
32 020 (R 1887) Regeling van de instelling, taken en
bevoegdheden van de Raad voor de
rechtshandhaving van Curaçao, van Sint
Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
(Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 18 januari 2010

Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1, derde lid, wordt «37, vijfde lid» vervangen door: 37, zesde
lid.

B

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt «volwassen» vervangen door:
volwassenen.

C

Artikel 8, vijfde lid, komt te luiden:
5. De Raad maakt de nevenfuncties openbaar door publicatie op de

website van de Raad.

D

Artikel 37 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het vierde tot en met het zesde lid worden vernummerd tot het vijfde
tot en met het zevende lid.

2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:
4. De Raad zendt het jaarverslag naar de vertegenwoordigende

organen.

Toelichting

Algemeen

Na indiening van het voorstel van rijkswet is, mede naar aanleiding van
de vragen in het verslag van de Tweede Kamer en het verslag van de
Staten van de Nederlandse Antillen, gebleken dat het voorstel enkele
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wijzigingen behoeft. De wijzigingen worden mede namens de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediend.

Onderdeelsgewijze toelichting

C

In het kader van de transparantie zullen alle nevenfuncties van leden
van de Raad openbaar worden gemaakt door publicatie op de website van
de Raad.

D

Dit artikel wijzigt artikel 37. De gewijzigde bepaling regelt dat de Raad
jaarlijks het jaarverslag zendt naar de vertegenwoordigende organen,
evenals is voorgesteld bij het jaarplan.

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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