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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 

Justitie en Veiligheid 

 

 

 

 datum 17 december 2020 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35355 

Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk 

maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het 

gedrag op basis van politiegegevens 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 17 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  

Voor: SP, Krol, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD. 

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I onderdeel A 

9 (Van den Berge en Van Wijngaarden) over het instellen van een Adviescommissie VOG-

Politiegegevens 

 

Om de transparantie en kwaliteit van de VOG-Politiegegevens te bevorderen, wordt een 

onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de 

beoordelingen en de zorgvuldigheid waarmee deze tot stand komen, beoordeelt. De 

kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Justitie en Veiligheid en brengt 

jaarlijks een verslag uit, wat ook aan de Kamer wordt toegezonden. De bekostiging van de 

commissie vindt plaats via het tarief van de VOG-Politiegegevens. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FVD.  



 

 datum [Klik hier om een datum in te vullen] 

 blad 2 

 

 

 

 

 

Artikel I, onderdeel A 

7 → 8 → 11  (Van Wijngaarden c.s.) over verzwaarde parlementaire controle 

 

Met deze wet worden relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond voor 

bepaalde functies. Hiermee wordt voorkomen dat  “verkeerde” personen niet op bepaalde 

kwetsbare posities terechtkomen, van waaruit ze de georganiseerde criminaliteit bewust of 

onbewust kunnen faciliteren. De lijst van beroepen waarvoor dit regime gaat gelden en de 

wijze van toetsing worden geregeld bij ministeriële regeling. Politiegegevens zijn niet 

gebaseerd op een rechterlijk oordeel. Het aanwenden van deze gegevens om zo personen 

uit bepaalde functies te weren dient daarom aan verzwaarde parlementaire controle 

onderworpen te worden. Dit amendement maakt die controle mogelijk. 

Aangenomen. Voor: SP,  PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FVD.  

 

 

Moties 

 

10 (Van den Berge) over voorkomen dat etnisch profileren een rol speelt bij de beoordeling 

van een vog-aanvraag 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-

Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie.  


