
31 257 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in
verband met slachtofferhulp en reclassering

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTI-
TIE1

Vastgesteld 27 mei 2008

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van het wetsvoorstel en kunnen de inhoud ervan ondersteunen.

De leden van de CDA-fractie brengen graag nog één kwestie naar voren,
waar de commissie zich bij aansluit.

In de memorie van toelichting op artikel I L (pagina 6) wordt vermeld dat
de Afdelingen 3,4 en 5 van de huidige wet kunnen vervallen. Het vervallen
van deze afdelingen ligt ook alleszins in de rede. Echter de tekst van arti-
kel I L van het wetsvoorstel zelf bepaalt slechts dat de afdelingen 4 en 5
vervallen.

Nu bepaalt artikel I E dat vóór artikel 8 een opschrift wordt ingevoegd,
luidende «Afdeling 3. Subsidiëring». Nergens is echter bepaald dat de nu
in de wet voorkomende afdeling 3. «De regionale en lokale instellingen
voor slachtofferhulp» daarmee vervalt of dat het opschrift van deze afde-
ling vervalt. Zelfs al zou van dat laatste sprake zijn, dan zou nog afzonder-
lijk bepaald moeten worden dat de daaronder vallende artikelen 16 tot en
met 19 van de wet vervallen.

Zien de leden van de CDA-fractie het goed dat hier sprake is van een
omissie in het wetsvoorstel? Zo ja, heeft de minister het voornemen deze
omissie te herstellen? De leden willen suggereren dit te herstellen in een
voorstel voor een veegwet, mits dat op afzienbare termijn wordt inge-
diend.
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1 Samenstelling:
Leden: Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA),
Van de Beeten (CDA), voorzitter, Broekers-Knol
(VVD), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert
(VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA),
vice-voorzitter, Russell (CDA), Engels (D66),
Franken (CDA), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP),
Haubrich-Gooskens (PvdA), Ten Horn (SP),
Janse de Jonge (CDA), Koffeman (PvdD),
Böhler (GL), Van Bijsterveld (CDA), Strik (GL),
Lagerwerf-Vergunst (CU), Rehwinkel (PvdA),
Duthler (VVD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).
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De leden van de commissie zien uw antwoord met belangstelling tege-
moet.

De voorzitter van de commissie voor Justitie,
Van de Beeten

De griffier van de commissie voor Justitie,
Van Dooren

Eerste Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 257, B 2


