in de Wet 

bescherming persoonsgegevens gehanteerde leeftijdsgrens van 16 jaar. In de Nota van 

Wijziging wordt hierop weliswaar een uitzondering geformuleerd voor hulp- en 

adviesdiensten die rechtstreeks en kosteloos aan een minderjarige, maar indiener ziet niet 

in waarom nog aan de huidige leeftijdseis wordt vastgehouden. Jongeren worden op veel 

terreinen, bijvoorbeeld als het hun eigen gezondheid of omgang met hun gescheiden 

ouders betreft, in staat geacht hun eigen afwegingen te maken. In veel gevallen wordt 

daar al vanaf hun twaalfde jaar een zwaar en soms doorslaggevend gewicht aan gegeven. 

Onder deze veranderde maatschappelijke inzichten past een verlaging van de 

leeftijdsgrens in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Ook doet 

een lagere leeftijdsgrens recht aan het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het 

kind (IVRK) dat in artikel 13 stelt dat kinderen vrij moeten zijn om informatie te verkrijgen 

en te delen. Tot slot wijst indiener erop dat bijvoorbeeld België, Ierland en de 

Scandinavische landen uitgaan van een leeftijdsgrens van dertien jaar. 

Verworpen: PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

Artikel 7 

10 (Buitenweg) over een voordracht van de Tweede Kamer voor de AP 

  

Indiener stelt voor om de Tweede Kamer der Staten-Generaal een beslissende stem te 

geven bij de benoeming van de voorzitter, de leden en de buitengewone leden. Een 

vergelijkbare procedure wordt gevolgd bij de Algemene Rekenkamer. Met dit amendement 

wordt de democratische controle op het functioneren van de Autoriteit Persoonsgegevens 

versterkt. 

Verworpen. Voor : SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de SGP en FvD. 

 

 

Invoeging van artikel 33a 

12 (Buitenweg) over transparantie van medewerking aan inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 

 

Ingevolge artikel 3, derde  lid, onder b, van deze wet valt de verwerking van 

persoonsgegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten buiten de werkingssfeer van de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder omstandigheden, voor zover de 

nationale veiligheid zich daar niet tegen verzet, moeten derden en aanbieders van 

communicatiediensten die ingevolge de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 

meewerken waar mogelijk transparantie betrachten, bijvoorbeeld door geaggregeerde data 

te publiceren over aard en omvang van de medewerking aan die inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Artikel 42 

16 (Van Nispen en Leijten) over het vervallen van de uitzondering voor financiële 

ondernemingen 

 

Dit amendement regelt dat de uitzondering voor het melden van datalekken aan 

betrokkenen voor financiële ondernemingen vervalt. 

Onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens, te weten in artikel 34a lid 11 Wbp, 

worden financiële ondernemingen uitgezonderd van de meldingsplicht aan betrokkenen. 

Deze uitzondering voor financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel 

toezicht op het melden van een datalek aan betrokkenen is ook in de Uitvoeringswet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming geregeld, te weten in artikel 42. Uit de 

geschiedenis van de totstandkoming van deze uitzondering voor datalekken in de financiële 

sector blijkt dat dergelijke kennisgevingen aan betrokkenen – mede tegen de achtergrond 

van de financiële crisis – destijds te risicovol werden bevonden om dwingend te worden 

voorgeschreven. Daarnaast werd er destijds van uitgegaan dat de zorgplicht van een 

financiële onderneming zou waarborgen dat zij ook zonder dat dit dwingend wordt 

voorgeschreven haar verantwoordelijkheid jegens haar cliënten in rechtstreeks contact met 

die cliënten zou nemen.  

 

Indieners vinden deze uitzondering niet langer gerechtvaardigd, omdat de gevolgen van 

gelekte financiële data voor de privacy van betrokkenen erg groot zijn. Met de PSD2-

richtlijn, die ziet op het delen van financiële gegevens, is dit relevanter dan ooit. Bovendien 

valt niet in te zien waarom het bezwaarlijk zou zijn om te voorzien in een uitdrukkelijke 

wettelijke waarborg voor betrokkenen door ook voor financiële instellingen de reguliere 

meldplicht voor datalekken te laten gelden. 

 

Overigens kan ook de ontdekking van een niet-gemeld datalek bij een financiële instelling 

leiden tot een vermindering van vertrouwen op de financiële markt.  

 

Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is van oordeel dat ook klanten van een financiële 

onderneming op de hoogte moeten worden gebracht van een datalek indien dat 

waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen 

met zich kan brengen, conform de hoofdregel van artikel 34, eerste lid, van de 

Uitvoeringswet AVG.  

Verworpen. Voor : SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD. 
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Artikel 43 

Invoeging artikel 43a 

11 (Buitenweg) over het maximeren van de journalistieke exceptie  

 

Indiener stelt voor om de in de Algemene verordening gegevensbescherming geboden 

ruimte voor uitzonderingen inzake journalistieke doeleinden volledig in de Uitvoeringswet 

Avg over te nemen. Met het oog op het grote belang van vrije nieuwsgaring voor de 

werking van de democratische rechtstaat valt te verdedigen dat de journalistieke exceptie 

zoveel mogelijk wordt gehonoreerd. Te vrezen valt dat bij het handhaven van de huidige 

regeling bronnen en klokkenluiders minder snel geneigd zijn om misstanden via de media 

naar buiten te brengen. Een ‘chilling effect’ op de media en hun bronnen kan zich 

uiteindelijk uiten in een ongewenste vorm van zelfcensuur. Een beperkte invulling van de 

journalistieke exceptie zal daardoor leiden tot een verlies van het evenwicht dat volgens 

het EHRM getroffen moet worden tussen bescherming van privacy en vrijheid van 

meningsuiting, de persvrijheid in het bijzonder (EHRM 7 februari 2012, nr. 40660/08 en 

60641/08 Caroline von Hannover / Duitsland).  

Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks en 50PLUS. 

 

 

 

Moties 

 

17 (Buitenweg)  over democratische legitimering van het coherentiemechanisme 

Ingetrokken. 

 

 

18 (Koopmans c.s.) over hulpvaardige handhaving  

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD.  

 

 

19 (Koopmans c.s.) over ervaringen en voornemens inzake de AVG  

Overgenomen door de regering. 

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen deze overgenomen 

motie te zijn.  

 

 

20 (Van Nispen) over meer geld voor de Autoriteit Persoonsgegevens  

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, de PvdD en DENK.  

 

 

21 (Van der Staaij en Van Toorenburg)  over duidelijke richtlijnen voor de functionaris 

gegevensbescherming  

Met algemene stemmen aangenomen. 
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22 (Verhoeven en Van Toorenburg)  over de leeftijdsgrens in de UAVG heroverwegen  

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD. 

 

 

23 (Verhoeven en Van Nispen)  over de uitvoering van de additionele taken door de AP 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de 

SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD. 


