
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: 
 
28277    Wet op het Centraal bureau voor de statistiek 
 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 17 juni 2003 met algemene 
stemmen aangenomen door de Tweede Kamer 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Invoeging artikel 42a 
8→10 (Blok c.s.) 
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op epidemiologisch gebied is het van belang 
dat wetenschappers kunnen beschikken over gegevens met betrekking tot doodsoorzaken die 
het CBS ten behoeve van statistisch onderzoek op grond van artikel 12a van de Wet op de 
lijkbezorging ontvangt. Verstrekking door het CBS van deze gegevens kan er vervolgens toe 
leiden dat de doodsoorzaken op individueel niveau aan patiëntenonderzoeksgegevens kunnen 
worden gekoppeld. Hiermee worden niet alleen de belangen van de wetenschap en de 
volksgezondheid gediend, maar ook de positie van Nederland als kennisland. Het 
amendement biedt de wettelijke basis voor de verstrekking van bedoelde gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek. Aangezien het om privacygevoelige gegevens gaat, wordt aan 
de verstrekking hiervan een aantal voorwaarden gesteld. Het moet gaan om personen die in 
een wetenschappelijk onderzoek waren betrokken en tot een zodanige verstrekking 
hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Verder dienen bij ministeriële regeling 
voorwaarden te worden gesteld. Daarbij kan worden gedacht aan de voorwaarde dat de 
verzoeker naar het oordeel van de directeur-generaal voldoende maatregelen heeft getroffen 
om te voorkomen dat de gegevens voor andere doeleinden dan wetenschappelijk 
onderzoek worden gebruikt. Voorts moet worden geborgd dat de gegevens met betrekking tot 
het medisch handelen en de behandelend arts vertrouwelijk blijven. De in lid 5 bedoelde 
regels zullen van kracht zijn op het moment dat de wet in werking treedt. 
Met algemene stemmen aangenomen  
 


