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(Sous-amendement à l'amendement no 1)

Art. 2

Art. 2

In het voorgestelde 1o, § 2, eerste lid, van
artikel 2, de woorden « en overeenkomstig de richtlijnen van het College van procureurs-generaal, » doen
vervallen.

Dans le 1o, § 2, alinéa 1er, de l'article 2, proposé,
supprimer les mots « et conformément aux directives
du Collège des procureurs généraux, ».

Verantwoording

Justification

Artikel 143bis, § 2, Gerechtelijk Wetboek voorziet in een
uitdrukkelijke bevoegdheid voor het College van procureursgeneraal om alle maatregelen te nemen die nodig zijn voor de
coherente uitwerking en de coördinatie van het strafrechtelijk
beleid. De minister van Justitie legt, op basis van artikel 143quater
Gerechtelijk Wetboek, de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid
vast, inclusief die van het opsporings- en vervolgingsbeleid, nadat
hij het advies van het College van procureurs-generaal heeft
ingewonnen. Een uitdrukkelijke verwijzing naar deze richtlijnen in
de wettekst zelf wordt niet opportuun geacht. Daarom wordt deze
uitdrukkelijke verwijzing in het amendement geschrapt.

L'article 143bis, § 2, du Code judiciaire prévoit explicitement
que le Collège des procureurs généraux décide de toutes les
mesures utiles en vue de la mise en œuvre cohérente et de la
coordination de la politique criminelle. L'article 143quater du
Code judiciaire dispose que le ministre de la Justice arrête les
directives de politique criminelle, y compris en matière de
politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du
Collège des procureurs généraux. La référence explicite à ces
directives dans le texte même de la loi n'étant pas jugée opportune,
le présent amendement vise à la supprimer.

Pol VAN DEN DRIESSCHE.
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