INTERPELLATIE AAN MINISTER VAN JUSTITIE VINCENT VAN QUICKENBORNE
BETREFFENDE DE OMZENDBRIEF ONMIDDELLIJKE MINNELIJKE SCHIKKING

We mochten allen kennis nemen van de omzendbrief COL 9/2021 omtrent de onmiddellijke minnelijke schikking waarvan minstens een deel van de inhoud werd aangekondigd in uw beleidsverklaring.  Er zijn inmiddels ook andere misdrijven toegevoegd zoals onder andere bepaalde inbreuken op de drugs- en wapenwet.
Het Vlaams Belang is altijd een voorstander geweest van een lik-op-stuk-beleid maar stelt zich vragen bij de praktische uitwerking van de nieuwe omzendbrief. De cruciale vraag is of met dit systeem de straffeloosheid effectief zal worden bereikt . Want het echte moeilijke punt bij de uitvoering blijft de haalbaarheid. Het probleem van de onderbezetting op de verschillende parketten is geen nieuw probleem. Naast de personele tekorten moet ook de vraag worden gesteld of er voldoende middelen zullen worden vrijgemaakt voor de uitvoering van deze omzendbrief. Daarnaast is er ook de bedenking of het niet aan een rechter is om de straf op een misdrijf te bepalen. 
Bij de beoordeling van de omzendbrief dient ook gekeken te worden naar de soort misdrijven waarop de minnelijke schikkingen van toepassing zijn en naar de gevolgen wanneer de minnelijke schikking niet wordt betaald. Denken we bijvoorbeeld aan het groot aantal winkeldiefstallen, ongeveer 28.000 op jaarbasis. In geval van niet betaling van de minnelijke schikking mag er niet meer geseponeerd worden en moet er vervolgd worden. In het tegenovergestelde geval is de omzendbrief de facto inhoudsloos. 
Nog een andere bedenking : in de omzendbrief staat een schema vermeld dat aangeeft welke boetes er dienen betaald te worden in functie van het bezit van welke drug.  Zo valt onder meer op dat voor het bezit van cannabis tussen de 11 en 20 gram er een minnelijke schikking kan worden voorgesteld van 150 €, voor het bezit van 6 tot 10 gram speed, amfetamines en cocaïne kan er een minnelijke schikking worden opgelegd van 300 €. Even ter vergelijking : in Nederland bedraagt de gebruikershoeveelheid bij softdrugs 5 gram, bij cocaïne en speed 0,5 gram. Hoe u in deze omzendbrief tot deze cijfers wat het bezit betreft komt, is mij een volkomen raadsel.
Een ander heikel punt blijft de recidive.  Door deze onmiddellijke minnelijke schikking is hierop geen controle mogelijk.  Zo is het hiermee perfect mogelijk dat iemand herhaaldelijk kan worden betrapt met 10 gram cocaïne op zak waarvan de kans zeer groot is dat dit niet dient voor persoonlijk gebruik maar om te verkopen aan een straatwaarde van ongeveer 500 €. De dader zal er telkens - als hij al betrapt wordt – vanaf komen met een onmiddellijke minnelijke schikking van 300 €.  Los van de bedenking dat ik vrees dat dit het dealen zal faciliteren, blijft recidivisme met deze Omzendbrief de facto onbestraft.
	Hoe gaat u garanderen dat alle niet betaalde minnelijke schikkingen ook daadwerkelijk zullen worden vervolgd ? Zult u de parketten de opdracht geven dat wanneer een minnelijke schikking niet wordt voldaan, er systematisch zal worden vervolgd? Welke initiatieven gaat u nemen om de parketten en de magistratuur hierbij te ondersteunen ?
	Wanneer kan de omzendbrief waarvan u sprak inzake recidive verwacht worden?  

Het kordaat uitvoeren van deze Omzendbrief om het lik-op-stukbeleid ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren vereist ook een bijkomende inzet van de Politie die de mogelijkheid moet krijgen om meer controles uit te voeren.  Heeft er hierover overleg plaatsgevonden met de Minister van Binnenlandse Zaken ?
	Heeft er overleg plaatsgevonden met de Gemeenschappen wanneer de feiten gepleegd worden door minderjarigen ?
	Kan u mij mededelen op basis van welke criteria de voorziene inbreuken die kunnen worden bestraft via de onmiddellijke schikking werden geselecteerd ? In het bijzonder : op basis van welke criteria werd het eenvormig-tarief dat de boetes per hoeveelheid drugs bepaalt, ontwikkeld? Vindt u het normaal dat sommige hoeveelheden van bezit (vb. het bezit van 10 gram cocaïne) nog steeds een minnelijke schikking rechtvaardigen, terwijl dit maar liefst 20 keer de gebruikershoeveelheid is zoals deze in Nederland werd vastgesteld, en dit uiteraard de hoeveelheid voor het persoonlijk gebruik zwaar overstijgt?
	Denkt u dat dergelijk grote hoeveelheden drugs waarvoor een minnelijke schikking kan worden uitgeschreven niet het dealen van verdovende middelen zal faciliteren gezien de pakkans toch zeer beperkt is ?
	Denkt u niet dat de invoering van de minnelijke schikking voor het dragen van bijzonder gevaarlijke wapen zoals bijvoorbeeld de spring- of valmessen, de vlindermissen, de kruisbogen…, de aanwezigheid ervan in het straatbeeld zal doen toenemen? Op welke wijze zal dit worden opgevolgd?
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