
31 257 Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in
verband met slachtofferhulp en reclassering

C MEMORIE VAN ANTWOORD
Ontvangen 9 juni 2008

Met belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig verslag van
de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van
de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en reclassering.
Het verheugt mij dat de leden van de CDA-fractie de inhoud van het wets-
voorstel kunnen ondersteunen. Deze leden geven aan graag nog één
kwestie naar voren te brengen, waar de commissie zich bij aansluit. Hier-
onder ga ik op die kwestie in.

De leden van de CDA-fractie geven aan dat in artikelsgewijze toelichting
op artikel I onderdeel L wordt vermeld dat de Afdelingen 3, 4 en 5 van de
huidige wet kunnen vervallen. Deze leden zijn ook van mening dat het
vervallen deze afdelingen in de rede ligt. Echter de tekst van artikel I
onderdeel L van het wetsvoorstel bepaalt slechts dat de afdelingen 4 en 5
vervallen. Nu bepaalt artikel I onderdeel E dat vóór artikel 8 een opschrift
wordt ingevoegd, luidende «Afdeling 3. Subsidiëring». Nergens is echter
bepaald dat de nu in de wet voorkomende «Afdeling 3. De regionale en
lokale instellingen voor Slachtofferhulp» daarmee vervalt of dat het
opschrift van deze afdeling vervalt. Deze leden zijn van mening dat zelfs al
zou daarvan sprake zijn, dan nog afzonderlijk bepaald moet worden dat de
daaronder vallende artikelen 16 tot en met 19 van de wet vervallen. De
leden van de CDA-fractie vragen of zij het goed zien dat hier sprake is van
een omissie in het wetsvoorstel. En zo ja, of de minister het voornemen
heeft deze omissie te herstellen.

Ik dank de leden van de CDA-fractie voor hun oplettendheid. Het is inder-
daad de bedoeling dat «Afdeling 3. De regionale en lokale instellingen
voor Slachtofferhulp» vervalt. Deze wetstechnische omissie vormt echter
geen beletstel voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel omdat de
artikelen van die afdeling bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel geen
betekenis meer hebben. Het voornemen bestaat om deze omissie te
herstellen bij nota van wijziging bij het wetsvoorstel Aanpassingswet
vierde tranche Awb (31 124).

De minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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