
28 215 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering,
het Wetboek van Strafrecht en de Wet
overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
strekkende tot het verruimen van de
bevoegdheid van de politierechter en de
enkelvoudige kamer in hoger beroep (verruiming
bevoegdheid enkelvoudige kamers)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juli 2002

Met verwijzing naar mijn toezeggingen gedaan tijdens de mondelinge
behandeling van het bovenvermelde wetsvoorstel in uw Kamer op 2 juli
2002 bericht ik u het volgende.

In de eerste plaats heb ik toegezegd dat indien uw Kamer met het
onderhavige wetsvoorstel kan instemmen en het tot wet wordt verheven,
de werking vooralsnog zou worden beperkt tot drugskoeriers, zowel in
eerste als in tweede aanleg. Die beperking zou worden aangebracht door
het vaststellen van een strafvorderingsaanwijzing van het College van
procureurs-generaal, en zal gelden voor de duur van de werking van de
noodwetgeving inzake de drugskoeriers. Ik zal voorts overleg plegen met
de Raad voor de Rechtspraak, waarin deze stand van zaken onder de
aandacht wordt gebracht.
In de tweede plaats heb ik toegezegd dat ik zou bevorderen dat
waarschijnlijk door het nieuwe kabinet een wetsvoorstel in procedure
wordt gebracht waarin de hiervoor genoemde beperkingen zijn
opgenomen.

Van de gelegenheid van deze brief maak ik gebruik om nog een nadere
nuancering aan te brengen in het antwoord op kamervragen van de leden
Van de Beeten, De Wolff, Kohnstamm en Jurgens over een wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet strafrechtelijke opvang verslaafden conform de
motie Van de Beeten (Kamerstukken I 2000/01, 26 023, nr. 16c). Het
wetsvoorstel, waarin een wijziging van artikel 38s Sr. ter uitvoering van de
motie Van de Beeten zal worden neergelegd, zal niet aan het eind van
2002, maar reeds eind september 2002 bij de Raad van State aanhangig
worden gemaakt.

Ik hoop u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht.

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals
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