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Betreffende wetsvoorstel:
34257
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van
Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal
daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te
bevorderen

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 9 mei 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede
Kamer.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Invoeging Artikel IV0A
8 (Van Nispen) dat regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen
Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen.
De minister zendt vijf jaar na inwerkingtreding van de wet, en vervolgens telkens na vijf
jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze
wet en bijbehorende algemene maatregel van bestuur in de praktijk.
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  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.

datum
blad

9 mei 2017
2

Moties
9  11 (Van Oosten en Van Toorenburg) over de affectieschade altijd vorderen op de
veroorzaker van het leed
Aangenomen. Voor: GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de
ChristenUnie, de PVV en FvD.
10 (Groothuizen en Van Nispen) over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders
en/of stiefkinderen
Aangenomen met algemene stemmen.

