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32 885 Implementatie van kaderbesluit 2008/909/JBZ 
van de Raad van de Europese Unie van 
27 november 2008 inzake toepassing van het 
beginsel van wederzijdse erkenning op 
strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen of tot 
vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn 
opgelegd, met het oog op tenuitvoerlegging 
ervan in de Europese Unie (PbEU L 327), van 
kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van de 
Europese Unie van 27 november 2008 inzake 
toepassing van het beginsel van de wederzijdse 
erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen 
met het oog op het toezicht op 
proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen 
(PbEU L 337) en van kaderbesluit 2009/299/JBZ 
van de Raad van de Europese Unie van 
26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 
2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, 
kaderbesluit 2006/783/JBZ,kaderbesluit 
2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en 
tot versterking van de procedurele rechten van 
personen, tot bevordering van de toepassing van 
het beginsel van wederzijdse erkenning op 
beslissingen gegeven ten aanzien van personen 
die niet verschenen zijn tijdens het proces 
(PbEU L 81) (Wet wederzijdse erkenning en 
tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en 
voorwaardelijke sancties) 

Nr. 10  MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN 
Voorgesteld 29 maart 2012  

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat rondtrekkende bendes nog steeds een groot probleem 
zijn en het Nederlandse bedrijfsleven forse schade toebrengen; 

overwegende dat het met de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoer-
legging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties mogelijk wordt 
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om onderdanen van EU-lidstaten die in Nederland misdrijven plegen, hun 
straf in eigen land te laten ondergaan; 

overwegende dat deze wet geen oplossing biedt voor het probleem dat de 
crimineel na het uitzitten van de straf direct terug kan keren om de 
criminele activiteiten voort te zetten; 

verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat het criminelen uit 
EU-landen voor bepaalde tijd verboden wordt zich op Nederlands 
grondgebied te begeven, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Gesthuizen
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