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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kame r betreffende wetsvoorstel:

26983

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige ander wetten omtrent
de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere
onderwerpen

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 mei 2001 met algemene
stemmen aangenomen.

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN
Artikel I ond F
7 (Rabbae)
Dit amendement beoogt de bezwaarmogelijkheid die in artikel 62a is
opgenomen, effectief te maken. Dat de verdachte op deze mogelijkheid
wordt gewezen is vooral van belang nu een bepaling ontbreekt dat de
verdachte contact met een raadsman kan opnemen.
Aangenomen met 66 stemmen tegen en 69 stemmen voor.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN
Artikel I ond B
9 (Rabbae)
Hoewel onderzoek in het lichaam een aanzienlijk ingrijpender maatregel
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.

is dan onderzoek aan het lichaam, is er in de criteria voor de toepassing
van de maatregel geen inhoudelijk verschil gemaakt. Hiermee komt het
beginsel van subsidiariteit niet voldoende uit de verf. Dit amendement
beoogt een aanscherping van de voorwaarden waaronder onderzoek in
het lichaam toelaatbaar is.
Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks
Artikel I ond D
8 (Rabbae)
Gelet op het mogelijk ingrijpende karakter van de in bovenstaande
artikelen genoemde maatregelen en de toepassing daarvan, is het van
belang dat de Kamer de gelegenheid heeft te reageren op de nadere
uitwerking van deze artikelen. Dit klemt temeer nu in artikel 61a is gekozen
voor een niet-limitatieve opsomming van maatregelen. Een voorhang-procedure
voorziet in een noodzakelijke controlemogelijkheid.
Verworpen. Voor stemden SP en GroenLinks
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