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OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 

29254  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de 
Wet op de rechterlijke organisatie in verband met het horen van getuigen en 
enkele verwante onderwerpen 

 

 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 22 juni aangenomen door de 
Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen. 
 
 

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I onderdeel L 
10→11 (Vos) 
Het wetsvoorstel beoogt door het schrappen van artikel 321 Wetboek van Strafvordering te 
voorkomen dat niet gehonoreerde verzoeken tot het horen van tolken, getuigen en 
deskundigen tot in het oneindige herhaald kunnen worden. Door het schrappen van dit artikel 
wordt voor de verdediging de mogelijkheid ontnomen om tolken, getuigen en deskundigen op 
te roepen voor een gehoor als sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden in de strafzaak. 
Dat is onwenselijk en mogelijkerwijze in strijd met het in artikel 6 lid 3 sub d EVRM 
gehuldigde beginsel van ondervraging van getuigen. 
Dit amendement beoogt te garanderen dat er ruimte blijft bestaan om bij nieuwe feiten en 
omstandigheden tolken, getuigen en deskundigen op te roepen voor een gehoor. Daarnaast 
stimuleert dit amendement een prudent gebruik van het recht om tolken, getuigen en 
deskundigen vooraf op te geven voor een gehoor daar dit amendement uitsluit dat reeds 
opgegeven maar geweigerde verzoeken tot een gehoor later alsnog kunnen worden 
opgeroepen. 
Verworpen. Voor: GroenLinks. 
 
 


