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Onderwerp Uw verzoek om financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke

kennisfunctie van Mentorschap Nederland

Geachte heer Heinsbroek,

Op 1 september 2014 ontving ik uw brief van 29 augustus (kenmerk: B1.1407)
waarin u subsidie aanvraagt namens Mentorschap Nederland voor voortzetting
van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland. U stelt dat u de
landelijke kennisfunctie vervult voor familiementoren en alle personen en
instellingen rondom diënten en familie, die tot het instellen van mentorschap
kunnen verzoeken. De door u gevraagde financiële bijdrage is bedoeld voor de
verdere implementatie van de recente wetswijziging Curatele, Bewindvoering en
Mentorschap (CBM) en het waarborgen van de kwaliteit van wettelijke
bescherming van personen die niet zelf hun belangen kunnen waarnemen.
Over deze aanvraag heeft u telefonisch contact gehad met de heer Gielen, hoofd
van de afdeling toegang rechtsbestel, alsmede mevrouw Trouwborst en de heer
Smid, beiden werkzaam bij dezelfde afdeling.

Ingevolge artikel 4:23, eerste lid, van de Awb verstrekt een bestuursorgaan
slechts subsidie op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke
activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De activiteiten waarvoor u subsidie
aanvraagt, komen niet op grond van een wettelijke regeling of een
subsidieregeling voor subsidieverlening in aanmerking. Voor dergelijke activiteiten
kan de subsidieverlening worden gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder c,
van de Awb, dat voorziet In de mogelijkheid van het verstrekken van een subsidie
voor incidentele gevallen, mits de subsidie voor ten hoogste vier jaar wordt
verstrekt.

Ik beslis als volgt op uw aanvraag. Ik weiger u de gevraagde subsidie te verlenen.
Ik motiveer mijn beslissing als volgt.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, leveren geen bijdrage aan het
beleid op het terrein van rechtsbijstand of hulp bij Juridische vragen, maar betreft
de maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Laatstgenoemd beleidsterreiri valt
niet onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voorts ontberen de activiteiten
waarvoor u subsidie vraagt een Incidenteel karakter, nu de subsidie beoogt de
landelijke kennisfunctie te blijven vervullen.
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Wellicht ten oven4oede wijs ik u erop dat de door u gevraagde subsidie niet kan
worden vergeleken met de subsidie die u voor de jaren 2012 en 2013 heeft
ontvangen. Deze financiële bIjdrage betm een eenmalige startsubsidie die is
verstrekt voor de steun die nodig was in de overgangspeiîode tot aan de
inwerkingtreding van de Wet wijziging curatele beschemiingsbewind en
mentoi-schap.

Overigens is naar aanleiding van uw verzoek nog contact geweest met het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit heeft echter niet geleid tot
een ander inzictt van bovengenoemde beslissing in deze.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend
gemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet door de Indiener
zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, cle dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de
Minister/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ter attentie van de directie
Wetgeving en Juridische Zaken, sector Juridische Zaken, Postbus 20301, 2500 EH
Den Haag.
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