
31 200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008

30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering,
het Wetboek van Strafrecht en de Wet
schadefonds geweldsmisdrijven ter versterking
van de positie van het slachtoffer in het
strafproces

Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2007

Ingevolge artikel 49 van de Wet op de rechtsbijstand overleg ik uw Kamer
bijgaand1 een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijzi-
ging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en de nota van
toelichting daarbij. Het ontwerpbesluit en de nota van toelichting worden
tevens in de Staatscourant bekendgemaakt. Voor een ieder bestaat de
gelegenheid om binnen vier weken na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin het ontwerp wordt geplaatst, wensen en bezwaren
ter kennis te brengen van de staatssecretaris van Justitie.

De in het ontwerp neergelegde maatregelen houden verband met de in
het Coalitieakkoord van 7 februari 2007 aangekondigde taakstelling voor
de gesubsidieerde rechtsbijstand voor 2008. In het kader van de behande-
ling van de begroting van het ministerie van Justitie voor 2008 is een door
de Kamerleden Heerts c.s. ingediend amendement aangenomen, dat ertoe
strekt deze taakstelling terug te brengen tot € 10 miljoen. Met inachtne-
ming van dit amendement wordt de taakstelling op de rechtsbijstand voor
2008 met onderhavig besluit beperkt ten opzichte van de eerder aange-
kondigde taakstelling.

Met deze brief geef ik tevens uitvoering aan de toezegging door de
minister van Justitie tijdens de mondelinge behandeling op 3 december jl.
van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter
versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Kamer-
stukken II, 30 143) om uw Kamer te informeren over de consequenties
voor het rechtsbijstandbudget van de amendementen op de Justitie-
begroting.

De staatssecretaris van Justitie,
N. Albayrak
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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