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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 datum 17 december 2009 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) 

voor het jaar 2010  

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 15 december 2009 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Begrotingsstaat artikel 13 

16  71 (Van Velzen)   

Het Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties (Bonjo) is de koepel van 72 

lidorganisaties waar 1600 vrijwilligers onder vallen, die zinvol werk doen in het 

gevangeniswezen. Dat vrijwilligers van grote toegevoegde waarde zijn bij het voorkomen 

van detentieschade en een succesvolle reïntegratie van (ex-)gedetineerden in de 

samenleving erkent de staatssecretaris van Justitie ook. Het vrijkomende geld zou straks 

worden ingezet om de verschillende organisaties direct te subsidiëren. Dit betekent 

summiere bedragen per organisatie, terwijl de 72 betrokken vrijwilligersorganisaties van 

mening zijn dat hun koepel Bonjo niet mag verdwijnen en het geld dus niet versnipperd 

moet worden. Toch heeft de staatssecretaris van Justitie besloten de subsidie te 

beëindigen.  

 



 

 datum 17 december 2009 

 blad 2 

 

 

Met het beëindigen van deze subsidie verdwijnt de coördinatie van vrijwilligersgroepen, de 

kennisfunctie van Bonjo, het BonjoBajesBulletin, het BonjoContactBureau en het nuttige 

project Huisbewaring. De organisaties die door Bonjo worden gebundeld zitten niet te 

wachten op versnippering van de beschikbare financiële middelen, maar hebben juist baat 

bij de kennis die Bonjo biedt en de coördinerende taak die deze club namens de 

aangesloten organisaties heeft richting gemeentebesturen, woningbouwverenigingen en de 

centrale overheid. 

Dit amendement beoogt de subsidie van Bonjo terug te brengen op het niveau van 2009. 

De dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van dit beleidsartikel. 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie en CDA 

 

Begrotingsstaat artikel 15 

68  69 (Spekman)  

Het amendement ziet op de financiering van de motie Spekman  (Tweede Kamer, 

vergaderjaar 2008-2009, 30 846, nr. 4, 17 december 2008).  In 2010 wordt opvang 

geboden aan zieke uitgeprocedeerde asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland 

gedurende de procedure van hun aanvraag voor verblijf op medische gronden. De motie 

voorkomt dat er zieke mensen met rechtmatig verblijf op straat belanden. 

De dekking van deze motie wordt gevonden in het gedurende 2010 doorstarten van de 

Taskforce Huisvesting Statushouders. Deze Taskforce heeft in de jaren 2007-2009 

(afwikkeling van de nalatenschap van de oude vreemdelingenwet) bewerkstelligd dat in 

korte tijd vrijwel de gehele doelgroep van de pardonregeling in gemeenten is gehuisvest. 

Deze succesvolle operatie verdient een vervolg en die wordt met de doorstart gerealiseerd. 

De doorstart zal, zo is de ervaring tijdens het huisvesten van Pardonstatushouders tussen 

2007 en 2009, zorgen voor een versnelling van de uitstroom van statushouders 

(asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen) uit de centrale opvang van het 

COA naar de gemeenten. Statushouders zullen derhalve minder lang in de opvang van het 

COA verblijven. De besparing die dit naar verwachting opbrengt is € 15 000 (x  € 1 000) op 

jaarbasis.  

Dit amendement regelt dat die opbrengst wordt ingezet voor de financiering van de motie-

Spekman. Indien de genoemde besparing onverhoopt niet wordt gehaald, moet de overige 

benodigde besparing worden gevonden in artikel 15 van de Justitiebegroting. 

De kosten van de doorstart van de Taskforce Huisvesting Statushouders bedragen voor 

2010 voor het Justitiedeel € 500 (x  € 1 000). 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, ChristenUnie, SGP  en CDA 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Begrotingsstaat artikel 12 

22  23 (Van Vroonhoven-Kok) 

In de begroting is € 32 miljoen uitgetrokken voor hogere kosten rechtspraak. Uit het 

antwoord van de minister op de feitelijke vraag hierover (32 123 VI – nr. 13) blijkt dat van 

dit bedrag € 20 miljoen ten goede komt aan de rechtsbijstand en € 12 miljoen aan de  

rechtspraak. 
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Dit amendement strekt ertoe om deze bedragen om te draaien. Reden ervoor 

is dat het bedrag van € 20 miljoen haaks staat op de ingezette bezuinigingen op de 

gefinancierde rechtsbijstand. De rechtspraak zou deze extra middelen kunnen inzetten 

voor de verdere uitrol van Promis en een verbeterd toezicht op de bewindvoering bij de 

kantongerechten. 

Verworpen. Voor: VVD, SGP, CDA en het lid Verdonk  


