
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.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 8 december 1998 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor 
Justitie 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25403  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van 

enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere 
bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) 

 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 26 november 1998 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
Artikel 126qa 
17 (Rouvoet) 
Aangenomen, tegen: GL 
 
Artikel 126s 
24 (O.P.G. Vos) 
Aangenomen, voor: SP D66 PvdA VVD CDA 
 
Artikel 126aa 
26 (Rabbae) 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
Artikel I ond B 
27 (Kalsbeek-Jasperse c.s.) 
Aangenomen, tegen: SP 
 
Artikel I ond Ca 
17 (Kalsbeek-Jasperse c.s.) 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 



2 / 2 

Artikel  I ond F 
23 (Dittrich) 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
 
VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel 126 lid 2 
22 (Rabbae) 
Verworpen, voor: GL en SP 
 
Artikel 126o 
18 (Van de Camp) 
Verworpen, voor: CDA 
 
Artikel 126w 
29 (Rouvoet) 
Verworpen, voor: SP GPV RPF SGP 
 
20 (Rabbae) 
Verworpen, voor: SP GL 
 
Artikel I ond B 
28 (Rouvoet) 
Verworpen, voor: SP GL RPF en lid De Graaf 
 
MOTIES 
 
31 (Dittrich) over het periodiek toetsen van de inzet van bijzondere opsporingsmethoden 
Afgevoerd 
 
30 (Rouvoet) over het doorlaten van personen 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
33 (Kalsbeek-Jasperse) over een verbod op het inzetten van criminele burger-infiltranten 
Aangenomen, tegen: CDA 
 


