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Geachte heer Grapperhaus,
Per brief van 12 februari ji. informeerde u de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbeschermïng
(RSJ) over het conceptwetsvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren,
waarvoor dank. Met die brief geeft u de RSJ de gelegenheid om, als daar aanleiding toe is, te reageren
op het voorliggende conceptwetsvoorstel.
Het Bestuur van de RSJ ziet geen aanleiding om inhoudelijk in te gaan op het conceptwetsvoorstel als
geheel en beperkt zich tot een enkele opmerking over de voorgestelde aanpassing van de
Instellingswet van de RSJ (artikel 6,4 van het conceptwetsvoorstel).
De opmerkingen betreffen een ogenschijnlijke vergissing met betrekking tot ‘tweede lid’ en ‘derde lid’
in de bepalingen over de voorgestelde wijzingen in de artikelen 10 en 11 van de Instellingswet RSJ,
zowel in de wetstekst als in de Memorie van Toelichting:
Conceptwetsvoorstel artikel 6.4 lid 1 over de aanpassing van de Instellingswet RSJ:
‘Artikel 10, derde lid, komt te luiden: (..)‘. De bepaling heeft echter betrekking op het huidige
artikel 10, tweede lid van de Instellingswet RSJ.

Memorie van Toelichting (MvT, artikelsgewijs deel, artikel 6.4):
In de zin ‘In het licht van de Invoering van de Ambtenarenwet 2017 behoeven de artikelen 10,
derde lid en (....) aanpassing.’ Derde lid dient in deze zin te worden vervangen door tweede
lid.
In de zin ‘Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de secretaris bij rechtspositionele
beslissingen ten aanzien van medewerkers (artikel 11, derde lid, Instellingswet RS))’. Deze
bepaling slaat echter op het tweede lid van artikel 11 Instellingswet RSJ.
-

-

Het bestuur van de RSJ gaat ervan uit dat het vergissingen betreft en verzoekt u deze te corrigeren in
het wetsvoorstel.
Hoogachtend,
namens het bestuur van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming,

mr. L.J.M. de Witt algemeen voorzitter
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