
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 
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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. 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35868 
Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch 
verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale 
overheid) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 juni 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, 
ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: SP, PvdD, FVD, JA21 en BIJ1. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel I, onderdelen A en B 
8  9 (Leijten en Dekker-Abdulaziz) over het niet verlenen van erkenning aan private 
aanbieders die gegevens gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan authenticatie 
 
Dit amendement regelt dat een erkenning niet wordt verleend aan private aanbieders van 
digitale inlogmiddelen die gegevens die zijn verkregen door het gebruik ervan bij publieke 
diensten gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan authenticatie. Hoewel het  
wetsvoorstel regelt dat deze verkregen gegevens niet verhandeld mogen worden om geld 
aan te verdienen, regelt het wetsvoorstel niet dat deze gegevens niet gebruikt mogen 
worden voor bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties. Indiener acht dat onwenselijk 
vanuit het oogpunt van privacy en gegevensbescherming. Dit voorstel voorkomt daarom 
dat private aanbieders gegevens van mensen in het contact met de overheid mogen 
gebruiken voor enig commercieel gewin. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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Verworpen amendement 
 
Artikel I, onderdelen A, B en C 
13 (Leijten) over het versterken van de parlementaire betrokkenheid bij lagere regelgeving 
 
Dit amendement strekt ertoe om de nadere uitwerking van hoofdelementen van de Wet 
digitale overheid op te nemen in een algemene maatregel van bestuur (zonder 
mogelijkheid van subdelegatie), en deze met ‘zware voorhang’ voor te leggen aan het 
parlement voordat het gepubliceerd wordt in de Staatscourant.  
Hierdoor krijgen zowel de Tweede als Eerste Kamer de mogelijkheid om tijdens de 
‘voorhang’-periode te spreken over hoofdelementen en desgewenst te verzoeken deze te 
wijzigen, of regeling bij wet te vereisen.  
Indiener vindt dit noodzakelijk in het licht van de waarschuwing van de Afdeling advisering 
van de Raad van State, die stelde: “Zoals in de memorie van antwoord wordt vermeld, 
dient een wet de hoofdelementen van de regeling te bevatten. Het gevaar van 
techniekonafhankelijke wetgeving is dat de wet zo abstract wordt dat de hoofdelementen 
niet meer herkenbaar worden beschreven, zodat het parlement als medewetgever er zich 
geen voorstelling van kan maken waarmee het instemt. De wet dient man en paard te  
noemen en het niet te laten bij de algemene aanduiding dat het gaat om zoogdieren. Bij 
abstracte wettelijke regels is het nog wel mogelijk zich voor te stellen wat daar op dit 
moment concreet onder moet worden verstaan, maar niet welke betekenis zij in de 
toekomst kunnen krijgen”1. Met dit amendement wordt voor het parlement mogelijk om 
invloed uit te oefenen op de inhoud van in de invulling van de hoofdelementen.  
Indiener merkt wel op dat het feit dat er wordt ingestemd met een wet waarvan nog 
onbekend is wat de  
inhoudelijke uitwerking zal zijn voor inwoners en samenleving, wel blijft knellen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA,  
PvdD, Lid Omtzigt, BBB, JA21, PVV en FVD. 
 
Moties 
 
10 (Leijten) over de ministeriële regeling voor de stemmingen naar de Kamer sturen 
Ingetrokken. 
 
11 (Dekker-Abdulaziz) over de ministeriële regeling voor de stemmingen naar de Kamer 
sturen 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA,  
PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, 
FVD. 
 
12 (Bouchallikh) over het behoud van de mogelijkheid van niet-digitale identificatie 
Overgenomen. 

 
1 https://www.raadvanstate.nl/@124851/w04-21-0081/ 


