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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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 4 juli 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33352 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met 

de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het 

Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-

onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de 

identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 4 juli 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, CDA, 

ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdelen C en E 

Artikel II, onderdelen C en E 

7 (Dijkhoff c.s.) 

Met dit amendement wordt het misbruik van identificerende persoonsgegevens van iemand 

anders strafbaar gesteld. Deze strafbaarstelling vormt een aanvulling op de artikelen 231 

en 231a van het Wetboek van Strafrecht. Bij fraude met identificerende persoonsgegevens 

gaat het om fraude met alle gegevens waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd, 

zoals (combinaties van) naam, adres, telefoonnummer, accounts, handles, nicknames etc. 

etc.  



 

 datum 4 juli 2013 

 blad 2 

 

 

Deze gedraging is thans niet afzonderlijk strafbaar gesteld, terwijl het aantal slachtoffers 

van fraude met identificerende persoonsgegevens de afgelopen jaren explosief toeneemt. 

Het hieruit voortkomende nadeel kan vele vormen aannemen, zoals direct financieel 

nadeel, reputatieschade of schade door het vervuilen van (overheids)databases met 

valselijk aan een persoon gelinkte informatie. Het moet daarbij wel gaan om gevallen 

waarbij men derden het idee geeft dat zij daadwerkelijk te maken te hebben met de 

persoon van wie de identiteit onterecht is aangenomen. Satire en parodie vallen hier dus 

niet onder. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, PvdA, PvdD en 

SP 


