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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 3 februari 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31915 Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van 

Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband 

met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende 

jeugdsancties 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 2 februari 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.    

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel II 

12 (Van Velzen) 

In het wetsvoorstel is een experimenteerbepaling opgenomen waarmee tijdelijk kan 

worden afgeweken van de bepalingen die in artikel 80b zijn opgesomd. Een van deze 

bepalingen is artikel 17, waarin is geregeld dat aan iedere jeugdige een kamer wordt 

toegewezen. Het doel van het op nemen van artikel 17 is een experiment mogelijk te 

maken waarbij jeugdigen op niet-vrijwillige basis bij elkaar op een kamer worden  

geplaatst. Het experimenteren met meerpersoonskamergebruik in jeugdinrichtingen is niet 

gewenst. Er bestaan geen aanwijzingen dat het meerpersoonskamergebruik in het belang 

van de jeugdige zou kunnen zijn. De verwijzing naar artikel 17 in artikel 80b moet dan ook 

worden geschrapt zodat een experiment met meerpersoonskamergebruik is uitgesloten. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en PvdD 



 

 datum 3 februari 2010 

 blad 2 

 

 

Artikel I, onderdeel W, artikel 43, eerste lid 

13 (Van Velzen) 

In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is 

vastgelegd dat ieder kind dat van zijn of haar vrijheid is beroofd het recht 

heeft contact te onderhouden met zijn of haar familie door middel van 

correspondentie en bezoeken. In de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen 

is vastgelegd dat de jeugdige in een justitiële jeugdinrichting op dit 

moment het recht heeft om ten minste één uur per week bezoek te 

ontvangen. Een uur per week is heel weinig tijd om contact te onderhouden 

met ouders en eventuele broers of zussen. Dit amendement 

beoogt het bezoekrecht te verdubbelen en het minimum te verhogen naar 

twee uur per week. Samen met de reeds voorgestelde flexibilisering van 

het bezoekrecht levert dit een verbetering van de positie van de jeugdige 

op. 

Ingetrokken 

 
 
Moties 
 

16 (Van Velzen) over evaluatie van de verplichte nazorg voor jeugdigen die in een justitiële 

jeugdinrichting hebben verbleven 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en PVV 

 


