Eerste Kamer der Staten-Generaal
Centraal Informatiepunt
Den Haag, 17 december 2003
Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie
voor Justitie

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel:
28749

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de wijziging van het
stelsel van de rechterlijke toetsing van vrijheidsontnemende maatregelen

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 16 december 2003
aangenomen. PvdA, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en LPF stemden voor.

VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN

Artikel I onderdeel A
6 (Vos)
Dit amendement beoogt de indiener de maximale termijn tussen bekendmaking van het
vrijheidsbenemende besluit en het onderzoek ter terechtzitting te maximeren tot uiterlijk
veertien dagen.
In de zaak Kadem versus Malta (9 januari 2003, Application nr. 55263/00) oordeelde het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat een periode van 17 dagen tussen het moment
dat de betrokkene een beroep deed op de onrechtmatigheid van de detentie en de uitspraak
van de rechter te lang was. De Adviescommissie Vreemdelingenzaken adviseert een termijn
van uiterlijk veertien dagen tussen bekendmaking van het vrijheidsontnemende besluit en het
onderzoek ter terechtzitting. Nu vooral de rechtbanken kampen met beperkte capaciteit om het
aantal beroepen tegen opgelegde vrijheidsontnemende maatregelen te behandelen kiest de
indiener ervoor de oprekking van de termijnen volledig ten gunste te laten komen van de
rechtbanken.
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor.

Amendementen zijn in de 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.

MOTIES
7 (Vos) met pleidooi voor standaard voorlichting aan personen wier vrijheid is ontnomen
krachtens Vreemdelingenwet, over recht op beroep, in taal die zij verstaan.
Verworpen. SP en GroenLinks stemden voor.
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