1. Wat is de aanleiding?
Op dit moment is er tevens een voorstel voor een Kaderwet overige JenVsubsidies in internetconsultatie. In dit voorstel is een aantal
delegatiebepalingen opgenomen. In het voorliggende concept-besluit
worden deze bepalingen nader ingevuld. De belangrijkste bepalingen
betreffen aspecten met betrekking tot de uitvoering van de
subsidieverstrekking die afkomstig is van JenV, inclusief bepalingen over
misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.
2. Wie zijn betrokken?
Het betreft dezelfde betrokkenen als bij de Kaderwet JenV-subsidies.
3. Wat is het probleem?
Deze amvb heeft, evenals het wetsvoorstel, betrekking op een
departementaal-organisatorische aangelegenheid. De huidige Wet
Justitie-subsidies (WJS) wordt door betrokkenen als moeilijk uitvoerbaar
beschouwd. De introductie van het rijksbrede uniforme subsidiekader en
de nieuwe Comptabiliteitswet 2016 zijn zonder ingrijpende wijziging niet
in de WJS te verwerken. Daarom is voorgesteld de WJS te vervangen
door de Kaderwet overige JenV-subsidies (die op dit moment ook in
internetconsultatie is). In dit concept-besluit worden de
delegatiebepalingen uit de concept-Kaderwet nader ingevuld.
4. Wat is het doel?
Het doel is om te komen tot een duidelijke inrichting van de
subsidieregelgeving van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die
voldoet aan het rijksbrede uniforme subsidiekader en aan de
Comptabiliteitswet 2016.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Het Kaderbesluit overige JenV-subsidies regelt in beginsel alle aspecten
met betrekking tot de uitvoering van de subsidieverstrekking, inclusief
bepalingen over misbruik en oneigenlijk gebruik. Daardoor wordt de
subsidieverstrekking gestandaardiseerd. Hiermee wordt de basis gelegd
voor een efficiencyslag, zowel in de uitvoering als bij de beleidsbepaling.
6. Wat is het beste instrument?
Het standaardiseren van de regels met betrekking tot de
subsidieverstrekking kan alleen door middel van regelgeving.
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en
milieu?

Voor organisaties (rwt’s) die nu reeds subsidie ontvangen wijzigt er
feitelijk niets. Hiervoor wordt door middel van aanpassingswetgeving
gezorgd. Voor burgers, bedrijven en instellingen die nu subsidie
ontvangen op grond van een regeling die zijn grondslag vindt in de WJS
wijzigt er evenmin iets omdat deze regelingen te zijner tijd onder de
nieuwe wet zullen worden ‘opgehangen’. Voor aanvragers en ontvangers
van subsidies op grond van te zijner tijd op te stellen nieuwe
subsidieregelingen, zal de aanvraag, de uitvoering en de verantwoording
efficiënter en dus minder belastend zijn doordat de uniforme
subsidiëringssystematiek van het USK, zoals neergelegd in de
aanwijzingen voor subsidieverstrekking, wordt gevolgd. Ook aan
overheidszijde leidt dit tot meer efficiëntie en minder belasting.

