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Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 3 juli 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel IIIa
9 (Van de Camp)
In het strafrecht staat voor boetes tot en met € 50,– geen hoger beroep open. Eenzelfde
regeling met eenzelfde grens dient voor de bestuurlijke boetes te gelden. Beroep op de
rechter moet in alle gevallen mogelijk zijn, maar zowel in de gevallen waarin de
beschikking door de rechter in stand wordt gelaten als in de gevallen waarin de rechtbank
in de hoofdzaak of de voorzieningenrechter bij wijze van kortsluiting de hoogte van de
boete bepaalt, dient voor boetes tot en met € 50,– de mogelijkheid om hoger beroep tegen
in te stellen achterwege te blijven.
Ingetrokken

Amendementen zijn in 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.
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Artikel I, onderdeel F
11 12 (Wolfsen / Teeven)
Naar de mening van de indieners dienen publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder de
Staat, bij de uitoefening van hun overheidstaken in beginsel niet uitgesloten te zijn van
bestuursrechtelijke handhaving. Daar waar dat wel het geval moet zijn kan de wetgever
dat steeds in een afzonderlijke wet regelen. Dit amendement regelt expliciet dat alle
bestuurlijke sancties, daaronder begrepen herstelsancties en bestraffende sancties,
inclusief de bestuurlijke boete, ook toegepast kunnen worden op of opgelegd kunnen
worden aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 1, eerste en tweede lid, van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek.
Ingetrokken

