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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
28202  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet en 

de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het verblijf van in 
bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel (verblijf in 
politiecellen) 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 7 februari 2002 
aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. 
 
 
 
AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 
 
Artikel III 
7→11 (Dittrich c.s.) 
De regering heeft voorgesteld de plaatsing van de verdachte in handen te leggen van de 
selectiefunctionaris en heeft de mogelijkheid geschrapt dat de rechter in het bevel tot 
voorlopige hechtenis de plaats, waarin de voorlopige hechtenis zal worden ondergaan, 
vermeldt. 
Dit amendement maakt het weer mogelijk dat de rechter die plaats kan aangeven, maar dan in 
verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Op dit moment maakt 
de rechterlijke macht spaarzaam gebruik van deze bevoegdheid en wel in die gevallen waar de 
(jeugdige) verdachte te ver van de woonplaats van de familie gedetineerd wordt. 
Ondergetekenden vinden dat die bevoegdheid van de rechter moet blijven bestaan. 
Aangenomen, tegen: VVD  
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 
 
Diverse artikelen 
10 (Halsema) 
Onder tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel moet een 
door de rechter opgelegde sanctie worden verstaan. De strekking van het wetsvoorstel en de 
daarbij behorende Memorie van Toelichting geven aan dat deze wet ziet op de onderbrenging 
van gedetineerden waarvoor een bevel tot bewaring in de zin van artikel 63 Wetboek van 
Strafvordering door de rechter-commissaris is verleend. 
Ingetrokken 
 
Artikel II 
6→8 (Duijkers c.s.) 
Het onderhavige wetsvoorstel maakt het mogelijk dat ook jeugdigen voor tien dagen in een 
politiecel worden opgesloten hetgeen een uiterst ongewenste situatie zou zijn. Dit 
amendement beoogt voor in ieder geval jongeren tussen 12 en 16 jaar deze mogelijkheid uit te 
sluiten. 
Ingetrokken 
 
MOTIES 
 
15 (Rietkerk) 
Verworpen, voor: SP, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en SGP 
 
16 (Dittrich c.s.) 
Aangenomen,: voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie 
 
17 (Dittrich c.s.) 
Aangenomen, voor: 66 leden. Tegen: 64 leden. 
 
19→20 (Halsema c.s.) 
Aangenomen, tegen: VVD 
 


