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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie 

 

 

 datum 16 december 2010 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32500 VI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011  

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 16 december 2010 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Begrotingsstaat Artikel 13 
14 à 17 (Rouvoet c.s.) 

De indieners beoogen met dit amendement de financiering van uitstapprogramma’s voor 

prostituees voor het jaar 2011 voort te zetten. In 2008 zijn er door de Kamer incidenteel 

middelen vrijgemaakt om de totstandkoming van de uitstapprogramma’s een impuls te 

geven. Ook is er een motie aangenomen waarin de regering werd verzocht om het 

stimuleren van uitstapprogramma’s tot een structureel onderdeel van het prostitutiebeleid 

te maken. De financiering loopt echter af op 1 mei 2011. 

De instroom van deelnemers is bij bijna alle programma’s groter dan verwacht. De 

problematiek is echter complex en de doorstroom en uitstroom van deelnemers is een punt 

van aandacht. Het is dan ook van belang dat de impuls om de uitstapprogramma’s verder 

te ontwikkelen wordt voortgezet zodat, wanneer de Kaderwet Prostitutie wordt ingevoerd, 

deze uitstapprogramma’s daadwerkelijk onderdeel uit kunnen maken van het flankerend 

beleid. Dit is des te meer van belang omdat in het regeerakkoord wordt gesteld dat 



 

 datum 16 december 2010 

 blad 2 

 

 

vanwege de vrouwenhandel en vrouwenuitbuiting de minimumleeftijd voor prostituees 

omhoog gaat naar 21 jaar. Er zal dus een groep jonge vrouwen de hand moeten worden 

gereikt, om te voorkomen dat zij in het illegale prostitutiecircuit terecht komen. De dekking 

van dit amendement wordt gevonden in artikel 13, de niet juridisch verplichte uitgaven. 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 
Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Begrotingsstaat Artikel 13 
13 à 16 à 67 à 68 à 69 à 70  (Rouvoet c.s.) 

De begroting stelt terecht dat enkel met repressie de criminaliteit niet kan worden 

teruggedrongen. Preventieve maatregelen zijn onmisbaar om herhaald daderschap te 

verminderen. Daartoe is in 2007 het budget voor reintegratiegtrajecten vanuit de Demo-

instellingen (Door, Exodus, Moria en Ontmoeting) structureel gemaakt. Dit heeft zijn 

vruchten afgeworpen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt het positieve effect van 

de begeleiding door de Demo-instellingen op de vermindering van recidive. Beschikbaar 

budget wordt voor deze particuliere nazorginstellingen echter een knelpunt voor succes. De 

indieners beogen met het amendement het budget met 750.000 euro te verhogen. De 

dekking wordt gevonden in het nietjuridisch verplichte deel van het beleidsartikel 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

 
 

 


