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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 19 februari 2019 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34984 

Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van 

het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging 

van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het 

voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 19 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.  

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 

Tegen: PVV, PvdD, DENK en FvD. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Invoeging Artikel III 

9 → 11 (Den Boer en Buitenweg) over een evaluatiebepaling 

 

Dit amendement regelt dat binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet de 

effecten van artikel 44 van de Wet wapens en munitie (hierna: Wwm) zullen worden 

geëvalueerd. De indieners zijn kritisch op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens 

waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuigingen kan blijken. Daarom is van belang dat de evaluatie op een zodanige wijze 

plaatsvindt dat daarvoor géén verdergaande verwerking van bijzondere persoonsgegevens 

nodig is dan noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag van een wapenverlof. 
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 blad 2 

 

 

Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een geanonimiseerde beoordeling van 

beschikkingen op aanvragen. Bezien zou kunnen worden hoe de Autoriteit 

Persoonsgegevens  bij deze evaluatie betrokken kan worden. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de VVD, de 

SGP, het CDA en de ChristenUnie. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

 

Invoeging onderdeel Pa 

8 (Den Boer)  over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

 

Artikel 44 van de Wet Wapens en Munitie (hierna: WWM) bepaalt dat de korpschef ten 

behoeve van zijn taakuitoefening op grond van die wet persoonsgegevens kan verwerken 

waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuigingen kan blijken, alsmede gegevens betreffende gezondheid, strafrechtelijke 

veroordelingen of strafbare feiten. Dit amendement past artikel 44 WWM aan en regelt dat 

de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken, wordt 

geschrapt. De indiener is geen voorstander van het verwerken van deze bijzondere 

persoonsgegevens. Tevens is zij van mening dat onvoldoende duidelijk is hoe misbruik van 

deze persoonsgegevens en willekeur bij het verwerken daarvan voorkomen wordt. Zij is 

daarnaast niet voldoende overtuigd van de noodzaak tot inbreuk op privacy gelet op 

proportionaliteit en subsidiariteit. 

Ingetrokken. 

 

 

Invoegen onderdeel Pa 

12 (Azarkan) over het verwerken van bijzondere persoonsgegevens 

 

Artikel 44 van de Wet wapens en munitie (hierna: Wwm) bepaalt dat de korpschef ten 

behoeve van zijn taakuitoefening op grond van die wet persoonsgegevens kan verwerken 

waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 

overtuigingen kan blijken, alsmede gegevens betreffende gezondheid, strafrechtelijke 

veroordelingen of strafbare feiten. Dit amendement past artikel 44 Wwm aan en regelt dat 

de grondslag voor verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen kan blijken, wordt 

geschrapt. De indiener is geen voorstander van het verwerken van deze bijzondere 

persoonsgegevens. Tevens is hij van mening dat onvoldoende duidelijk is hoe misbruik van 

deze persoonsgegevens en willekeur bij het verwerken daarvan voorkomen wordt. Hij is 

daarnaast niet voldoende overtuigd van de noodzaak tot inbreuk op privacy gelet op 

proportionaliteit en subsidiariteit.  
Verworpen. Voor: PvdA, PvdD en DENK.  
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Moties 

 

10  (Van Dam c.s.) over een landelijke inleveractie 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66,  VVD, SGP, 

CDA, ChristenUnie en PVV. 

 


