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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 en Veiligheid 

 

 

 

 datum 10 mei 2022 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35871 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de verhoging van het wettelijk 

strafmaximum van doodslag (verhoging wettelijk strafmaximum doodslag) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 10 mei 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, 

PVV, FVD en Groep Van Haga. 

Tegen: D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, Volt, , BIJ1, Lid Gündoğan. 

 

Verworpen amendementen 

 

Opschrift 

Beweegredenen 

Invoeging artikel IA 

8 (Markuszower) over het vervallen van de mogelijkheid van voorwaardelijke 

invrijheidstelling bij moord, doodslag, zeden- en geweldsdelicten 

 

De indiener is van mening dat het recht op voorwaardelijke invrijheidstelling 

en elke vorm van strafkorting voor veroordeelde daders dient te vervallen. 

In dit amendement stelt de indiener voor dat door de rechter opgelegde 

onvoorwaardelijke gevangenisstraffen voor levensdelicten waaronder 

moord en doodslag, zedendelicten, geweldsdelicten en deelneming aan 

terroristische organisatie geheel moeten worden uitgezeten, ongeacht of 

sprake is van goed gedrag tijdens de detentieperiode. 



 

 datum 10 mei 2022 

 blad 2 

 

 

 

 

 

Deze delicten veroorzaken vaak onbeschrijflijk en onherstelbaar leed en 

vormen door hun aard en uitwerking een ernstige bedreiging voor 

individuele burgers en de samenleving. Daders die door het plegen van 

een dergelijk misdrijf het vertrouwen van hun medeburgers diep hebben 

beschaamd, moeten gedurende lange tijd uit de samenleving worden 

verwijderd. 

Van het feit dat een veroordeelde voor moord, doodslag een geweldsdelict, 

zedendelict of terrorisme zich «goed» gedraagt en om die reden 

(twee jaar) vrijheidsstraf kan ontlopen, gaat een heel verkeerd signaal uit 

naar de slachtoffers, de samenleving en de gedetineerde zelf. Dat een 

gedetineerde zich goed gedraagt tijdens detentie is niet meer dan 

normaal. 

Bovengenoemde wijzigingen zijn onmiddellijk na inwerkingtreding van 

kracht op de dan lopende rechtszaken over veroordelingen vanwege een 

van deze misdrijven en op personen die vanwege een van deze misdrijven 

zijn gedetineerd. 

Verworpen. Voor: JA21 en de PVV. 

 

 

Artikel I onderdelen A en B 

7 → 9 (Ellemeet c.s) over een verhoging van het wettelijk strafmaximum van doodslag 

naar 20 jaar in plaats van 25 jaar 

 

Het amendement beoogt om de maximale gevangenisstraf voor doodslag te verhogen naar 

twintig jaar gevangenisstraf in plaats van het voorgestelde maximum van 25 jaar. De 

maximale duur van een gevangenisstraf is in het Wetboek van Strafrecht gesteld op 30 

jaar. Het opleggen van een strafverzwaring van een derde is niet meer mogelijk wanneer 

sprake is van een recidiveregeling of samenloopregeling bij een maximum van 25 jaar. 

Daarnaast is door de inwerkingtreding van de Wet straffen en beschermen een beperking 

in het leven geroepen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, waardoor veroordeelden 

op dit moment al langere gevangenisstraffen uitzitten. In het licht van die omstandigheid is 

een maximum van 25 jaar niet wenselijk en zal het huidige strafmaximum eveneens 

minder knellen, waardoor een verhoging naar 20 jaar zal voldoen. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Gündoğan, de PvdA, de PvdD, 

D66, Lid Omtzigt en de ChristenUnie.  

 

 

Moties 

 

10 (Kuzu) over onderzoek naar de sociale en maatschappelijke gevolgen van lange 

gevangenisstraffen voor veroordeelden 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, Lid 

Gündoğan, de PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD en het 

CDA.  

 


