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Betreffende wetsvoorstel:
32319
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van
de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de vo orwaardelijke invrijheidstelling

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 5 april 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Artikel I, onderdeel E
12 (Van Toorenburg c.s.)
Met dit amendement wordt beoogd dat artikel 14e Wetboek van Strafrecht een ruimer
bereik krijgt. In het wetsvoorstel gaat het om situaties waarin rekening wordt gehouden
met een misdrijf dat «gericht is tegen o f gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid
van het lichaam van een of meer andere personen». Dit zou, wat de indieners betreft,
breder toepasbaar mogen worden.
Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat er een groep jongvolwassen veelplegers is die
frequent en berekenend hoger beroep instellen. Omdat hun strafbare feiten over het
algemeen van minder ernstige aard zijn, kan deze groep buiten het «gevaarcriterium» van
het nieuwe artikel vallen. Het is bij jongvolwassen delictplegers echter essentieel dat hun
criminele levensstijl wordt doorbroken.
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 à aangegeven: bijv. 7 à 8 à 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, onderdelen C en M
9 (Helder)
Met dit amendement wordt beoogd de bijzondere voorwaarde inhoudende het voldoen aan
een op grond van hoofdstuk 6 va n de Vreemdelingenwet 2000 bestaande verplichting
Nederland te verlaten en niet in Nederland terug te keren weer in artikel 14c, tweede lid,
en artikel 15a, derde lid, op te nemen. Bij Tweede Nota van Wijziging is deze bijzondere
voorwaarde geschrapt.
Verworpen. Voor: PVV

Moties
11 (Helder) over automatische invrijheidstelling
Verworpen. Voor: PVV

