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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

Datum 27 maart 2012 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

32890 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de aanpassing van de regeling 

van de vervolgingsverjaring 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 27 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdelen A en D 

8 (Berendsen en Van Tongeren) 

Dit amendement voorziet in een wijziging van de categorie van misdrijven waarvoor geen 

vervolgingsverjaring geldt. Het amendement strekt ertoe de huidige categorie van 

misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld en zodoende niet verjaren, te 

handhaven. Een categorie zeer ernstige misdrijven waarop 12 jaren of meer 

gevangenisstraf is gesteld en die de dood ten gevolge hebben, wordt toegevoegd aan de 

regeling van de vervolgingsverjaring. Hiermee wordt de categorie van misdrijven die niet 

verjaren, uitgebreid met dien verstande dat de verlaagde ondergrens voor het vervallen 

van de verjaringstermijn, wordt gerechtvaardigd door de dodelijke afloop die het ten 

gevolge heeft. 

In verband met de samenhang met het jeugdstrafrecht wordt ook de bepaling over 

verjaring in het jeugdstrafrecht conform het bovenstaande aangepast.  

Verworpen. Voor: PvdD, GroenLinks en D66  
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Moties 
7 (Van Tongeren en Berndsen)over oorzaken van verjaring van strafzaken 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie 

 


