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Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in
verband met beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel
tot verpleging van overheidswege door de Minister van Justitie

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 september 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA,
GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Artikel I en II
7 (Teeven)
Deze wijziging beoogt de beleidsvrijheid uit te sluiten die het Openbaar Ministerie heeft
door al dan niet een vordering tot hervatting van de dwangverpleging in te dienen. Het
wetsvoorstel beoogt de executie van een rechterlijke beslissing tussentijds te beëindigen.
De Minister van Justitie krijgt de beleidsvrijheid een onherroepelijk vonnis van de rechter
door de terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege te beëindigen
ten aanzien van de vreemdeling die geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft. De
voorwaarde dat de vreemdeling niet naar Nederland terugkeert geldt weliswaar voor
onbepaalde tijd maar het kan niet zo zijn dat wanneer die voorwaarde wordt geschonden
het Openbaar Ministerie dan geen vordering indient, waardoor de terbeschikkingstelling
van rechtswege eindigt. De rechter dient hierover altijd te oordelen.
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA,
PVV en het lid Verdonk

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 Æ aangegeven: bijv. 7 Æ 8 Æ 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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Moties
8 (Van Velzen en Azough) om met een oplossing te komen voor illegale of ongewenst
verklaarde vreemdelingen in tbs-klinieken
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD
9 (Van Velzen en Anough) om de tijd die vreemdelingen doorbrengen na verlenging van
tbs of als tbs-passant niet mee te tellen bij het ongewenstverklaringen
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en de PvdD

