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Wijziging van de Vreemdelingenwet, het
Wetboek van Straf recht, het Wetboek van
Strafvordering en de Uitleveringswet met het
oog op de uitvoering van de op 19 juni 1990 te
Schengen tot stand gekomen Overeenkomst ter
uitvoering van het tussen de regeringen van de
Staten van de Benelux Economische Unie, de
Bondsrepubliek Duitsland en de Franse
Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten
Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing
van de controles aan de gemeenschappelijke
grenzen

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TRAA TER
VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15
Ontvangen 22 juni 1992

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel III, onderdeel B, wordt onder aanduiding van de bestaande
tekst als punt 1 een punt 2 toegevoegd, luidende:

2. Artikel 552i, derde lid, wordt vervangen door:
3. Van elke inwilliging van een verzoek overeenkomstig het tweede lid

wordt aantekening gehouden in een register waarvan het model door
onze Minister wordt vastgesteld.

In de aantekening worden in ieder geval de aard van het verzoek, de
hoedanigheid van de verzoeker en het gevolg dat aan het verzoek
gegeven is opgenomen.

4. Bij de afdoening van een verzoek neemt de krachtens het tweede
lid bevoegde autoriteit de door de officier van justitie gegeven algemene
en bijzondere aanwijzingen in acht.

Toelichting

Het derde lid strekt ertoe een verslagleggingsplicht ten aanzien van de
onderhavige rechtshulpverlening in te voeren. Het vierde lid beoogt
mogelijkheden te scheppen tot nader normering van de bevoegdheidsuit–
oefening door andere autoriteiten dan de officier van justitie. De door de
officier van justitie te geven algemene aanwijzingen zullen bij voorbeeld
betrekking kunnen hebben op gevallen waarin Nederland het feit niet
strafbaar is gesteld, hetzelfde feit is geseponeerd of een zelfde soort feit
zou worden geseponeerd, of de kans bestaat dat een Nederlander als
gevolg van de verstrekte informatie in het buitenland wordt gearresteerd
waar zijn berechting in Nederland de voorkeur zou verdienen. Het huidige
derde lid van artikel 552i kan vervallen nu daarvan in de praktijk geen
gebruik wordt gemaakt.
Van Traa
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