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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 21 september 2007 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30657 Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van 

wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 september 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

De stemmingen over de amendementen en moties vonden plaats op 20 september 2007. 

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Artikel 2 

9 (Anker)  
Het doel van dit amendement is om in de voorwaarde tot intrekking van het huisverbod te 
expliciteren dat het niet alleen gaat om behandeling van de dader, maar ook om hulp aan 
partner en/of kinderen. De dader dient de hulp in ieder geval niet te belemmeren en werkt 
daar zonodig ook aan mee. 
Met algemene stemmen aangenomen 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel 15 

10 (Van Velzen) 
Dit amendement bewerkstelligt dat een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van 
deze wet in de praktijk reeds na één jaar aan de Staten-Generaal wordt gezonden. Mede 



 

 datum 21 september 2007 

 blad 2 

 

vanwege het feit dat het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer ter goedkeuring wordt 
voorgelegd alvorens de inhoud van de evaluatie van de pilots «Tijdelijk Huisverbod» 
bij de Tweede Kamer bekend is, is een evaluatietermijn van vijf jaar te lang. Het is 
wenselijk deze wet reeds na één jaar te evalueren.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 

 

Moties 
 

11 (Teeven-Pechtold) om de kosten van huisverbod te verhalen op de uithuisgeplaatste 

Verworpen. Voor: D66, PvdD, VVD, PVV en het lid Verdonk 


