
31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009

I VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 29 april 2009

De vaste commissie voor Justitie1 heeft met belangstelling kennisge-
nomen van het bij brief van 13 februari 2009 overgelegde ontwerp-
Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009.

Eén van de voorgestelde wijzigingen is het gevolg van de inwerkingtre-
ding van de Wet tijdelijk huisverbod. Naar aanleiding daarvan heeft de
commissie de staatssecretaris van Justitie bij brief d.d. 17 maart 2009 een
vraag gesteld.

De staatssecretaris heeft op 24 april 2009 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,
Kim van Dooren

1 Samenstelling:
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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BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Den Haag, 17 maart 2009

De vaste commissie voor Justitie heeft met belangstelling kennisgenomen
van het bij brief van 13 februari 2009 overgelegde ontwerp-Verzamel-
besluit rechtsbijstand 2009.

Eén van de voorgestelde wijzigingen is het gevolg van de inwerkingtre-
ding van de Wet tijdelijk huisverbod (hierna: de wet). De inwerkingtreding
van deze wet is voor de commissie aanleiding de volgende vraag te
stellen.

De wet biedt de uithuisgeplaatste de mogelijkheid om ex artikel 8:81 van
de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: Awb) een voorlopige voorziening
te verzoeken. Een voorlopige voorziening kan ingevolge de Awb uitslui-
tend worden verkregen hangende een bezwaar- of bodemprocedure.
Dat betekent dat een uithuisgeplaatste zowel voor de voorlopige voorzie-
ning als voor de bodemprocedure (ingevolge artikel 6 eerste lid van de
wet is het immers niet mogelijk bezwaar te maken) griffiegeld, te weten
tweemaal een bedrag van € 150,–, dient te voldoen.
De commissie constateert derhalve dat sprake is van een vrijheids-
beperkende maatregel, waarbij € 300,– moet worden betaald om in
beroep te kunnen gaan tegen deze maatregel.
De commissie vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot het recht op vrije
toegang tot de rechter bij een maatregel met een punitief karakter?

Graag ziet de commissie uw antwoord tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,
Mr. R. H. van de Beeten
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2009

In de brief van 17 maart 2009 geeft de vaste commissie voor Justitie
(hierna: commissie) aan met belangstelling kennis te hebben genomen
van het door mij aangeboden ontwerp-Verzamelbesluit rechtsbijstand
2009.

Eén van de voorgestelde wijzigingen in het ontwerp-Verzamelbesluit
rechtsbijstand 2009 ziet op het gevolg voor rechtsbijstand van de inwer-
kingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod. De commissie constateert ten
aanzien van de inwerkingtreding van deze wet dat een uithuisgeplaatste
zowel voor de voorlopige voorziening als voor de bodemprocedure griffie-
geld, dient te voldoen. De commissie vraagt zich af hoe dit zich verhoudt
tot het recht op vrije toegang tot de rechter bij een maatregel met een
punitief karakter.

Abusievelijk is de verschuldigdheid van griffierecht voor het vragen van
een voorlopige voorziening of het instellen van beroep tegen het huis-
verbod niet uitgesloten in de Wet tijdelijk huisverbod. In de in voorberei-
ding zijnde nota van wijziging bij het voorstel van de Wet griffierechten
burgerlijke zaken (31 758) zal dit worden hersteld door alsnog twee
aanvullende bepalingen in de Wet tijdelijk huisverbod op te nemen waarin
expliciet een uitzondering wordt gemaakt op de artikelen 8:41, eerste lid,
en 8:81, eerste lid, van de Awb alsook de artikelen 40 en 41 van de Wet op
de Raad van State in die zin dat geen griffierecht geheven zal worden.

De staatssecretaris van Justitie,
N. Albayrak
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