
De voorzitter: 
Ik geef het woord aan de heer Van de Beeten, voor een voorstel van orde. 
 
De heer Van de Beeten (CDA): 
Voorzitter. Mede namens de collega’s De Wolff van de fractie van GroenLinks en Holdijk  
namens de fracties van de SGP en de Christen-Unie heb ik het verzoek aan de Kamer om de 
minister van Justitie te interpelleren naar aanleiding van diens beantwoording van vragen over 
de strafrechtelijke opvang van verslaafden, waarover in december in deze Kamer een wet is 
aangenomen. Bij die gelegenheid is een motie aangenomen die vroeg om een verbetering van 
die wet, in verband met het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens, in het bijzonder 
het Winterwerp-arrest van het Europese Hof. De beantwoording van de vragen door de 
minister is niet naar ons genoegen, en roept verdere vragen op. Wij zouden daarover graag 
met de minister in een interpellatiedebat van gedachten wisselen. Ik heb overeenkomstig 
artikel 139 van het Reglement van Orde de vraagpunten in een brief aan u neergelegd, welke 
brief ik bij dezen aan u overhandig.  
 
De voorzitter: Ik zal de brief met de vraagpunten zo snel mogelijk laten vermenigvuldigen en 
rondzenden. 
 
De heer Rosenthal (VVD):  
Voorzitter. Bij de behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel is er inderdaad een motie 
ingediend, ondertekend door vele fracties, overigens niet door de mijne. Het lijkt mij dienstig 
om een en ander nog eens goed te bekijken waar het betreft de beantwoording door de 
minister. Vooralsnog moet ik wel zeggen dat ik wat verbaasd ben over het verzoek om dit 
middel, dat deze Kamer natuurlijk ten dienste staat, op dit ogenblik te hanteren. 
 
De heer Jurgens (PvdA):  
Voorzitter. Mijn fractie deelt die twijfels niet. Er is een toezegging gedaan in deze Kamer  
door staatssecretaris Job Cohen namens de regering, dat er op een bepaald moment iets zou 
geschieden. Nu komt het antwoord van de minister van Justitie dat aangeeft dat het een heel 
ander moment wordt. Ik vind dat deze Kamer het aan haar eigen waardigheid verplicht is om 
de minister daarop aan te spreken.  
 
De voorzitter:  
Wil de heer Rosenthal het op een stemming laten aankomen? Ik zie hem neen schudden. Dan 
zal de brief worden vermenigvuldigd en rondgezonden en zal de interpellatie als zodanig 
worden geagendeerd. 
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