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Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat  

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30805 Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de 

uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 5 juni 2007 aangenomen 

door de Tweede Kamer. De fractie van de PvdD stemde tegen. 

 

 

 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I, onderdeel Ba 

Artikel 6 

7 (Anker) 

Artikel 6 van de Wet Veiligheidsonderzoeken bevat een maximale beslistermijn van acht 

weken. In de praktijk blijkt deze termijn in een groot aantal gevallen niet gehaald te worden. 

Dit probleem speelt met name bij de zwaarste onderzoeken, voor functies waarbij het belang 

van de nationale veiligheid zwaar weegt. 

Dit amendement beoogt te benadrukken dat de Minister en de betrokken diensten er alles aan 

moeten doen om zich te houden aan de wettelijke beslistermijn van acht weken. Mocht 

onverhoopt die termijn niet worden gehaald, dan maakt het amendement het mogelijk deze 

eenmalig met acht weken te verlengen. De verplichte kennisgeving daarvan aan de werkgever 

wil enerzijds een signaal zijn aan de Minister en de betrokken diensten dat een belangrijke 

wettelijke termijn wordt overschreden. Anderzijds is het bedoeld als informatievoorziening in 

de richting van de werkgever. 

Ingetrokken 

 

 

 

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vghkhnm2n4up
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MOTIES 

 

8 (Schinkelshoek) over verkorting van de wacht- en doorlooptijden van 

veiligheidsonderzoeken 

Aangenomen. Tegen: PvdD 

 

9 (Brinkman) over een verplicht veiligheidsonderzoek, gericht op pedofielen en 

zedendelinquenten 

Verworpen. Voor: PVV 


