WET van
tot vaststelling van de 13-e afdeling van de ontwerp
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2016 betreffende het Ministerie van Justitie en Politie
Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs (hiema te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Justitie en
Politie heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende Memorie
van Toelichting.
Op vrijdag 30 oktober 2015 is de Commissie voor de eerste keer in commissieverband
bijeengekomen ter bespreking van de werIcwijze en begroting van het ministerie van Justitie en
Politie voor het dienstjaar 2016. Tijdens deze meeting zijn er enkele vraag- en aandachtspunten
aan de orde gesteld, waRronder:
1. De middelen van het ministerie verIcregen uit de oprichting van rechtspersonen,
inschrijving handelsmerk, inlichtingen uit het testament, crematie vergunning en in- en
uitvoer van lijken zouden laumen worden verhoogd. Het zijn handelingen die eens per
jaar worden betaald. Wat is de minister haar visie hierover?
2. Een dergelijke verhoging wordt voorgesteld voor de tarieven voor de verschillende
diensten bij het Icantongerecht. Eveneens voor leges en duplicaten voor rijbewijzen.
3. Welk beleid zal er worden uitgestippeld op de aanpak van zware criminaliteit.
4. Bij het korps worden er boetes betaald voor overtredingen. Wat is de procedure vanaf het
uitschrijven tot het innen van de boetes.
5. Het resocialisatieplan voor gedetineerden. Wordt dit plan gecontinueerd en wat moeten
we hiervan verwachten?
6. Wat is de stand van zaken met betreklcing tot de Wet Geldelijke Voorzieningen voor de
Rechterlijke macht. Is dat voorstel reeds begroot.

De commissie zal op vrijdag 13 november 2015 een kennismakingsbezoek brengen aan de
minister, waarbij de vraagpunten zullen worden voorgelegd ter verkrijging van een beter beeld
van de begroting.
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Het 4° en het 6e lid van de C.v.R. hebben
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