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Betreffende wetsvoorstel:
34746
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele
andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden
om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 21 februari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, de PvdA,
GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en
FvD stemden voor.

Aangenomen en overgenomen amendementen
Invoeging Artikel VIA
8  12 (Buitenweg) over een evaluatie binnen vijf jaar
Dit amendement regelt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen.
De Minister zendt binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal
een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.
Aangenomen. Voor: de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD.

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.
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Moties
9 (Verhoeven c.s.) over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de
VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD

10 (De Graaf) over de islam als hoofdoorzaak van terreur
Verworpen. Voor: PVV.

11 (De Graaf en Fritsma) over de grenzen sluiten voor alle asielzoekers en immigranten
uit islamitische landen
Verworpen. Voor: PVV.

