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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
26825  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming van de 

strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog 
op grootschalige ordeverstoringen 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 24 februari 2000 
aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen. 
 
Hieronder treft u twee uittreksels uit de "Draad" van de Tweede Kamer van 22 en 24 februari 
2000 met een weergave de heropening van de behandeling en van de stemmingen. Aan het 
eind van dit overzicht treft u tevens de stemmingen over ingediende moties m.b.t. dit voorstel 
aan. De handelingen van het debat in de Tweede Kamer treft u aan in de gele 
handelingenboekjes 47 (9 februari 2000) en 48 (10 februari 2000) die reeds in uw bezit zijn. 
 
 
Uit de Draad van 22 februari 2000: 
 
Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: 

- het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet ter verbetering van de 
mogelijkheden tot bestrijding van grootschalige verstoringen van de openbare orde 
(26735); 

- het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter verruiming 
van strafrechtelijke mogelijkheden tot handhaving van de openbare orde met het oog op 
grootschalige ordeverstoringen (26825). 
 
De voorzitter: De heer Santi vraagt heropening van de beraadslaging. Ik stel voor, aan dit 
verzoek te voldoen. 
 
 
Daartoe wordt besloten. 
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De voorzitter: Ik wijs de Kamer erop dat bij heropeningen niet het debat wordt herhaald. Zij 
gaan over een nieuw feit en zijn in het algemeen erg kort. 
 
 
Het woord voert het lid Santi. 
 
De voorzitter: Aangezien het amendement-Santi (26825, nr. 8) is ingetrokken, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 
 
 
Het woord voert het lid Santi 
 
 
Motie: 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende, 
- dat het wenselijk is, personen verdacht van strafbare feiten begaan in het kader van 
grootschalige ordeverstoringen zo snel mogelijk te berechten; 
- dat het als verdachte op heterdaad betrapt is, mogelijk is, die berechting overeenkomstig 
artikel 375 Strafvordering nog op de dag van de aanhouding te doen geschieden; 
- dat het daarbij gewenst kan zijn dat de betrokkene vanaf de aanhouding tot aan de zitting in 
verzekering zal zijn gesteld; 
 
van mening, dat het gewenst is dat deze wijze van strafrechtelijke afdoening in geval van 
grootschalige ordeverstoringen zoveel als mogelijk zal worden gevolgd; 
 
verzoekt de regering te onderzoeken of het wenselijk is, de termijn voor supersnelrecht tot 
twee à drie dagen te verlengen en inverzekeringstelling tevens mogelijk te maken met het oog 
op verschijning van de betrokkene voor de rechter in verband met een dergelijke 
supersnelrechtprocedure, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Santi en Scheltema-de Nie. Naar mij 
blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. 
Zij krijgt nr. 15 (26825, 26735). 
 
Het woord voert het lid Santi. 
 
De voorzitter: Aangezien het amendement-Santi c.s. (stuk nr. 9) is ingetrokken, maakt het 
geen onderwerp van beraadslaging meer uit. 
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Het woord voert het lid Scheltema-de Nie. 
 
 
Motie: 
 
De Kamer, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 
overwegende, dat het voorstel tot verruiming van de strafrechtelijke mogelijkheden tot 
handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen een 
uitbreiding van het strafvorderlijke instrumentarium introduceert; 
 
van mening, dat het wenselijk is dat binnen de termijn van twee jaren na de inwerkingtreding 
van de wet deze nieuwe modaliteit op zijn doeltreffendheid en uitvoerbaarheid in de praktijk 
wordt getoetst; 
 
verzoekt de regering een zodanige toetsing te doen plaatsvinden en de Kamer daarvan verslag 
te doen, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De voorzitter: Deze motie is ingediend door de leden Scheltema-de Nie, Santi en Nicolaï. 
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund. 
Zij krijgt nr. 16 (26825, 26735). 
 
 
Het woord voeren de leden Schutte, Nicolaï, van der Staaij, Rietkerk, Halsema, De Wit en 
minister Korthals. 
 
De algemene beraadslaging wordt gesloten. 
 
De voorzitter: Ik stel voor op een nader te bepalen tijdstip te stemmen over het wetsvoorstel 
en de daarop ingediende amendementen en moties. 
 
 
Daartoe wordt besloten. 
 
 
Uit de Draad van 24 februari 2000: 
 
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het 
Wetboek van Strafvordering ter verruiming van strafrechtelijke mogelijkheden tot 
handhaving van de openbare orde met het oog op grootschalige ordeverstoringen 
(26825). 
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De aanhef van artikel I, de onderdelen A t/m D en de aanhef van onderdeel E worden zonder 
stemming aangenomen. 
 
In stemming komt het amendement-Nicolaï c.s. (stuk nr. 14). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen. 
 
 
In stemming komt het gewijzigde amendement-Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, IA). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
de PvdA, D66, het GPV en de RPF voor dit amendement hebben gestemd en die van de 
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 
Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 17 voorkomende 
amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 
 
 
Punt 1 van onderdeel E, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-
Nicolaï (stuk nr. 14) en het gewijzigde amendement-Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, IA), 
wordt zonder stemming aangenomen. 
 
De voorzitter: Ik stel vast dat door de aanneming van het gewijzigde amendement-
Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, IB) twee nieuwe punten zijn ingevoegd. 
 
 
Punt 2, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-
Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, IC), wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Punt 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-
Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, ID), wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Het gewijzigde onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-
Santi/Scheltema-de Nie (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen. 
 
Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen. 
 
De artikelen IA en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen. 
 
De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 
 
 
Het woord voert het lid Scheltema-de Nie. 
 
In stemming komt het wetsvoorstel. 
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De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de 
VVD, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die 
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 
 
 
 
 
Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties ingediend bij de behandeling van de 
wetsvoorstellen over de openbare orde, te weten: 
- de motie-Santi/Scheltema-de Nie over de supersnelrechtprocedure (26825, 26735, nr. 15); 
- de motie-Scheltema-de Nie c.s. over toetsing van de wet binnen twee jaar (26825, 26735, nr. 
16). 
 
 
In stemming komt de motie-Santi/Scheltema-de Nie (26825, 26735, nr. 15). 
 
De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, 
de PvdA, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 
 
In stemming komt de motie-Scheltema-de Nie c.s. (26825, 26735, nr. 16). 
 
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 
 


