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34 984 Wijziging van de Wet wapens en munitie in 
verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 
91/477/EEG van de Raad inzake de controle op 
de verwerving en het voorhanden hebben van 
wapens (PbEU 2017, L 137/22) 

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DEN BOER 
Ontvangen 12 februari 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

ARTIKEL III  

Onze Minister van Justitie en Veiligheid zendt binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over 
de doeltreffendheid en de effecten van de verwerking van persoonsge-
gevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze 
of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken als bedoeld in 
artikel 44 van de Wet wapens en munitie in de praktijk. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van 
deze wet artikel 44 van de Wet Wapens en Munitie (hierna: WWM) wordt 
geëvalueerd, voor zover het betreft de verwerking van (bijzondere) 
persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, 
religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken. De indiener 
is kritisch op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens waaruit ras 
of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwe-
lijke overtuigingen kan blijken. Ondanks dat de indiener vertrouwen heeft 
in politie en opsporingsdiensten, blijft het risico op misbruik, discriminatie 
en etnische profilering bestaan. Daarom stelt de indiener voor de 
verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 
politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen 
kan blijken als bedoeld in artikel 44 WWM over vijf jaar te evalueren met 
als doel de doeltreffendheid en de effecten van de verwerking van deze 
bijzondere persoonsgegevens, waaronder de vraag of sprake is van 
misbruik, discriminatie of etnische profilering, te controleren. 

Den Boer
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