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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 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 12 juni 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32717 

Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie 

van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging 

van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350) 

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 12 juni 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD 

en CDA stemden voor.   

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I, onderdeel E 

12 (Gesthuizen) 

Het Europees bewijsverkrijgingsbevel mag alleen dan worden uitgevaardigd wanneer de 

verkrijging van het bewijsmateriaal noodzakelijk en proportioneel wordt geoordeeld in het 

licht van het strafrechtelijk onderzoek in welk kader de voorwerpen, bescheiden of 

gegevens worden verzocht. Dat bepaalt artikel 7 van het kaderbesluit. Volgens het 

kaderbesluit toetst slechts de uitvaardigende lidstaat hieraan. Indiener is van mening dat 

de rechtsbescherming hierdoor onvoldoende is. Ook de uitvoerende lidstaat zou moeten 

toetsen of het meewerken aan het Europees bewijsverkrijgingsbevel in het kader van dat 

onderzoek noodzakelijk is en, gegeven de concrete omstandigheden van het geval, 



 

 Datum 12 juni 2012 

 blad 2 

 

proportioneel. Dat betekent dat de Nederlandse rechter die ingevolge lid 2 van artikel 552 

ccc verlof verleent moet toetsen of het Europees bewijsverkrijgingsbevel voldoet aan de 

eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, PVV en lid Brinkman 

 

 

Artikel I, onderdeel E 

8 (Gesthuizen)  

Het overdragen van door de Nederlandse politie en het openbaar ministerie 

inbeslaggenomen bewijsmateriaal aan andere landen dient niet te lichtvaardig te 

geschieden. Indiener is van mening dat een rechterlijke toets moet zijn verzekerd bij de 

overdracht van bewijsmateriaal op basis van het Europees bewijsverkrijgingsbevel. 

Dit amendement regelt dat de rechtbank expliciet verlof moet verlenen aan de officier van 

justitie alvorens hij het door hem of door de rechter-commissaris inbeslaggenomen 

bewijsmateriaal mag overdragen aan de autoriteiten van de verzoekende staat. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, D66, SGP, ChristenUnie, PVV en lid 

Brinkman 

 

 

Moties 
 

9 (Helder) over vasthouden aan de eis van dubbele strafbaarheid 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, PVV en lid Brinkman 

 

 

10 ( El Fassed) over grensoverschrijdende criminaliteit 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV en lid Brinkman 

 

 

11 (El Fassed) over een voorafgaande rechterlijke toets 

Aangenomen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, PVV en lid 

Brinkman 

 

 

 

 

 

 

 

 


