
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, 10 november 1999 
 
Aan de leden en de plv. leden van de  
vaste commissie voor Justitie 
 

 
 

 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26800 VI  Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van  het 

Ministerie van  Justitie (VI) voor het jaar 2000 
 

 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 9 november 1999 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
Artikel 01.09 
10 (Dittrich) 
Dit amendement strekt ertoe het gebruik van de toepassingsmogelijkheden van DNA in het 
strafrecht te vergroten. Met de extra 1 miljoen gulden ten behoeve van het Nederlands 
Forensisch Instituut kan de capaciteit van dit Instituut worden vergroot, opdat meer DNA- 
onderzoeken kunnen plaatsvinden. De verhoging van het budget van het Nederlands 
Forensisch Instituut wordt ten laste gebracht van artikel 01.09 Diversen 
Bij aanneming van dit amendement dienen de daardoor noodzakelijke wijzigingen in de 
totaaltellingen te worden aangebracht. 
Overgenomen 
 
9 (Kalsbeek) 
Dit amendement strekt ertoe de uitgaven voor het landelijk Haltbureau te verhogen 
(artikelonderdeel Overige projecten en instellingen). Met de ruimere verhoging van het 
verplichtingenbedrag wordt beoogd, de verhoging structureel zeker te stellen. 
De structurele verhoging is voor de helft bedoeld voor de kerntaken van Halt en voor de helft 
voor het monitoringsysteem Aurah/aureool. De incidentele verhoging is bedoeld voor 
huisvesting. De verhogingen ingevolge dit amendement zijn een verhoging ten opzichte van 
de toezegging nu aan Halt gedaan, te weten: 2 mln structureel en 0,6 mln incidenteel. 
De verhoging is ten laste gebracht van artikel 01.09 Diversen. 
Met algemene stemmen aangenomen 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
Artikel 8.02 
8 (Halsema) 
Voor een deel van de delinquenten met een psychische of persoonlijkheidsstoornis is het 
huidige sanctiestelsel onvoldoende toegerust. Het betreft met name de daders van zware 
(seksuele) geweldsdelicten die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis en de veelal 
psychotische en verslaafde «draaideurcriminelen». Bij degenen die niet tot TBS zijn 
veroordeeld, wordt tijdens detentie te weinig gedaan aan intensieve begeleiding en 
behandeling. Bovendien is er ook na beëindiging van de sanctie onvoldoende geld voor een 
intensieve en deskundige begeleiding van deze moeilijke groep vanuit de 
reclasseringsinstellingen. Met de extra 20 miljoen gulden ten behoeve van de reclassering en 
behandeling in de gevangenis in het jaar 2000, kan een programma worden ontwikkeld en in  
gang gezet, dat voor beide tekortkomingen een oplossing biedt. De dekking voor deze 
intensivering wordt gevonden in het cellen-overschot, dat volgens de laatste prognoses in 
2000 1095 cellen zal bedragen. 
Verworpen, voor GL SP 
 
MOTIES 
11 (Van de Camp) over dwang bij pharmaco-therapie 
Verworpen, voor CDA 
 
12 (Van de Camp) over onafhankelijkheid van geestelijke verzorging 
Aangehouden 
 
13 (Kalsbeek) over tekorten aan plaatsen in TBS-instellingen en jeugdinrichtingen 
Aangenomen, tegen VVD 
 
14 (Kalsbeek) over capaciteitstekorten bij taakstraffen en Haltstraffen 
Aangenomen, tegen VVD SGP 
 
15 (Kalsbeek/Dittrich) over de bejegening van slachtoffers van ernstige delicten 
Aangenomen met algemene stemmen 
 
16 (Kalsbeek/Nicolaï) over verlenging van de proeftijd na voorwaardelijke beëidiging van 
TBS Aangenomen, voor PvdA SGP RPF GPV CDA VVD 
 
17 (Kuijper) over de Wet wapens en munitie 
Aangehouden 
 
18 (Kuijper) over registratiesysteem van wapenverplaatsingen 
Aangehouden 
 
19 (Kuijper) over het aantal wapenhandelaren 
Aangehouden 
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20  (Kuijper) over inzage in de ledenbestanden van schietverenigingen 
Aangehouden 
 
21/25 vervangen door ?? (Halsema/Nicolaï) over behandeling en intensieve begeleiding van 
ex-gedetineerden 
Aangenomen, tegen SP 
 
22 vervangen door ?? (Halsema/Dittrich) over een behandelprogramma voor gestoorde 
delinquenten Aangenomen met algemene stemmen 
 
23 en 33 vervangen door ?? (Halsema/Dittrich) over de bevoorrading van coffeeshops/telen 
van Nederwiet) Aangehouden 
 
24 (Nicolaï) over bewaking van  de kwaliteit van wet- en regelgeving 
Met algemene stemmen aangenomen 
 
26(Nicolaï c.s). over in vrijheid gestelde TBS-veroordeelden 
Aangenomen, tegen SP GL 
 
27 (Nicolaï c.s). over DNA-profielen 
Aangenomen, tegen SP GL  
 
28 (De Wit over de uurvergoeding voor de sociale advocatuur 
Verworpen, voor GL SP 
 
29 (De Wit) over een inkomensafhankelijk boetestelsel 
Verworpen, voor GL SP 
 
30 (Dittrich) over spreekrecht voor slachtoffers of nabestaanden 
Aangehouden 
 
31 (Dittrich c.s). over middelen voor extra DNA-onderzoek in strafzaken 
Aangenomen, tegen GL 
 
32 (Dittrich c.s.) over een second opinion in opsporingszaken 
Aangenomen, tegen VVD GPV RPF SGP 
 
34 (Rouvoet/Van der Staaij) over discriminatie van gehandicapten 
Aangenomen, voor SP GL PvdA CDA GPV SGP RPF 
 
35 (Rouvoet) over arbeid in de penitentiaire inrichtingen 
Met algemene stemmen aangenomen 


