
Amendementen zijn in de 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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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26271          Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2001 door de 
Tweede Kamer aangenomen. De fractie van GroenLinks stemde tegen. 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 1, onderdelen A en C 
19 (Halsema)  
Dit amendement strekt ertoe dat geen nadere invulling aan de registratie en verwerking van 
DNA-profielen wordt gegeven, alsmede voor het stellen van regels voor het bewaren en 
vernietigen van celmateriaal, zonder dat het parlement daarvan heeft kennisgenomen en 
uitdrukkelijk met de voorgestelde regeling heeft ingestemd. Deze parlementaire controle biedt 
de noodzakelijke waarborgen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nu het  
wetsvoorstel DNA in strafzaken op belangrijke punten bij nadere regelgeving wordt ingevuld. 
aangenomen, voor: SP, GroenLinks , PvdA, D66 en CDA 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 1, onderdeel A 
13 (Dittrich)  
Een veroordeelde kan gratie vragen voor de hem door de rechter opgelegde straf. Ingevolge 
art. 13 van de Gratiewet kunnen voorwaarden aan gratiëring gesteld worden. Dit amendement 
regelt dat als voorwaarde kan worden gesteld dat de veroordeelde meewerkt aan een DNA-
onderzoek ten behoeve van opslag in de DNA-databank. 
Ingetrokken 
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Artikel 1, onderdeel A 
14 (Dittrich) 
Het is van belang dat ook minderjarige veroordeelden medewerking verlenen aan DNA-
onderzoek. Dit amendement geeft de rechter de mogelijkheid om bij een voorwaardelijke straf 
als bijzondere voorwaarde te kunnen opleggen dat de minderjarige aan een DNA-onderzoek 
medewerking verleent. De regeling van artikel. 151b Wetboek van Strafvordering is van 
overeenkomstige toepassing. 
Ingetrokken 
 
Artikel 1, onderdeel A 
15 (Dittrich) 
In die gevallen dat van een verdachte in het stadium van het vooronderzoek niet is verlangd 
medewerking te verlenen aan een DNA-onderzoek, kan het van belang zijn dat hij dat alsnog 
doet. Ingevolge dit amendement kan de rechter bij het opleggen van een gedeeltelijk 
voorwaardelijke straf de verdachte bij wijze van bijzondere voorwaarde verplichten aan een 
DNA-onderzoek mee te werken. Voor het DNA-onderzoek is art. 151b Wetboek van 
Strafvordering van overeenkomstige toepassing. 
Ingetrokken 
 
Artikel 1, onderdeel A 
20→29 (Halsema) 
De status van het DNA-profiel is door het ontbreken van een definitiebepaling in de wet 
onduidelijk. DNA-profielen zijn persoonsgegevens. Verdergaand gebruik van celmateriaal 
zou kunnen leiden tot een daderprofiel dat informatie bevat die voor het signalement van de 
betrokkene relevant is, hetgeen zich niet goed verhoudt tot de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Het toegestane gebruik van DNA-onderzoek en DNA-profielen 
dient daarom in de wet uitdrukkelijk te worden begrensd. 
verworpen, voor: SP en GroenLinks 
 
Artikel 1, onderdelen A, B en C 
21 (Halsema) 
Ten einde extra waarborgen te scheppen voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
dient celmateriaal te worden vernietigd, zodra het belang van het onderzoek dit toelaat. Dit is 
in elk geval aan de orde als er een (volledig) DNA-profiel is vastgesteld. Het onderzoek aan 
het celmateriaal dient immers slechts ter vaststelling van een DNA-profiel. Het bewaren van 
celmateriaal voor dertig jaar vormt een onnodige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, 
aangezien gedurende die periode de mogelijkheid blijft bestaan genetische gegevens uit het 
celmateriaal te destilleren. Het College bescherming persoonsgegevens is daarbij de meest 
aangewezen onafhankelijke instantie die toezicht houdt op de vernietiging van  celmateriaal. 
verworpen, voor: GroenLinks 
 
Artikel 1, onderdelen A en C 
12 (Van de Camp) 
De huidige formulering van de wettekst begrenst de mogelijkheid van het doen van een bevel 
tot DNA-onderzoek tot de gevallen genoemd in artikel 67, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering. Dit zijn misdrijven waarop een gevangenisstraf van vier jaren of meer is 
gesteld en strafbare feiten die met name genoemd zijn. Het is wenselijk de mogelijkheden om 
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DNA-materiaal af te nemen te verruimen tot misdrijven waarin dit in het belang van het 
onderzoek is gewenst. Het onderhavige amendement voorziet in de gewenste verruiming. 
verworpen, voor: CDA 
 
Artikel 1, onderdelen A en C 
18 (Nicolai) 
Afname van wangslijmvlies of haarwortels vormt een zeer geringe inbreuk op de lichamelijke 
integriteit, vergelijkbaar met de inbreuk door afname van vingerafdrukken. Het onderhavige 
amendement bewerkstelligt dat wangslijmvlies of haarwortels ook kunnen worden afgenomen 
door een daartoe door de officier van justitie aangewezen opsporingsambtenaar. 
De bij ministeriële regeling vast te stellen eisen, verzekeren dat de desbetreffende 
opsporingsambtenaar voldoende gekwalificeerd is om wangslijmvlies of haarwortels af te 
nemen. 
verworpen, voor: 71 leden, tegen: 72 leden 
 
 
MOTIES 
 
22 (Dittrich c.s.) om te onderzoeken of gedetineerden gestimuleerd kunnen worden om DNA-
materiaal af te geven voor inwerkingtreding. 
aangenomen, voor: PvdA, D66, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP 
 
23 (Dittrich) met het verzoek om een notitie over het schorsen van de voorlopige hechtenis als 
de verdachte DNA-materiaal afgeeft. 
aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, VVD, GPV, RPF en SGP 
 
24 (Dittrich en Nicolai) om de voorwaarde tot afgifte van DNA-materiaal te kunnen stellen 
voor gratie aan een veroordeelde wordt verleend 
ingetrokken 
 
25 (Nicolai en Dittrich) om een inventarisatie te maken van gevallen waarin de bevoegdheden 
worden gerelateerd aan ernstige bezwaren. 
aangenomen, voor: SP, D66, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP 
 
26 (Nicolai c.s.) om ook DNA-materiaal te kunnen afnemen bij reeds veroordeelden 
aangenomen, voor: D66, VVD, CDA, GPV, RPF en SGP 
 
 
 
 


