
 

 

Ministerie van Justitie 

 
Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand 
 Directie Wetgeving 

 

Bij beantwoording de 

datum en ons kenmerk 

vermelden. Wilt u slechts 

één zaak in uw brief 

behandelen. 

a 

 

Mij is onlangs gebleken dat naar aanleiding van de brief van 30 augustus 2002 van de Minister-

president van het toenmalige kabinet Balkenende I, waarbij werd aangekondigd dat beide 

wetsvoorstellen zouden worden heroverwogen, de behandeling van het bovenvermelde wetsvoorstel 

door uw Kamer is stilgelegd in afwachting van nader uitsluitsel van de regering. Op 12 november 

2002 heeft de Tweede Kamer alleen het wetsvoorstel 28 017 controversieel verklaard 

(Kamerstukken II 2002/03, 28 641, nr. 8). 

Op 18 juni 2003 heeft de Tweede Kamer (VKC Justitie) besloten dat het wetsvoorstel 28 017 gereed 

was voor plenaire behandeling. Het heeft daarna een keer geagendeerd gestaan als hamerstuk, 

maar deze behandeling heeft toen geen doorgang gevonden. Het wetsvoorstel is vervolgens door de 

Minister-president van het Kabinet Balkenende II aangemeld voor behandeling voor het kerstreces 

van 2003 en daarna voor het zomerreces 2004. Op 11 maart j.l. heeft de Vaste Commissie voor 

Justitie uit de Tweede Kamer besloten het presidium te verzoeken over te gaan tot agendering van 

het wetsvoorstel 28 017 voor plenaire behandeling na week 12. 

 

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 22 april 2004 heb ik in antwoord op 

desbetreffende vragen te kennen gegeven dat ik geluiden uit het OM heb vernomen die erop 

neerkomen dat het thans aanhangige wetsvoorstel 26 294 (en de daarop gebaseerde aanwijzing van 

het College van procureurs-generaal)  in de praktijk niet goed werkbaar  is en onvoldoende ruimte 

laat voor de opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit.  Naar aanleiding van deze geluiden 

heeft het College van procureurs-generaal een werkgroep ingesteld van officieren van justitie die 

zullen nagaan in welke mate verruiming of versoepeling wenselijk en mogelijk zou zijn. Daarover zal 

het College advies uitbrengen, waarvan op korte termijn bespreking wordt beoogd in de 

Overlegvergadering met de Minister van Justitie. Ik heb toegezegd dat ik de Eerste Kamer en de 
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Tweede Kamer zal informeren over het standpunt dat ik vervolgens ter zake zal bepalen, mede met 

het oog op de voortgang van de aanhangige wetsvoorstellen.  

 

In het licht van deze toezegging verzoek ik u de behandeling van het wetsvoorstel 26 294 aan te 

houden totdat ik u – zo mogelijk nog voor het zomerreces – nader heb bericht. 

 

 

De Minister van Justitie, 

 

 

 


