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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 

29253  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in 
de regeling van de voorlopige hechtenis 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 juni 2004 aangenomen 
door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. 
 
 
 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 
 
Artikel I onderdeel G 
8 (Vos) 
Artikel 87, tweede lid, verschaft de verdachte die voor de eerste maal aan de rechtbank 
schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis heeft verzocht, het recht van hoger beroep 
bij het Hof. De tweede en derde volzin van het artikel beperkt het recht op hoger beroep in die 
zin dat een verdachte niet tegen beide afwijzingen in beroep kan komen. Een verdachte moet 
dus kiezen tussen hoger beroep tegen de afwijzing van het verzoek om schorsing en hoger 
beroep tegen de afwijzing van het verzoek om opheffing. Dat is ongelukkig, omdat bij 
schorsing en opheffing van de voorlopige hechtenis verschillende vragen aan de orde zijn. Dit 
klemt temeer als tegen een verdachte een bevel tot gevangenhouding van 90 dagen wordt 
verleend. Dit amendement biedt -door het schrappen van de beperking in de tweede en derde 
volzin- de mogelijkheid om zowel ten aanzien van een afwijzing van een verzoek om 
schorsing als een afwijzing van een verzoek tot opheffing van de voorlopige hechtenis 
éénmalig in beroep te komen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak. 
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Artikel I onderdeel M 
9 → 14 (Vos) 
Artikel 493 Strafvordering maakt onderdeel uit van de titel Strafvordering in zaken 
betreffende jeugdige personen. Artikel 493 schrijft in de eerste zin reeds voor dat indien de 
rechter de voorlopige hechtenis beveelt, hij zo spoedig mogelijk nagaat of de 
tenuitvoerlegging van dat bevel kan worden geschorst. Hierdoor wordt de rechter 
uitdrukkelijk op het hart gebonden dat hij -in de daarvoor in aanmerking komende gevallen 
ook zo spoedig mogelijk- tot schorsing van de voorlopige hechtenis overgaat. Meer in het 
algemeen houdt dit artikel de impliciete erkenning in van de wetgever dat voor jeugdigen het 
verblijf in politiecel of een huis van bewaring in voorkomende gevallen onwenselijk kan zijn. 
Om die reden dient de te bevelen gevangenneming of gevangenhouding voor jeugdigen een 
termijn van maximaal dertig dagen te bedragen. De mogelijkheid om het bevel tot maximaal 
negentig dagen te verlenen verdraagt zich bij jeugdigen slecht ten opzichte van de opdracht 
die de wetgever in de eerste zin van dit artikel aan de rechter meegeeft.  
Dit amendement tornt niet aan de toepasselijkheid van de bepalingen omtrent de  
inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis, maar handhaaft voor jeugdigen de huidige 
praktijk tot het verlenen van het bevel gevangenneming of gevangenhouding op een 
maximum van dertig dagen, met de mogelijkheid deze tweemaal met maximaal dertig dagen 
te verlengen. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks. 
 
 
Artikel I onderdeel M 
10→12→15 (De Wit) 
Bij de berechting van jeugdigen dient de nadruk te liggen op behandeling en resocialisering in 
plaats van alleen opsluiting. Dit amendement strekt ertoe te allen tijde de gevangenhouding 
van de jeugdige verdachte na maximaal 30 dagen, respectievelijk 60 dagen, te toetsen. Dit 
heeft tot doel om het contact tussen de jeugdige verdachte en de (kinder)rechter te bevorderen, 
alsmede de maximale gevangenhouding zo veel mogelijk te beperken en te bevorderen dat zo 
spoedig mogelijk tot behandeling over te gaan. 
Om deze zelfde redenen is in het amendement opgenomen dat de minderjarige altijd moet 
worden gehoord. 
Verworpen. Voor: SP en GroenLinks. 
 
 
 


