Overzicht van
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aan

afdeling

Inhoudelijke Ondersteuning

De leden van de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie

datum

9 juni 2015
Betreffende wetsvoorstel:
34039
Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad
van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk
geweld (Trb. 2012, 233)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 9 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. Het CDA, de
ChristenUnie, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet,
D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Beweegredenen en Artikel Ia
7

8

9 (Van Helvert en Keijzer) over het mogelijk maken van voorlopige hechtenis bij

voorbereiding van huwelijksdwang
De indiener beoogt met dit amendement mogelijk te maken om voorlopige hechtenis op te
leggen als sprake is van voorbereiding van huwelijksdwang. Eerder zijn de mogelijkheden
voor de strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang zelf al verruimd, door onder andere de
maximumstraf te verhogen naar twee jaar en verlenging van de verjaringstermijn. Daarbij
is ook mogelijk gemaakt om voorlopige hechtenis op te leggen voor huwelijksdwang om
bijvoorbeeld escalatie te voorkomen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen (zie
wetsvoorstel 32 840). De indiener is van mening dat (juist) ook bij de voorbereiding van
huwelijksdwang de mogelijkheid aanwezig moet zijn om voorlopige hechtenis op te leggen
om escalatie te voorkomen en de veiligheid van het slachtoffer te garanderen.
Aangenomen. Voor: Het CDA, de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, 50PLUS,
Van Vliet en de SP.

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.

