1. Wat is de aanleiding?
De Wet Justitiesubsidies (WJS) behoeft aanpassing naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de Comptabiliteitswet 2016. De benodigde
aanpassingen laten zich echter niet eenvoudig inpassen in de WJS
vanwege haar systematiek. Deze systematiek is in de loop der jaren uit
de pas gaan lopen met de subsidieregelgevingssystematiek van de andere
ministeries, doordat de andere ministeries – mede onder invloed van het
uniform subsidiekader, dat noopt tot uniformering van uitvoeringsregels –
voor eenzelfde wijze van regelen zijn gaan kiezen. Aangezien het
rijkssubsidiebeleid is gericht op de bevordering van eenheid in het
subsidierecht wordt nu voorgesteld om ook met de
subsidieregelgevingssystematiek van het Ministerie van JenV aan te
sluiten bij de systematiek van kaderregelgeving die de meeste ministeries
bij de invoering van de Awb hebben gekozen en andere ministeries later,
en die goed werkt.
2. Wie zijn betrokken?
Op grond van de WJS worden verschillende typen subsidies verstrekt. De
WJS fungeert als grondslag voor subsidies aan een aantal rechtspersonen
met een wettelijke taak. Deze subsidies blijven uiteraard bestaan. Wel is
er aanpassingswetgeving nodig. De aanpassingsoperatie wordt voorbereid
in overleg met de betrokkenen. Zij zijn hierover geïnformeerd. Daarnaast
fungeert de WJS als grondslag voor specifieke subsidieregelingen op basis
waarvan door belanghebbenden subsidie kan worden aangevraagd. De
voorgestelde kaderwet zal te zijner tijd eveneens fungeren als basis voor
deze specifieke subsidieregelingen, zodat voor betrokken in wezen niets
wijzigt.
3. Wat is het probleem?
Het wetsvoorstel heeft betrekking op een departementaalorganisatorische aangelegenheid. De huidige 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.
4. Wat is het doel?
Het doel van het wetsvoorstel 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. Gekozen is voor een nieuwe wet met een
systematiek die ook is gekozen in de kaderregelgeving van andere
ministeries en die goed werkt. Het rijksbeleid, dat is gericht op het
bevorderen van de eenheid in het subsidierecht, wordt zo tevens recht
gedaan.

5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Wetswijziging is hoe dan ook nodig om te kunnen voldoen aan artikel
4.10 Comptabiliteitswet 2016.
6. Wat is het beste instrument?
Wetswijziging is hoe dan ook nodig om te kunnen voldoen aan artikel
4.10 Comptabiliteitswet 2016.
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.

