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Noten

Schriftelijke antwoorden van de minister de staatsse-
cretaris van Veiligheid en Justitie op vragen gesteld in
de eerste termijn vande behandeling van de begroting
van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar
2012 (33000-VI).

Noot 1 (zie item 7)

Fractie PvdA

Vraag
Wat is de stand van zaken van de invoering van de

dierenpolitie en hoe zit het met de bezetting daarvan in
de korpsen? Klopt het dat bij de Utrechtse Heuvelrug 60
agenten worden vrijgemaakt?

Antwoord
Op 24 oktober 2011 heb ik de Tweede Kamer (TK 29628,

nr.275) geïnformeerd over de stand van zaken met betrek-
king tot de invoering van de dierenpolitie en het meldpunt
144 voor dieren in nood. Voor de verdeling van de 500
agenten dierenpolitie is gekozen voor een verdeling, con-
form het huidige budgetverdeelsysteem bij politie, over
de huidige 25 korpsen. Deze verdeling blijft gehandhaafd
totdat de Nationale Politie zal zijn ingevoerd. Voor de
korpsen Utrecht en Gelderland Midden betekent deze ma-
nier van verdelen dat zij respectievelijk 36 en 17 agenten
dierenpolitie aan het eind van deze kabinetsperiode moe-
ten hebben ingevoerd.

Vraag
De politie moet een 'app' lanceren waardoor burgers

met een druk op de knop foto's en filmpjes aan de politie
kunnen sturen. Graag uw reactie hierop.

Antwoord
Het ontwikkelen van een app om zonder veel hande-

lingen een foto of film naar de politie te sturen, is op zich
een constructief idee dat aansluit bij de campagne ‘Pak
de overvaller. Pak je mobiel’. Onderzocht wordt hoe po-
litie en justitie effectiever gebruik kunnen maken van ca-
merabeelden die hen ter beschikking worden gesteld. De
vorige maand door de politie in Best, Oirschot en Son en
Breugel geïntroduceerde applicatie voor smartphones is
een welkome aanvulling van de gereedschapskist. De eva-
luatie hiervan moet de mogelijkheden voor politiebrede
invoering duidelijk maken. De balans tussen opsporings-
belang en privacybescherming moet hierbij in evenwicht
blijven. De prioriteit van het Aanvalsprogramma Informa-
tievoorziening Politie ligt bij het vergroten van de conti-
nuïteit en stabiliteit van de huidige systemen en het stan-
daardiseren van de werkprocessen. Om dat te kunnen re-
aliseren zal vooralsnog terughoudend met vernieuwingen
zoals deze app moeten worden omgegaan. Zodra de con-
tinuïteit en de functionaliteit van de huidige systemen op
orde zijn gebracht is er ruimte voor vernieuwing. In die
fase van het Aanvalsplan zal de invoering van deze apps
aan de orde zijn.

Vraag

De pakkans bij buurtterreur ligt onder de 1%. Wat gaat
u hieraan doen?

Antwoord
Een veilige buurt voor bewoner en ondernemer heb

ik hoog op de agenda staan. Paal en perk moeten wor-
den gesteld aan criminaliteit, overlast en geweld. Voor de
aanpak is een breed scala aan justitiële en bestuurlijke
maatregelen beschikbaar. Ik heb met de VNG in het Stra-
tegisch Beraad Veiligheid afgesproken dat de aanpak van
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit een gezamenlijke prio-
riteit is, die met inbreng van gemeenten en Rijk resulteert
in een gerichte aanpak van specifieke overlastgevende en/
of criminele groepen. Het is vervolgens aan de gemeen-
ten om aan te pakken en door te pakken samen met poli-
tie, openbaar ministerie en andere ketenpartners. Mocht
daarbij aanvullend instrumentarium nodig zijn, dan neem
ik mijn verantwoordelijkheid.

Vraag
Kan de minister aangeven hoeveel personen bij

de politie en bij het ministerie een inkomen boven de
Balkenendenorm verdienen?

Antwoord
In 2009 waren er binnen de sector politie 2 functionaris-

sen die boven deze norm uitkwamen. De gegevens over
2010 zijn nog niet definitief bekend, maar de verwachting
is dat er per ultimo 2010 geen functionarissen meer boven
de 'Balkenende norm' uitkomen vanwege uitdiensttreding
van de 2 functionarissen die in 2009 boven de norm uit-
kwamen. Binnen het ministerie van VenJ heeft niemand
de Balkenendenorm overschreden.

Vraag
In het Burgerlijk Wetboek komen wijzigingen op be-

windvoering en mentorschap voor wilsonbekwamen. Er
zijn geluiden uit het veld dat dit knelpunten oplevert, bij-
voorbeeld bij familiementoren. Een subsidie van VWS
stopt en vrijwillig mentorschap dreigt te verdwijnen.
Graag uw reactie.

Antwoord
Het wetsvoorstel wijziging curatele, beschermingsbe-

wind en mentorschap is vorige week bij uw Kamer inge-
diend. Daarin staan onder meer eisen voor professione-
le mentoren. Die eisen gelden niet voor familieleden die
als mentor willen optreden. Wij hebben uitgebreid met de
praktijk gesproken over het wetsvoorstel, ook via internet-
consultatie. Er hebben mij geen geluiden bereikt dat het
wetsvoorstel bij familiementoren knelpunten oplevert.

Er zijn ook vrijwilligers die zich beschikbaar stellen als
mentor. Deze vrijwillige mentoren kunnen zich aanslui-
ten bij een regionale stichting mentorschap. Dan worden
ze ondersteund en begeleid. De regionale stichtingen zijn
landelijk verenigd in Mentorschap Netwerk Nederland
(MNN). Een vrijwilliger die is aangesloten bij een regio-
nale stichting komt in aanmerking voor een hogere ver-
goeding voor het mentorschap. Als het wetsvoorstel van
kracht wordt, zal de vergoeding bij ministeriële regeling
worden geregeld.

De subsidie die VWS heeft verstrekt, betrof een start-
subsidie. Die zal niet worden voortgezet, maar dat is ook
niet nodig: MNN wordt nu en straks betaald uit de belo-
ningen van de aangesloten mentoren. Ik verwacht hier
geen problemen in de praktische uitvoering.
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Vraag
Het Cbp krijgt meer taken toebedeeld, maar het krijgt

niet meer geld ter beschikking. Wat zijn de consequenties
hiervan voor hun taak uitvoering? 

Antwoord
Het Cbp heeft, net zoals alle departementen, baten-las-

tendiensten en uitvoerende ZBO’s, in het regeerakkoord
een taakstelling op personeel en materieel opgelegd ge-
kregen. Afgezien van deze algemene taakstelling is er niet
extra op het budget van het Cbp bezuinigd, waar dit bij
andere departementen en baten-lastendiensten wel is ge-
beurd. Bovendien was de takstelling voor het Cbp sub-
stantieel lager dan die voor andere baten-lasten diensten,
nl. slechts 5% i.p.v. gemiddelde 25%. Binnen het gegeven
budget is het aan het Cbp om een keuze te maken uit de
zaken die het oppakt. Door hantering van een op risico-
analyse gebaseerde aanpak hoeft de taakstelling de effec-
tiviteit van de handhaving niet negatief te beïnvloeden. In
de brief aan de Tweede Kamer over het privacybeleid is
bericht dat eventuele veranderingen in de werklast voor
het Cbp als gevolg van de meldplicht datalekken en even-
tuele overige taakverschuivingen, «werkende weg» wor-
den vastgesteld. Voor wat betreft de boetebevoegdheden
heb ik al eerder aangegeven in het overleg met uw Kamer
dat moet worden aangesloten bij de ontwikkelingen in
Europa.

Vraag
Kan de minister kijken hoe het verlies aan hoogwaardi-

ge arbeidsplaatsen bij de rechterlijke macht (in Zutphen)
beperkt kan blijven?

Antwoord
Ik ga ervan uit dat bij deze vraag gedoeld wordt op de

gevolgen voor de werkgelegenheid van de herziening van
de gerechtelijke kaart. Het wetsvoorstel herziening ge-
rechtelijke kaart (32891) ligt ter behandeling bij deze Ka-
mer. Het aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen hangt sa-
men met de keuze die het gerechtsbestuur van het voor-
gestelde arrondissement Oost-Nederland te zijner tijd zal
maken met betrekking tot het zaaksaanbod voor de recht-
spraaklocatie Zutphen. Eerst na publicatie van het wets-
voorstel in het Staatsblad starten de fusiebesturen de
formele voorbereidingen voor de vaststelling van deze
zaaksverdelingsreglementen.

Vraag
Wilt u reageren op het feit dat de rechterlijke macht

moet worden beloond op basis van ervaring en kwaliteit
en niet management de gedwongen stap moet zijn om
carrière te maken.

Antwoord
Sinds 1 januari 2011 zijn de mogelijkheden om binnen

de rechterlijke macht carrièrestappen te maken op basis
van de vakinhoud aanzienlijk uitgebreid:
1. bij de Rechtspraak door de introductie van de functies
van senior rechter, senior rechter A en senior raadsheer,
2. bij het openbaar ministerie door de introductie van de
functies van senior officier van justitie, senior officier van
justitie A en senior advocaat generaal. 

Voordien zijn al middelen beschikbaar gesteld om de
verhouding tussen enerzijds het aantal basisrechters en
basisofficieren en anderzijds senior rechters en officieren

ten gunste van het aantal seniors structureel aan te pas-
sen.

Vraag
Kan de staatssecretaris een bijdrage leveren aan

het jeugdsportfonds voor jongeren en daarmee sport
stimuleren, waar een preventieve werking van uitgaat?

Antwoord
Ik onderken dat er vele factoren zijn die kunnen helpen

bij het voorkomen van (jeugd)criminaliteit, zoals onder-
wijs, werk, een stabiel gezinssysteem, en ook sport.

Financiering van het particuliere Jeugd Sportfonds van-
uit het ministerie van VenJ zeg ik echter niet toe. Ik wijs in
dit kader op het convenant 'Ruimte voor Geven' dat in ju-
ni 2011 is getekend door de overheid – ook door mij – en
de filantropiesector. Dit convenant bevat afspraken tus-
sen overheid en de particuliere 'goede doelen sector' om
waar mogelijk samen te werken, elkaar te informeren en
kennis te delen. De financiering van particuliere initiatie-
ven – zoals ook het Jeugd Sportfonds – blijft daarbij een
particuliere aangelegenheid.

Waar mogelijk zal ik het werk van het Jeugd Sport-
fonds wel onder de aandacht brengen van de relevante
organisaties die justitiële taken uitvoeren, zoals de jeugd-
reclassering. Deze toezegging past nadrukkelijk wel bin-
nen de kaders van het convenant.

Overigens is daar waar het gaat om het maatschappe-
lijk belang van sport, primair het ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) verantwoordelijk en ac-
tief. Het Programma 'Meedoen' (van VWS) richt zich op
een zo groot mogelijke sportbetrokkenheid onder alle Ne-
derlandse kinderen. VWS heeft in dit verband twee maal
een subsidie uitgekeerd aan het Jeugd Sportfonds ten be-
hoeve van de opzet van de organisatie en landelijke uitrol
daarvan. VWS financiert nadrukkelijk geen individuele tra-
jecten van het Jeugd Sportfonds. Desondanks zal ik naar
aanleiding van deze vraag in overleg treden met de minis-
ter van VWS om te bezien of er in gezamenlijkheid een in-
cidentele bijdrage kan worden geleverd.

Vraag
Het is van belang om te kijken naar wat voor civiele

mogelijkheden er zijn als het strafrecht geen soelaas biedt
bij jongeren met wie het mis dreigt te gaan. Dit vraagt
een professional op straat, een straatcoach die de achter-
grond van de jongeren kent. Graag uw reactie hierop.

Antwoord
In de praktijk zijn er diverse professionals, waaronder-

 straatcoaches, jongerenwerkers, leraren en de politie die
kunnen signaleren dat er sprake is van problemen met
een jongere in een gezin. Zij kunnen vervolgens een mel-
ding doen bij het bureau jeugdzorg, die kijkt wat er voor
zorg nodig is in het gezin en voor de jongere. Dit kan op
vrijwillige basis of indien nodig, onder dwang in civiel-
rechtelijk kader. Ten behoeve van de vroegsignalering is
voor 12-minners het instrument ProKid ontwikkeld, waar-
mee zorgsignalen in een vroeg stadium door de politie
worden herkend en doorgeleid naar Bureau Jeugdzorg.

Fractie VVD

Vraag
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Wat zijn de plannen voor de inzet en alertering van Am-
ber Alert en hoe sluit dit aan op de toenemende invloed
van social media?

Antwoord
Inmiddels hebben we een aantal jaren ervaring met

de inzet van Amber Alert en andere alerteringssystemen
zoals burgernet, websites, SMS-alert, etc. Amber Alert
maakt gebruik van social media als hyves.

Begin volgend jaar start het WODC een onderzoek naar
de effectiviteit van de inzet van deze systemen en hoe het
publiek dit ervaart. Dit heb ik ook zo gemeld in mijn brief
die ik recent naar de Kamer heb gestuurd over het func-
tioneren van Amber Alert.

Vraag
Bij de behandeling van het wetsvoorstel incassokos-

ten heb ik voorstellen gedaan voor de staffel, waaronder
naast de staffel voor natuurlijke personen een aparte staf-
fel voor rechtspersonen. De minister zou dat bespreken.
Wat is de stand van zaken?

Antwoord
Zoals toegezegd hebben wij over de staffel twee dingen

gevraagd aan het bedrijfsleven (VNO en MKB), de incas-
sobranche, consumentenorganisaties, maar ook bijvoor-
beeld landelijk sociaal raadslieden. 

De vragen waren:
1. hoe de staffel moet luiden voor vorderingen boven
€ 25.000,–;

2. of er voor bedrijven onderling een aparte staffel moet
komen.

De bedrijven gaven aan geen behoefte te hebben aan
een aparte staffel voor vorderingen onderling. Bij het
doortrekken van de staffel voor grote vorderingen was het
beeld heel wisselend.

Het wetsvoorstel ligt nu in de Eerste Kamer en ik ver-
wacht dat de memorie van antwoord binnen enkele we-
ken wordt ingediend. De staffel zelf zal zoals bekend in
een amvb worden neergelegd.

Vraag
Wat gebeurt er met cameratoezicht, ook in relatie tot de

meldkamers?

Antwoord
Daar waar relevant worden beelden van camera's al ge-

bruikt in meldkamers. Ik ben voornemens cameratoezicht
in openbare plaatsen te verbeteren en uit te breiden. De
Gemeentewet wordt aangepast zodanig dat de burge-
meester de bevoegdheid krijgt om flexibel en tijdelijk ca-
meratoezicht in te zetten. Het wetsvoorstel wordt in 2012
naar uw Kamer gestuurd.

Vraag
Hoe staat het met de maatregelen om vereenvoudiging

van het teruggeven van gestolen goederen te realiseren?
Wanneer gaat dit gebeuren?

Antwoord
Het is voor de politie en het Openbaar Ministerie al mo-

gelijk om een inbeslaggenomen voorwerp terug te geven
aan degene die redelijkerwijs als rechthebbende kan wor-
den aangemerkt. Daarvoor hoeft degene bij wie het in be-

slag is genomen geen toestemming te geven. Gebleken
is dat deze regeling (artikel 116, vierde lid Sv.) in de prak-
tijk niet vaak wordt toegepast. Ik heb het College van pro-
cureurs-generaal verzocht daaraan bekendheid te geven
binnen de 1e-lijns parketten en de politie. In het wetsvoor-
stel conservatoir beslag ten behoeve van het slachtoffer,
dat thans gereed wordt gemaakt voor behandeling in de
Ministerraad en advisering door de Raad van State, is een
verruiming van de regeling om zich te beklagen over het
uitblijven van teruggave gestolen goederen opgenomen.
Indien het slachtoffer meent dat ten onrechte geen ge-
bruik is gemaakt van de bevoegdheid tot teruggave, kan
hij zich daarover bij de rechter beklagen en een beslissing
tot teruggave afdwingen.

Vraag
Wil de minister – in relatie tot de aandacht voor cold

cases en het cold case team – de aandacht voor de gege-
vens die zijn opgeslagen in voormalige bedrijfsprocessen-
systemen serieus nemen? Met één druk op de knop gege-
vens weggooien, die een belangrijke bijdrage kunnen le-
veren aan het oplossen van oude moordzaken en vermis-
singen is niet uit te leggen aan de nabestaanden.

Antwoord
Een politiegegeven dat wordt verwerkt binnen de poli-

tieorganisatie is eindig en wordt afgeschermd tegen on-
geoorloofd gebruik. De levensloop van een politiegege-
ven wordt bepaald door de grondslag waarop het politie-
gegeven in het ICT-systeem is vastgelegd. In de wet Poli-
tiegegevens staan de termijnen waarbinnen politiegege-
vens moeten worden verwijderd en vernietigd.  

De gegevens die de politie verzamelt en bewaart in
het kader van een opsporingsonderzoek, dat is dus een
zwaardere categorie, worden pas verwijderd wanneer ze
niet langer noodzakelijk zijn voor een opsporingsonder-
zoek, dus wanneer de rechter in een zaak onherroepelijk
heeft beslist. Als de zaak niet is opgelost, kunnen de  ge-
gevens bewaard blijven tot uiterlijk de feiten, waarop het
onderzoek zich richt zijn verjaard.

De verwerking van politiegegevens in het kader van
de uitvoering van de dagelijkse politietaak (te denken
valt aan verkeerscontroles, parkeerboetes, burenruzies),
de minst zware categorie, moeten na vijf jaar verwijderd
worden. Dat betekent dat die feiten uit de operationele
omgeving worden gehaald en in de bewaaromgeving
worden gezet. Uiteindelijk moeten deze gegevens na nog
eens vijf jaar (dus in totaal 10 jaar) vernietigd worden.  

De Wet politiegegevens biedt de mogelijkheid om ge-
gevens, die worden verwerkt ten behoeve van de uitvoe-
ring van de dagelijkse politietaak, verder te verwerken in
opsporingsonderzoeken. Daardoor kunnen de gegevens
worden verwerkt zo lang dat voor het betreffende onder-
zoek noodzakelijk is.

Het schoningsscript waar de berichtgeving naar ver-
wijst verwijdert de politiegegegevens na vijf jaar automa-
tisch uit het BVH. Die gegevens worden daarmee dus uit
de operationele omgeving gehaald. Die gegevens zijn be-
perkt, voor geautoriseerde personen toegankelijk. Na nog
eens vijf jaar worden ze (automatisch) vernietigd.

Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie te kennen ge-
geven op basis van de ervaringen met concrete opspo-
ringsonderzoeken aandacht te willen vragen voor de be-
waartermijnen van de Wet politiegegevens. Ook in het ka-
der van de evaluatie van de WPG, die voor het eind van
het volgend jaar zal moeten zijn afgerond, zal nadrukke-
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lijk aandacht worden besteed aan het onderdeel van de
bewaartermijnen. De wet moet voorzien in een evenwicht
tussen het belang van de opsporing (oneindig bewaren)
en het belang van de burger dat de gegevens een keer
worden verwijderd als ze niet echt meer nodig zijn voor
de politietaak (privacy).

Vraag
Zien de bewindspersonen ruimte voor meer dwangka-

der tijdens het resocialisatieproces van veelplegers?

Antwoord
Ik heb oog voor de wens tot een ruimer gebruik van het

dwangkader voor de resocialisatie van met name de jon-
gere veelplegers.

Daarom heb ik in mijn brief over het adolescentenstraf-
recht ook aangegeven te bevorderen dat bij de categorie
18–24 jarige zeer actieve veelplegers de ISD-maatregel va-
ker gevorderd zal worden.

De ISD- maatregel zorgt er enerzijds voor dat deze ri-
sicojongeren zich gedurende maximaal twee jaar niet
schuldig kunnen maken aan grensoverschrijdend gedrag
en anderzijds biedt het de gelegenheid om te werken aan
hun resocialisatie in een langdurend gedwongen kader.

De ISD-maatregel biedt ook voor de oudere zeer actieve
veelplegers een lange aangesloten periode waarin tijdens
hun insluiting en gedurende de extramurale fase aan hun
resocialisatie gewerkt kan worden. Bij jongeren zou de in-
vulling anders kunnen zijn, met meer accent op scholing
en arbeidstoeleiding in de laatste fase.

Voor verdere uitbreiding van het dwangkader zelf voel
ik minder. De ISD-maatregel is een ultimum remedium.
Rechters zijn om die redenen erg kritisch, het opleggen
van de maatregel wordt al snel als disproportioneel erva-
ren.

Overigens betekent de eindigheid van het strafrechte-
lijk traject niet direct het einde van zorg en toezicht van-
uit de reguliere GGZ. Het is daarom van belang dat er een
naadloze aansluiting wordt gerealiseerd tussen het justi-
tiële traject en het reguliere zorgsysteem. De nieuwe Wet
Forensische Zorg zal hierin voorzien. Ik overleg nog met
de minister van VWS hoe de Wet Forensische Zorg en de
Wet verpl. GGZ optimaal op elkaar kunnen worden afge-
stemd.

Vraag
Wanneer verwacht u dat de innovatie-agenda in het ka-

der van de modernisering geschilbeslechting concrete re-
sultaten zal opleveren?

Antwoord
De innovatieagenda zal de geschiloplossing voor de

burger in 2014 eenvoudiger, sneller en/of effectiever ma-
ken. De agenda bevat een groot aantal maatregelen en
een concrete deadline voor de realisatie van elke maatre-
gel. Een paar voorbeelden. In 2012
• wordt een substantieel deel van alle zaken met een re-
giezitting behandeld;  
• ga ik de collectieve toevoeging in massazaken vorm ge-
ven;
• kom ik met voorstellen om hoger beroep te stroomlij-
nen;
• versterk ik de positie van de Stichting geschillencom-
missie voor Beroep en Bedrijf;
• start ik een nieuwe, gerichte campagne om mediation
te bevorderen.

Vraag
Er zijn veel regels die de inzet van de politieagenten be-

perken en er is behoefte aan meer flexibiliteit. Wordt er
toegewerkt naar een stelsel dat aansluit bij het 'aanbod'?
In hoeverre is de huidige arbeidstijdenwet een beperking?

Antwoord
Uit twee onderzoeken door IOOV en TNO blijkt dat toe-

passing van de Landelijke Arbeidstijdenregeling Politie
(LAR) inderdaad tot inflexibiliteit in de politieorganisatie
leidt. Daarnaast zijn in de rechtspositie van de politie be-
palingen opgenomen die ook maken dat bijvoorbeeld de
inzet in het weekend beperkt wordt. De bedrijfsvoering
wordt in vergelijking met de individuele belangen van de
agent, onevenredig zwaar belast. Ik heb daarom – zoals
ik al had aangekondigd in mijn Actieprogramma 'minder
regels, meer op straat' – besloten de LAR af te schaffen,
zodat voor de arbeid- en rusttijden alleen nog de bepa-
lingen gelden uit de Arbeidstijdenwet (ATW). Daarnaast
heb ik voorstellen voorbereid om de rechtspositionele be-
palingen o.a. rond de weekenden aan te passen. Ik heb
voor realisatie de instemming nodig van de vakbonden.
De voorstellen zullen onderdeel zijn van de inzet voor de
komende cao-onderhandelingen.

Vraag
Komt er één landelijk cold case team?
Dit vanuit het prespectief dat er één nationaal korps

komt en om er voor te zorgen dat de informatiehuishou-
ding in één keer goed op poten wordt gezet?

Antwoord
Over de precieze inrichting van de Nationale Politie kan

ik op dit moment nog geen uitspraken doen. De voorbe-
reidingen voor een inrichtingsplan en een realisatieplan
door de kwartiermaker Nationale Politie zijn op dit mo-
ment in volle gang. Vanzelfsprekend zal er ook in het nieu-
we bestel aandacht zijn voor cold cases.

Vraag
Wanneer kan de Kamer het wetsvoorstel 'uitbereiding

spreekrecht slachtoffers' verwachten?

Antwoord
Het streven is erop gericht om dit wetsvoorstel in de

eerste maanden van 2012 bij de Tweede Kamer in te die-
nen.

Vraag
Kan de wet Bibob iets betekenen in het voorkomen van

het feit dat crimineel geld zijn weg vindt naar de boven-
wereld, bijv. zonnestudio's, cafés en tattooshops.

Antwoord
De Bibob-wetgeving geldt voor bepaalde branches en

activiteiten waarvan de criminogeniteit is aangetoond, zo-
als horeca-, bouw-, afvalvergunningen, coffeeshops, bor-
delen en smart- en growshops. Op dit moment ligt een
wetsvoorstel in uw Kamer om het aantal branches uit te
breiden. Cafés vallen al onder de werkingssfeer van de
wet.

Branches zoals zonnebankstudio’s en tattooshops val-
len niet onder werking van de Wet Bibob omdat de over-
heid voor dergelijke activiteiten geen vergunning ver-
strekt of anderszins een juridische relatie met de overheid
bestaat. Gelet op het advies van de Raad van State bij bo-
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vengenoemd wetsvoorstel is de Wet Bibob niet het geëi-
gende instrument om sectoren waar geen rechtsrelatie
met de overheid bestaat te reguleren en is er voor geko-
zen om de reikwijdte van de Wet Bibob beperkt te hou-
den tot die sectoren waar een formele rechtsrelatie met
de overheid bestaat.

Vraag
Welke wettelijke belemmeringen zijn er bij de aanpak

van outlaw motorclubs en welke mogelijkheden ziet de
minister om deze clubs definitieve genadeslag toe te die-
nen?

Antwoord
De aanpak van criminele motorbendes – en de indivi-

duele leden van deze bendes – heeft hoge prioriteit en
maakt deel uit van de aanpak van ondermijnende en ge-
organiseerde criminaliteit, een van mijn topprioriteiten. Er
lopen op dit moment verschillende strafrechtelijke onder-
zoeken, waarover ik – gelet op de operationele belangen
– geen nadere mededelingen kan doen.

Vaststaat dat een puur strafrechtelijke aanpak of een
puur op het individu gerichte aanpak hier niet toereikend
is. Ingezet wordt daarom op een landelijke, geïntegreer-
de aanpak waarin politie, Openbaar Ministerie, belasting-
dienst en lokaal bestuur hun krachten bundelen. Dat zal
leiden tot een gecombineerde inzet van strafrechtelijke,
fiscale en bestuursrechtelijke interventies. De Regionale
Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijke
Informatie en Expertise Centrum (LIEC) vervullen hierbij
een actieve rol.

Nog dit jaar vindt een bijeenkomst met een groot aan-
tal burgemeesters plaats, waarbij onder meer aandacht
zal worden besteed aan de bestuursrechtelijke mogelijk-
heden bij de aanpak van motorclubs en aan de vraag of
daarbij aanvullende instrumenten nodig zijn.

Vraag
Hoe staat de minister tegenover het bieden van meer

ruimte voor het gebruik van geweld door de politie?

Antwoord
In dit verband verwijs ik graag naar mijn reactie op het

rapport 'Veilig Politiewerk'. Hierin geef ik de noodzaak
aan van het voortvarend ten uitvoer leggen van het pro-
gramma en actieplan ter versterking van de professionele
weerbaarheid waarover ik uw Kamer op 27 juni 2011 heb
bericht (TK 29628, nr. 262).

Het is niet goed dat de balans tussen sociale vaardig-
heid en geweldsvaardigheid teveel richting sociale vaar-
digheid is verschoven. Sommige situaties vragen om een
gepaste geweldstoepassing. Het Kabinet staat voor een
robuuste aanpak van problemen door de politie, waar-
bij de waardevolle elementen van het de-escalerend op-
treden waar mogelijk in acht worden genomen. Daarom
moet iedere agent het hele arsenaal van mogelijkheden
om incidenten aan te pakken beheersen, en de kennis en
het vertrouwen hebben om altijd het juiste middel in te
zetten. Hij of zij moet zich hierbij gesteund weten door het
team waarin hij werkt, door zijn direct leidinggevende en
door de organisatie.

Vraag
Kan de minister uitzoeken wat de mogelijkheden zijn

om de kosten van de overnachting in de cel van een dron-
ken persoon en de kosten van de medische beoordeling

die daar bij hoort in rekening te brengen bij de overtre-
der?

Antwoord
Indien sprake is van een overlastgevende situatie van

openbaar dronkenschap wordt eerst bezien of de persoon
kan worden overgedragen aan zijn eigen sociale kader,
zoals familie. Slechts in uiterste geval wordt de persoon
in een cel ondergebracht.

Met het insluiten van een dronkenlap is vooral het be-
lang van de openbare orde en veiligheid gediend. De kos-
ten van handhaving van de openbare orde en veiligheid
en strafrechtelijke rechtshandhaving door de politie in
openbare ruimten is een kerntaak van de overheid en
wordt door de overheid gedragen. Toch wil ik onderzoe-
ken of het juridisch en praktisch mogelijk is om de kosten
van overnachting en de kosten van de medische beoorde-
ling te verhalen op de overlastgever.  

Vraag
Kan de minister ons geruststellen dat er bij toekomsti-

ge samenwerking van nationale rechtsstelsel in Europees
verband goed oog wordt gehouden voor de Nederlandse
situatie en belangen en er niet zonder meer tot tenuitvoer-
legging van uitspraken van buitenlandse rechters wordt
overgegaan.

Antwoord
Bij de lopende onderhandelingen over de Europese

dossiers zoals de herschikking Brussel I en het Europees
bankbeslag is mijn inzet dat de tenuitvoerlegging van bui-
tenlandse vonnissen in Nederland niet zonder meer kan
plaatsvinden. Ik pleit steeds voor voldoende waarborgen
voor de schuldenaar. Die moeten ervoor zorgen dat de
Nederlandse rechter de tenuitvoerlegging van buitenland-
se beslissingen moet kunnen tegenhouden bijvoorbeeld
als deze in strijd zijn met de openbare orde. Vele van mijn
collega’s in Europa delen dit standpunt. Ik heb er dan ook
vertrouwen in dat de toekomstige instrumenten voldoen-
de waarborgen zullen bevatten om te voorkomen dat bij-
voorbeeld frauduleuze buitenlandse beslissingen hier ten
uitvoer kunnen worden gelegd.

Fractie SP

Vraag
Waarom worden er bij de brandweer regio's geïntrodu-

ceerd terwijl dit bij de politie juist worden afgeschaft?

Antwoord
De regionalisering van de brandweerregio’s is reeds

een lange tijd geleden in gang gezet. Het van kracht
worden van de Wet Veiligheidsregio's op 1 oktober
2010 is het sluitstuk van dat proces. Het concept van de
veiligheidsregio’s blijft van kracht waarbij aansluiting bij
de nieuwe politieorganisatie moet worden vormgegeven
en evaluatie van Wet Veiligheidsregio's. 

Vraag
Wil de minister nieuwe computersystemen bij de poli-

tie financieren met extra geld in plaats van met bestaande
middelen?

Antwoord
De macro-economische situatie laat niet toe dat er ex-

tra geld wordt toegevoegd aan de politiebegroting. De fi-
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nanciering van het ICT Aanvalsprogramma geschiedt ge-
deeltelijk door reeds eerder in de politiebegroting gere-
serveerd geld, deels door inzet van eigen vermogen van
de korpsen en deels door de te bestemmen investerings-
bijdragen van de VtsPN.

Vraag
Graag een reactie op het SP-onderzoek naar politie en

de pensioengerechtigde leeftijd. Politiewerk is te zwaar
voor mensen van hogere leeftijd.

Antwoord
Het is onvermijdelijk dat politiemedewerkers net zo-

als alle werknemers in Nederland langer moeten door-
werken. Dit langer doorwerken moet natuurlijk op een
gezonde wijze plaatsvinden, en dat is ook heel goed
mogelijk. Het zal een thema worden in de komende
CAO onderhandelingen. Het is belangrijk om in dit ver-
band verschillende denkbare maatregelen in samen-
hang te bekijken. Voorbeelden zijn het programma weer-
baarheid, het aanpassen van werktijden en werken in
teamverband. Agenten kunnen zo gezond en langer aan
het werk. Een concreet voorbeeld is de aanpassing van
de normtijden voor sporttoetsen. De normtijden zijn daar-
door beter afgestemd op de leeftijd van de betrokkenen.

Vraag
Waarom wordt het geld dat wordt besteed aan bijzon-

dere opsporingsambtenaren niet geïnvesteerd in echte
agenten?

Antwoord
Het gaat er om dat Nederland veiliger wordt. Gemeen-

ten en politie dragen hier beide aan bij onder meer met
de inzet van buitengewone opsporingsambtenaren. In het
AO toezicht en handhaving van 8 september 2011 heb ik
al aangegeven dat de strategische regie bij toezicht en
handhaving bij de gemeente komt te liggen en dat de
operationele regie bij de politie komt te liggen. Dit wordt
door de betrokken partijen uitgewerkt en uitgevoerd. Hier-
mee verbetert het samenspel tussen gemeente en politie.
Nog dit jaar ontvangt u een brief over de ordening en pro-
fessionalisering van toezichthouders en handhavers in de
openbare ruimte.

Daarbij komt dat de politie door het Rijk gefinancierd
wordt en de Boa's door de werkgever waar zij in dienst
zijn.

Vraag
Hoeveel bijzondere opsporingsambtenaren zijn er en

wat zijn hun bevoegdheden?

Antwoord
Op dit moment zijn er bijna 25.000 bijzondere opspo-

ringambtenaren (hierna te noemen Boa’s), die in dienst
zijn bij ongeveer 900 werkgevers. Om de overzichtelijk-
heid van de bevoegdheden te bewaren en goed toezicht
hierop mogelijk te maken, is het werkveld van de Boa ver-
deeld in een zestal brede domeinen.

De Boa heeft bevoegdheden als opsporingsambtenaar
zoals aanhouden, het verhoren en het opmaken van een
proces-verbaal.

Concreet gaat het om de volgende domeinen en aantal-
len:

1. Openbare ruimte: 3.010
2. Milieu, Welzijn en Infrastructuur: 3.083

3. Onderwijs: 806
4. Openbaar Vervoer: 4.424
5. Werk, Inkomen en Zorg:1.001
6. Generieke Opsporing:12.419
Totaal: 24.743
Dit is een procentuele stijging  ten opzichte van 2005

van 3,1%

Vraag
Hoe kan het dat er minder rechtszaken, minder OM-za-

ken, en minder gevangenen voor 2012 worden verwacht.
Is dit reëel, of is dit om de begrotingscijfers rond te krij-
gen?

Antwoord
Om het toekomstig zaaksaanbod in de strafrechtketen-

 te bepalen, heeft het WODC een statistisch model ontwik-
keld genaamd Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
Dit model gaat uit van de ketengedachte: het toekomstige
aantal gevangenisstraffen wordt bepaald door het aantal
toekomstige rechtszaken. Het aantal toekomstige rechts-
zaken wordt bepaald door het aantal en type OM-beslis-
singen. Het aantal OM-beslissingen hangt weer af van de
instroom bij het OM en dat wordt op zijn beurt weer be-
paald door het aantal verdachten dat de politie opspoort.
Daarbij is de politie afhankelijk van wat hen ter kennis
komt.

Het model relateert het aantal geregistreerde misdrij-
ven bij de politie aan factoren, aan de beschikbare capa-
citeit bij de politie en aan de factoren die buiten de in-
vloedssfeer liggen van de minister van Veiligheid en Jus-
titie. De verwachte ontwikkelingen verschillen per type
delict, maar de verwachte daling in het aantal geregis-
treerde en gekwalificeerde diefstallen overheerst. Deze
daling is voornamelijk het gevolg van de verwachte da-
ling van de (mannelijke) bevolking tussen de 18 en de 49
jaar (bron: CBS) en ten tijde van de berekening (december
2010) verwachte stijging van het besteedbaar inkomen.

Er is dus geen sprake van dat de daling is gepresen-
teerd om de begrotingscijfers rond te krijgen.

Vraag
Heeft de minister al contact gehad met de politiebon-

den over de opleidingen en salarissen van jonge agenten?

Antwoord
Ik heb structureel overleg met de politievakorganisa-

ties; ook over de opleidingen en salarissen van jonge
agenten.

Momenteel wordt de salariskorting toegepast voor stu-
denten tijdens het theoriedeel van hun opleiding. Dit con-
form de CAO-afspraken met de politievakorganisaties in
depackage deal uit 2009.

In het regeerakkoord is aangegeven dat
(reguliere) aspiranten bij de Nederlandse politie niet lan-
ger een salaris ontvangen maar een bijdrage in hun kos-
ten voor levensonderhoud. Het binnenhalen van bijvoor-
beeld financieel specialisten via zij-instroom valt hier ove-
rigens niet onder. Voor de realisatie is instemming van de
politievakorganisatie nodig. Deze maatregel zal ik in de
komende CAO-onderhandelingen met de politievakorga-
nisaties bespreken. Daarnaast heb ik mij laten adviseren
door de Politie-Onderwijsraad. De Politie-Onderwijsraad
adviseert omaansluiting bij het regulier onderwijs te be-
werkstelligen en wijst op het belang vanconjunctuurbe-
stendigheid in het onderwijsstelsel. De maatregel van het
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Kabinet is hier dan ook op gericht.Studenten met een bij-
drage in hun kosten voor levensonderhoud kunnen overi-
gens nog steeds uitzien naar een goed salaris nadat zij de
opleiding hebben afgerond.

Vraag
Kan de regering cijfermatig onderbouwen wat het voor-

stel van de SP over het voorschot op schadevergoeding
voor winkeliers zou kosten?

Antwoord
In het Uitvoeringsbesluit voorschot schadevergoe-

dingsmaatregel (besluit van 24 juli 2010, Staatsblad nr.
311) is vastgelegd dat de beperking van de toepassing van
de voorschotregeling tot gewelds- en zedendelicten vijf
jaar na inwerkingtreding van het besluit vervalt. Dat be-
tekent dat vanaf 2016 de voorschotregeling ook van toe-
passing is bij schadevergoedingsmaatregelen opgelegd
in verband met vermogensmisdrijven aan slachtoffers die
geen rechtspersoon zijn. Ten aanzien van het uit te keren
bedrag in deze zaken geldt een bovengrens van € 5000,–.

Het hanteren van een dergelijke bovengrens is nood-
zakelijk om de regeling als geheel betaalbaar te houden.
Datzelfde geldt voor de beperking tot slachtoffers die
geen rechtspersoon zijn. Rechtspersonen worden con-
form artikel 51a gelijkgesteld aan het slachtoffer als zij
rechtstreeks schade of nadeel hebben van een strafbaar
feit. Zij kunnen dus hun schade via het strafproces ver-
halen op de verdachte. Het toelaten van rechtspersonen
tot de voorschotregeling zou echter leiden tot een onbe-
taalbare regeling. De precieze omvang van de extra kos-
ten is moeilijk te voorspellen. Die is mede afhankelijk van
de aanzuigende werking die dit zal hebben op het aan-
tal voegingen door rechtspersonen in het strafproces. De
verwachting is dat rechtspersonen zich veel vaker – maar
moeilijk te voorspellen hoeveel vaker – dan nu het geval
is zullen voegen in het strafproces wanneer de voorschot-
regeling ook op hen van toepassing is. Dat brengt vervol-
gens ook ketenbreed extra kosten met zich mee voor OM,
ZM en CJIB. 

Vraag
Wat vindt de minister van het voorstel dat ook andere

belanghebbenden bij een vermoeden van faillissements-
fraude hun beklag mogen doen bij de rechter-commissa-
ris?

Antwoord
In het AO financieel-economische criminaliteit dat ik

op 27 oktober 2011 met uw Kamer voerde, heb ik aange-
geven dat ik het aantal partijen dat faillissement kan aan-
vragen niet wil uitbreiden, omdat ik dat niet vind passen
in ons economisch stelsel. Bovendien is in de frequente
gesprekken die zijn gevoerd met de bij de bestrijding van
faillissementsfraude betrokken partijen niet naar voren
gekomen dat hieraan behoefte bestaat.

Vraag
Wat is uw reactie op de stelling dat reclasseringsmede-

werkers hun tijd verdoen met administratieve procedu-
res?

Antwoord
Ik deel deze mening niet. In het onderzoekrapport dat

op 8 april 2011 aan uw Kamer is aangeboden (kamerstuk-
ken II, vergaderjaar 2010–2011, 29270, nr. 51) wordt vast-

gesteld, dat de medewerkers bij de reclassering niet zo-
veel last hebben van de verantwoordingsplicht of van het
evidence based werken. Niettemin heb ik op verzoek van
uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg van 4 oktober
2011 toegezegd nog eens een quick scan te laten voeren
naar eventuele knelpunten die zich voordoen. Zoals toe-
gezegd zal ik uw Kamer hierover begin 2012 informeren.

Fractie CDA

Vraag
Is de minister bereid om de gronden van de WOB te

herzien als het gaat om de politiemissie in Afghanistan?

Antwoord
U wijst erop dat de Wob kan worden misbruikt om bij-

voorbeeld plannen met betrekking tot de Afghanistantop
op te vragen. De Wob biedt een toereikend kader om zo-
nodig bepaalde informatie niet te verstrekken indien daar-
toe goede gronden zijn. Zo kan het verstrekken van infor-
matie achterwege blijven voor zover het belang niet op-
weegt tegen het belang van de betrekkingen van Neder-
land met andere staten of internationale organisaties, eer-
biediging van de persoonlijke levenssfeer of bijvoorbeeld
wanneer het verstrekken van informatie de veiligheid van
de Staat zou kunnen schaden.

Ik ben het met u eens dat de Wob tot extra administra-
tieve lasten voor de politie kan leiden. Processen-verbaal
zijn nu opvraagbaar door de Wob, maar alle privacyge-
voelige informatie over verdachten, getuigen en betrok-
kenen moeten op basis van de wet Politiegegevens hand-
matig onherkenbaar gemaakt worden. Ik ga de evaluatie
van de wet Politiegegevens vervroegen naar 2012 en on-
derzoek daarbij of documenten met grote hoeveelheden
gevoelige informatie zoals processen-verbaal geheel on-
der het regime van de wet Politiegegevens kunnen wor-
den gebracht en dus niet meer onder de Wob opvraag-
baar zijn.

Vraag
Is de minister bereid om in samenspraak met de vei-

ligheidshuizen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn
om winkeliers, horeca en burgers te betrekken bij het te-
gengaan van overlast in de buurt en hen te betrekken bij
het bepalen van de prioriteiten van de politie in dit kader?
Wilt u in dit kader een pilot starten, met één of meerdere
veiligheidshuizen?

Antwoord
Veiligheidshuizen zijn netwerkorganisaties waarin pro-

fessionals van de strafrechtsketen en zorgketen samen-
werken in de gezamenlijke aanpak van casuïstiek. Ook de
politie en de gemeenten zijn intensief betrokken bij het
werk in de veiligheidshuizen.

Burgers, winkeliers en horeca worden door de politie
en gemeenten betrokken bij de lokaal ervaren problemen.
Via politie en gemeenten wordt deze inbreng betrokken
bij het overleg met andere ketenpartners waarin de priori-
teiten worden bepaald.

In verschillende gemeenten zijn burgers reeds actief
betrokken bij het tegengaan van overlast en criminaliteit
en het stellen van prioriteiten. Zo kunnen burgers via Bur-
gernet en andere alerteringssystemen zelf helpen de pak-
kans voor criminelen te vergroten. In tientallen wijken
wordt ervaring opgedaan om samen met burgers de prio-
riteiten van politie in de wijk vast te stellen. In Eindhoven
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is in de wijk Vlokhoven een succesvolle pilot Buurtsignaal
afgerond. Aan burgers werd gevraagd de belangrijkste
problemen in hun wijk te benoemen. Politie en gemeen-
ten pakten deze problemen vervolgens op. Daarnaast nog
specifieke pilots starten in een of meerdere veiligheids-
huizen acht ik dus niet nodig.

Vraag
Wilt u bij de VNG pleiten voor meer aandacht voor so-

ciale veiligheid en hen verzoeken hier zoveel mogelijk re-
kening mee te houden, bijvoorbeeld door het zodanig
aanleggen van sportcomplexen dat ze voor kinderen zelf-
standig veilig bereikbaar zijn?

Antwoord
Ik vind sport van belang voor iedereen en kinderen

in het bijzonder. Zij moeten daar veilig naar toe kunnen
gaan. Het CDA doet hiervoor terecht een beroep op loka-
le bestuurders. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de
lokale veiligheid. Bij de aanleg van sportterreinen kunnen
zij met veilige bereikbaarheid rekening houden. Ik ben
bereid om dit in het Strategisch Beraad Veiligheid onder
de aandacht van de VNG te brengen. Dit sluit aan bij het
Actieplan Naar een veiliger sportklimaat van de minister
van VWS, waarin staat dat Rijk en gemeenten sport mee-
nemen in de ontwikkeling van het integrale veiligheids-
beleid onder meer door dit op te nemen, dan wel uit te
werken met onder andere de VNG en de Rijksoverheid en
haar partners.

Vraag
Kunt u de Kamer geruststellen dat de SSR niet uit Zut-

phen verdwijnt?

Antwoord
In juli van dit jaar heeft de Raad voor de rechtspraak,

die voor de SSR verantwoordelijk is, in samenspraak met
het College van Procureurs-generaal besloten om dit op-
leidingsinstituut voor de rechterlijke macht op 1 januari
2013 van Zutphen naar Utrecht te verhuizen. De Raad
heeft daarvoor verschillende argumenten. Voorop staat
dat de SSR moet worden omgevormd tot een opleiding-
instituut dat voldoet aan de nieuwste opleidings- en ont-
wikkelingsbehoeften van zijn doelgroepen.  Een centra-
le ligging is daarvoor een voorwaarde. Met name voor
eendaagse cursussen is de reisafstand naar Zutphen voor
veel cursisten een bezwaar. Daarnaast zijn er ook nog
financiële argumenten om, bij het aflopen van de huidige
huurcontracten in Zutphen, de SSR op 1 januari 2013 naar
Utrecht te verhuizen.

Fractie D66

Vraag
Kan de Kamer een overzicht krijgen van alle prioriteiten

op het terrein van Veiligheid en Justitie?

Antwoord
Het overzicht van de prioriteiten is opgenomen in de

Beleidsagenda van mijn Begroting 2012.

Vraag
Hoe staat het met de realisatie van 49.500 agenten?

Antwoord

De 49.500 fte operationele sterkte wordt in 2011 gereali-
seerd, zoals ik met uw Kamer heb afgesproken. Hiervoor
moeten dit jaar 1.850 aspiranten worden ingenomen. De
korpsen hebben mij verzekerd het aantal van 1.850 te
gaan halen. Ik heb maatregelen getroffen om dit te re-
aliseren en vanuit mijn ministerie wordt de voortgang
nauwlettend gecontroleerd. Zo is op mijn instructie ge-
start met de herbeoordeling van kandidaten die eerder
zijn afgewezen. Hierbij wordt aan de kwaliteitseisen niet
getornd. Hierover heb ik uw Kamer per brief van 28 okto-
ber 2011 uitvoerig geïnformeerd.

Vraag
Klopt het dat slechts 20 van de 25 brandweerkorpsen

zijn geregionaliseerd? Op welke termijn zijn alle korpsen
geregionaliseerd?

Antwoord
Voor het van kracht zijn van het wetsvoorstel tot regi-

onalisering van de brandweer zijn – volgens de planning
zoals aangegeven door de regionale commandanten – per
1 januari 2012 de gemeentelijke brandweerkorpsen bin-
nen twaalf veiligheidsregio's al geregionaliseerd. Per 1 ja-
nuari 2013 zullen in 15 veiligheidsregio's de brandweer-
korpsen volledig zijn geregionaliseerd. Per 1 januari 2014
zijn, op basis van bestuurlijke besluiten en planningen, de
brandweerkorpsen in 21 veiligheidsregio's volledig gere-
gionaliseerd.  

Van 4 veiligheidsregio's zijn de plannen met betrekking
tot regionalisering van de brandweer nog niet kenbaar.
Maar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel regio-
nalisering zullen ook die regio's hun brandweer moeten
gaan regionaliseren.

Vraag
De minister heeft in zijn brief aangegeven dat er nu

€ 650 miljoen per jaar beschikbaar is voor ICT bij de po-
litie. Daarnaast komt er in de periode 2012–2017 nog een
eenmalig bedrag beschikbaar waardoor het totaalbedrag
op loopt tot  € 4,2 miljard. Waar wordt dit geld aan be-
steed en blijft het daarbij? Ziet de minister nog ruimte om
te besparen zodat eventueel geïnvesteerd kan worden in
innovatie of mensen?

Antwoord
De politie besteedt jaarlijks structureel 650 miljoen aan

ICT. Het overgrote deel van deze 650 miljoen, te weten
ruim 90 %, wordt besteed aan de instandhouding van de
bestaande systemen, waaronder de huidige basisvoor-
zieningen en de overige in gebruik zijnde applicaties. De
ruimte voor innovatie is derhalve op dit moment beperkt.
Het aanvalsprogramma ICT politie moet hierin verande-
ring brengen, en – binnen structureel beschikbare budget-
taire kaders- ruimte creëren voor innovatie op de langere
termijn. Voor de budgettaire kaders verwijs ik naar mijn
brief van 31 oktober jl.

Voor de uitvoering van het aanvalsprogramma is inci-
denteel bij elkaar 326 miljoen beschikbaar. In het aanvals-
programma is gespecificeerd waaraan dit bedrag wordt
besteed: het borgen van de continuïteit van de bestaande
ICT-infrastructuur, het verbeteren van de bestaande sys-
temen voor de kortere termijn, en het vernieuwen en ver-
vangen van de huidige technische infrastructuur en appli-
caties voor de lange termijn. Ik verwijs voor de financiële
toelichting naar hoofdstuk 10 van het aanvalsprogramma.
Het aanvalsprogramma wordt op dit moment nader uitge-
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werkt in deelprogramma’s met elk een specifieke kosten-
raming.

Vraag
Heeft de minister kennisgenomen van het bericht dat

agenten weglopen bij agressie en dat 25% van de agen-
ten het niet aan kan. Wat gaat u hieraan doen?

Antwoord
Voor de beantwoording van deze vraag verwijs ik graag

naar mijn brief van 27 oktober 2011 waarin ik uitvoerig
in ga op het genoemde rapport en de maatregelen die ik
tref.

Vraag
PvdA en D66 hebben een initiatiefvoorstel ingediend

voor de invoering van een «gele kaart» voor kleine over-
tredingen. Het voorstel van PvdA en D66 houdt in dat per-
sonen die voor de eerste keer worden «betrapt» op het
plegen van een kleine overtreding (in het donker fietsen
zonder licht, op de stoep fietsen) een gele kaart ontvan-
gen. Pas bij een tweede keer volgt een bekeuring. Graag
een reactie van de minister.

Antwoord
Het voorstel is sympathiek, maar ik neem uw suggestie

tot invoering van de gele kaart niet over. De essentie van
een gele kaart is het geven van een waarschuwing zonder
daaraan een boete of straf te verbinden. Hiervoor is het
wel noodzakelijk dat het uitreiken van de gele kaart wordt
vastgelegd. Vanuit het oogpunt van de administratieve
lasten acht ik dit niet wenselijk. Het betekent een extra re-
gistratie die nog voor een belangrijk deel handmatig en
op het politiebureau moet plaatsvinden en extra ICT-aan-
passingen. Ik ben zoals u weet, juist bezig de administra-
tieve lasten binnen de politie met 25% te reduceren.

Ik vind bovendien dat het de handhaving niet ten goede
komt maar juist bureaucratiseert. Na een geregistreerde
gele kaart moet altijd een bekeuring volgen. Een waar-
schuwing geven gebeurt nu ook al in de praktijk en kan
ook zonder een gele kaart. Het is de bevoegdheid van de
agent om afhankelijk van de situatie te bepalen wat de
juiste interventie is bij constatering van overtredingen.

Vraag
Kan het kabinet de essentie van een onafhankelijke en

professionele rechter onderschrijven?

Antwoord
Ik ben van mening dat de rechtspraak een van de con-

stitutionele waarden van de democratie is. De rechtspraak
draagt bij aan de instandhouding van de rechtsstaat en
het vertrouwen van de burger in het recht. Zij dient een
breder belang dan het geven van een beslissing in een
individuele zaak. De «schaduwwerking van het recht» is
veel ruimer. Rechtspraak geeft richting aan de wijze waar-
op burgers, bedrijven en overheid met elkaar moeten om-
gaan, zij biedt gedragsnormen voor het maatschappelijk
en economisch verkeer. Maar ook ten algemene wordt
door de rechtspraak het objectieve recht verduidelijkt, ge-
preciseerd en zelfs gecorrigeerd. Bovendien loopt wetge-
ving vaak achter op de ontwikkelingen. De rechtspraak
kan alerter inspelen op veranderende maatschappelijke
omstandigheden en kan ook oplossingen bieden voor ur-
gente kwesties en kan daardoor ook een aanzet geven
voor ontwikkeling van nieuwe wetgeving. De wetgever re-

kent bij het opstellen van algemene regels ook op nade-
re rechtsvorming door de rechter. De rechtspraak dient
de burger te beschermen tegen de overheid. Zij toetst het
handelen van de overheid, wat bijdraagt aan het vertrou-
wen van de burger in de overheid. Het handelen van de
overheid moet door de rechter op verzoek van de bur-
ger kunnen worden gecontroleerd en gecorrigeerd. In het
wetsvoorstel verhoging griffierechten worden deze uit-
gangspunten ook helder verwoord. Verhoging van griffie-
rechten is dan ook niet in strijd met deze visie. Het voor-
komt dat andere drastische maatregelen genomen moe-
ten worden die de rechtspraak nog harder raken. Daar-
naast zijn er wellicht uitzonderlijke, gecompliceerde ca-
sus te bedenken, zoals ook opgenomen in enkele reacties
in het kader van de consultatie, waarbij bijvoorbeeld ge-
scheiden echtelieden hun ruzies in de rechtszaal voortzet-
ten en daarbij zaak op zaak stapelen. Ook in deze kamer
wisselden dergelijke voorbeelden. Maar het stelsel van
griffierechten kan niet voorkomen dat dergelijke gevallen
zich voordoen en kan daar ook niet altijd rekening mee
houden.

Vraag
Kan het Kabinet onderschrijven dat internationale ver-

dragen de basis vormen voor de rechten van de burgers?

Antwoord
Internationale mensenrechtenverdragen zijn in de

tweede helft van de 20e eeuw een belangrijke bron voor
rechten van burgers geworden. Eerder al waren belang-
rijke burgerrechten vastgelegd in verschillende nationale
constituties, waaronder die van ons land.

Vraag
Kunt u toelichten waarom het kabinet ervoor heeft ge-

kozen om de 'margin of appreciation' op te rekken als het
gaat om uitspraken van het EHRM?

Antwoord
De reikwijdte van de margin of appreciation wordt niet

bepaald door het kabinet, maar door het EHRM. Het ka-
binet benadrukt het belang van de margin of appreciati-
on – zoals ontwikkeld door het Hof –, juist ook in het licht
van de subsidiariteit. Invulling van het beginsel van sub-
sidiariteit is belangrijk om de werklast van het Hof terug
te dringen. Overigens kunnen we in een apart AO waartoe
reeds is besloten, nader spreken over terugdringing van
de werklast van het Hof naar aanleiding van de brief over
het EHRM die ik u toezond (TK 2010–2011, 32500-V).

Vraag
Wil de minister de lessen die geleerd zijn bij de VtsPN,

gebruiken bij de toekomstige plannen over de inrichting
van een dienstencentrum bij de vorming van de nationale
politie?

Antwoord
Uiteraard zal ik die lessen meenemen bij de plannen

over een dienstencentrum bij vorming van de nationale
politie. Overigens betrek ik niet alleen de 'lessons learned'
van de VtsPN maar ook ervaringen van bijvoorbeeld De-
fensie bij soortgelijke trajecten.

Vraag
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Is de minister het eens met de Nationaal Rapporteur
Mensenhandel dat kinderen beschermd moeten worden
tegen alle vormen van misbruik, niet alleen kinderporno?

Antwoord
Op 28 oktober jl. heb ik, samen met de staatssecretaris

van VWS, u een brief geschreven met een reactie op het
rapport over kinderpornografie van de Nationaal Rappor-
teur Mensenhandel (NRM). De NRM stelt terecht vast dat
het vervaardigen van kinderpornografie bijna altijd recht-
streeks gekoppeld is aan seksueel geweld tegen kinderen.
De kernboodschap van de NRM wordt door ons onder-
schreven en de aanbevelingen van de NRM worden uit-
gewerkt en opgevolgd. Wij volgen de NRM in haar analy-
se dat de overheidsinzet een totaalaanpak moet zijn van
seksueel geweld, om deze complexe problematiek, die zo
pregnant duidelijk wordt in kinderpornografie, aan te pak-
ken.

Fractie PVV

Vraag
Kunt u toelichten hoe de bepaling van meerdaadse sa-

menloop zich verhoudt tot de minimumstraffen?

Antwoord
Bij de meerdaadse samenloop is sprake van een ge-

lijktijdige berechting van verschillende strafbare feiten.
Meestal gaat het dan om strafbare feiten die doorgaans
niet lang na elkaar zijn begaan en waarvan het daarom
aangewezen is om deze tegelijkertijd te behandelen. Bij
de regeling van de minimumstraffen, zoals die ter uitvoe-
ring van het regeerakkoord en het gedoogakkoord is op-
gesteld, worden minimumstraffen geïntroduceerd voor
het geval waarin iemand eerder onherroepelijk is veroor-
deeld tot gevangenisstraf voor een ernstig strafbaar feit.
Het verschil zit hem dus in de volledig afgeronde berech-
ting van het eerdere feit. Iemand is eerder veroordeeld
voor een ernstig misdrijf en heeft daarvan niet geleerd.
Dan zal de wet bepalen dat de rechter een minimale straf
moet opleggen.

Naar mijn mening werpt de regeling van de meerdaad-
se samenloop geen belemmeringen op voor het stelsel
van minimumstraffen. Als blijkt dat de dader die door
zijn verleden in aanmerking komt voor een minimumstraf
kort voor zijn berechting nog een ander misdrijf heeft ge-
pleegd, dan kan ook dat misdrijf bij de berechting met
toepassing van het stelsel van minimumstraffen worden
meegenomen. De minimumstraf ligt dan vast. En de rege-
ling van de meerdaadse samenloop bepaalt de maximale
bovengrens van de op te leggen straf. Over het strafmaxi-
mum regelt het stelsel van minimumstraffen niets.

Wat hiervan ook zij, het lijkt me veel beter om over al-
le ins en outs die verband houden met de regeling van de
minimumstraffen met deze Kamer van gedachten te wis-
selen wanneer het wetsvoorstel ter zake eenmaal is inge-
diend.

Vraag
Wilt u de regeling van de meerdaadse samenloop uit

het Wetboek van Strafrecht halen?

Antwoord
Van meerdaadse samenloop is sprake als er verschil-

lende strafbare feiten tegelijk worden berecht. Bijvoor-
beeld als drie inbraken worden bewezenverklaard en be-

straft. De wet bepaalt in dat geval twee dingen. In de eer-
ste plaats wordt maar één straf opgelegd. En in de twee-
de plaats mag het maximum van die straf niet meer zijn
dan éénderde boven de zwaarste straf die op een van die
misdrijven is gesteld.

De PVV-fractie stelt voor de regeling van de meerdaad-
se samenloop te schrappen, omdat volgens de leden van
deze fractie de rechter in dat geval met elk feit apart re-
kening kan houden en daar een gepaste straf voor kan
geven. Als ik het goed begrijp, meent de PVV-fractie dat
voor de gelijktijdige bestraffing van meer dan één straf-
baar feit alleen ruimte bestaat door hetsurplusvan één-
derde boven de zwaarste straf. De wet gaat echter van
een andere gedachte uit. Vertrekpunt is dat het strafmaxi-
mum voor een misdrijf bestemd is voor de allerergste
vorm waarin het zich heeft voorgedaan.

In de praktijk blijkt dat strafbare gedragingen zich vaker
in minder dan de allerergste vormen voordoen. Daarbij
past dan ook een lichtere straf. Ik denk aan het voorbeeld
van diefstal. Het strafmaximum voor (eenvoudige) dief-
stal is ten hoogste vier jaar gevangenisstraf. Meestal is
het gelet op de waarde van het gestolen goed (een fiets,
winkeldiefstal) niet nodig om het strafmaximum te be-
nutten. Pleegt de dader meer diefstallen die tegelijkertijd
worden berecht, dan blijft er dus meer dan genoeg ruim-
te over om die meerdaadse samenloop fors te bestraf-
fen. Er kan op grond van de wet zelfs voor twee diefstal-
len een gevangenisstraf worden opgelegd van vijf jaar en
vier maanden.

Los hiervan moet worden bedacht dat op bepaalde de-
licten niet alleen met een vrijheidsstraf moet worden ge-
reageerd, maar dat uit het bestaande sanctiearsenaal ook
ingrijpende maatregelen als de plaatsing in een inrichting
voor stelselmatige daders (ISD) of tbs met dwangverple-
ging moeten worden benut.

Voor personen die voortdurend delicten plegen om
bijv. in hun verslaving te voorzien, is de maatregel van de
ISD bedoeld. Tijdens de ISD maatregel wordt de oorzaak
van het delictgedrag, de verslaving, behandeld. 

Voor ernstige delicten als het meermalen plegen van
verkrachting is veelal niet alleen een gevangenisstraf van
enig duur noodzakelijk maar ook de maatregel van tbs
met dwangverpleging. Door de combinatie van gevan-
genisstraf en de tbs met dwangverpleging wordt ook de
stoornis van de serieverkrachter aangepakt en daar heeft
de samenleving uiteindelijk meer aan.

Mijn conclusie is dat de bestaande strafmaxima ook
met de regeling van de meerdaadse samenloop voldoen-
de ruimte laten voor een passende en effectieve strafop-
legging. Ik wijs daarbij nogmaals op de combinatie met
strafrechtelijke maatregelen.

Binnen het bestaande stelsel van straftoemeting zie ik,
gelet op het bovenstaande, dan ook geen aanleiding om
aanpassingen door te voeren in de regeling van de meer-
daadse samenloop. De ruimte om bij gelijktijdige bestraf-
fing van verschillende feiten een passende straf te bepa-
len, is toereikend. Het schrappen van de regeling van de
meerdaadse samenloop suggereert dat de mogelijkhe-
den voor een passende en effectieve bestraffing binnen
de huidige strafmaxima niet voldoende zijn. Die benade-
ring sluit niet aan bij de werkelijkheid, en spoort ook niet
met het stelsel van minimumstraffen dat dit kabinet wil
invoeren. Uit dat stelsel volgt dat de strafrechter bij reci-
dive van bijvoorbeeld een misdrijf als verkrachting mini-
maal de helft van het strafmaximum moet opleggen, dus
zes jaar gevangenisstraf. Dit is een bekend voorstel, dat
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is aangekondigd in het regeerakkoord en het gedoogak-
koord en dat momenteel voor advies bij de Raad van Sta-
te aanhangig is. Mijn streven is erop gericht om het wets-
voorstel nog vóór het Kerstreces in te dienen.

Vraag
Kunnen kosten van mislukte IT-projecten bij de politie

niet deels worden verhaald op korpsbeheerders die hier-
voor verantwoordelijk waren? Wil de minister hiervoor
met de minister van BZK in overleg treden?

Antwoord
In het algemeen overleg over ICT Politie is de minister

van Veiligheid en Justitie hier reeds op ingegaan. Kosten
die korpsbeheerders hebben gemaakt in hun verantwoor-
delijkheid voor de politie komen ten laste van het politie-
budget.

De problemen op het terrein van ICT zijn niet veroor-
zaakt door gemeentebesturen, maar door politiebestuur-
ders. Daarom acht ik overleg met de minister van BZK
niet zinvol.

Vraag
Is het mogelijk om te verbieden dat agenten met een

Nederlands en Turks paspoort verlof krijgen om in Turkije
hun diensttijd te volbrengen?

Antwoord
Bij weigering van het vervullen van de dienstplicht, kan

de dienstweigeraar in Turkije een celstraf van 1 tot 3 jaar
krijgen, voor desertie. Dit geldt ook voor agenten met een
Nederlands en Turks paspoort. Om te voorkomen dat de
politie goed functionerende agenten 15 maanden kwijt is
aan het vervullen van hun dienstplicht in Turkije is een re-
geling getroffen, in overleg met de politievakbonden.

Volgens deze regeling kan een goed functionerende
agent, die minimaal drie jaar bij een korps werkt, voor
de vervulling van een verkorte militaire basisopleiding in
Turkije buitengewoon verlof krijgen met behoud van be-
zoldiging. De duur van het buitengewoon verlof is gelijk
aan de duur van de verkorte basisopleiding, namelijk 21
dagen. Deze regeling voorziet in een recht voor de politie-
ambtenaren in kwestie, indien zij voldoen aan de vereis-
ten, terwijl niet voorzien is in een uitzonderingsmogelijk-
heid.

Vraag
Waarom wordt er nog steeds bekeurd voor snelheids-

overtredingen van 3 en 4 km? Er was afgesproken de boe-
tes te verhogen maar radarcontroles standaard vanaf bijv.
10 km in te stellen?

Antwoord
Bij snelheidsovertredingen volgt een boete vanaf een

ondergrens van 4 km/u te hard rijden. Op verzoek van een
meerderheid van de Kamer hebben de minister van In-
frastructuur en Milieu en ik op die hoofdregel één uitzon-
dering gemaakt, namelijk voor de wegen met een maxi-
mumsnelheid van 130 km/u. Zoals toegelicht in onze brief
van 11 mei jl., wordt de marge op die wegen vanaf 1 ja-
nuari 2012 teruggebracht (Kamerstukken II 2010/11, 29398,
nr. 275) In de praktijk betekent dit dat er vanaf dat mo-
ment een boete volgt vanaf een gemeten snelheid van
136 km/h, en niet vanaf 139 km/h zoals dat binnen de hui-
dige systematiek het geval is.

Vraag
Kan de minister garanderen dat onder een centrale-

 aansturing van de politie het nog steeds mogelijk is om
innovatieve projecten bij de politie uit te voeren?

Antwoord
Ja, innovatieve projecten blijven natuurlijk mogelijk on-

der centrale aansturing. Juist door de komst van de Nati-
onale Politie kunnen innovatieve projecten die succesvol
zijn direct landelijk ingevoerd worden.

Vraag
Kan een politiechef na een geweldsaanwending door

een diender hem snel laten weten of er, naar zijn oordeel,
goed gehandeld is?

Antwoord
Ja, een diender moet zo snel mogelijk duidelijkheid

hebben of hij goed heeft gehandeld. Zorgvuldigheid bij
het onderzoeken van de geweldsaanwendig blijft wel-
 belangrijk. Vanuit het aanvalsplan bureaucratie wor-
den de formulieren, die ingevuld moeten worden na een
geweldsaanwending, verminderd en daarmee het pro-
ces versneld. Het is belangrijk dat medewerkers zich ge-
steund weten door het team, door hun direct leidingge-
vende en door de organisatie. 

Vraag
Is het mogelijk om kosten door te royale

contracten (bijvoorbeeld salaris en vergoedingen) van-
 korpsbeheerders te verhalen op diegenen die daarvoor
verantwoordelijk waren? Wil de minister daarover in ge-
sprek gaan met de minister van BZK?

Antwoord
Kosten die korpsbeheerders hebben gemaakt in hun

verantwoordelijkheid voor de politie komen ten laste van
het politiebudget. Ik heb bij een eerdere gelegenheid ge-
zegd dat in de Nationale Politie-organisatie geen functio-
narissen meer zullen worden aangesteld boven de Balke-
nende-norm en de kosten op termijn dan ook zullen afne-
men.

Vraag
Wat vindt de minister van het idee van naming en sha-

ming van bestuurders die weigeren de wet uit te voe-
ren inzake openbare orde, door middel van een virtuele
schandpaal?

Antwoord
De burgemeester is als gemeentelijk bestuursorgaan

over al zijn functioneren aan de Raad verantwoording ver-
schuldigd. In het wetsvoorstel regierol gemeenten wordt
deze situatie versterkt. Het is dan ook aan de Raad om
hem ter verantwoording te roepen. In het verlengde daar-
van is het in ons bestuurlijk bestel primair aan de Raad
om het functioneren van de burgemeester eventueel te
sanctioneren.

Vraag
Kan de maatregel worden doorgevoerd dat binnen de

politie, door mensen die het Nederlands machtig zijn,
geen andere taal wordt gesproken dan het Nederlands?
Dit met uitzondering van het verhoren van verdachten.

Antwoord
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Bij de politie is Nederlands de voertaal. Het is aan het
oordeel en de discretionaire bevoegdheid van agenten –
voor zover deze andere talen machtig zijn – om te beoor-
delen of het in een bepaalde situatie wenselijk is een an-
dere taal te gebruiken. Zo kan het wenselijk zijn om in het
kader van de hulpverleningstaak een buitenlandse toerist
in de eigen taal aan te spreken.

Vraag
Wil de minister de inkomsten uit boetes in de toekomst

op een andere wijze in de begroting wegzetten en ook
meer inzichtelijk maken zodat de Kamer meer zeggen-
schap heeft over de omvang van het totale bedrag en
boetes en transacties?

Antwoord
Conform de huidige begrotingssystematiek is het niet

mogelijk inkomsten uit boetes op een andere wijze in de
begroting op te nemen. Over de totale hoogte van het be-
drag aan boetes en transacties heeft de Kamer zeggen-
schap als gevolg van het begrotingsrecht van de Kamer.
Daarnaast worden ook voorstellen tot boeteverhogingen
via wet- en regelgeving aan u voorgelegd. Ten aanzien
van het aantal en de hoogte van boetes is het zaak om
een zo goed mogelijke raming te maken, teneinde een
zo accuraat mogelijke inschatting van de opbrengsten te
verkrijgen. Deze raming is afhankelijk van diverse facto-
ren waarop de minister van VenJ en de Kamer niet altijd
directe invloed hebben (bijv. weersgesteldheid of nale-
vingsgedrag van burgers).

Vraag
Kan de minister garanderen dat het diversiteitsbeleid

als eis bij werving binnen de politie organisatie een halt
wordt toegeroepen? Uitgangspunt moet immers zijn dat
de best gekwalificeerde wordt aangenomen.

Antwoord
Uiteraard worden de best gekwalificeerden aangeno-

men. Hiertoe is het werving- en selectieproces ook inge-
richt. 

Vraag
Vindt de minister het acceptabel dat agenten in het po-

litiebureau een hoofddoek dragen?

Antwoord
Op 13 september 2011 heb ik u per brief geïnformeerd

over de gedragscode 'lifestyle neutraliteit'. In de gedrags-
code is bepaald dat vanwege de bijzondere positie van
de Nederlandse politie door politieambtenaren, in contac-
ten met het publiek, in ieder geval afstand dient te wor-
den genomen van bijvoorbeeld zichtbare uitingen van
(levens)overtuiging, religie, politieke overtuiging, geaard-
heid, beweging, vereniging of andere vorm van lifestyle,
die afbreuk doet aan de gezagsuitstraling, neutraliteit en
veiligheid van de politiefunctie.

Fractie SGP

Vraag
Aansluitende vrijwillige nazorg is ook van belang. Is ge-

waarborgd dat de nazorg ook na 2012 gefinancierd wordt?

Antwoord

De nazorggelden worden in 2012 en 2013gecontinu-
eerd met in totaal  € 6 mln. Deze middelen worden weder-
om verdeeld over de centrumgemeenten en zijn bestemd
voor regionale coördinatie van de ketenregie/nazorg, ge-
organiseerd via het Veiligheidshuis. Daarmee wordt een
extra impuls gegeven aan de opzet van regionale samen-
werking die gemeenten via de Veiligheidshuizen verder
vorm kunnen geven.

Vraag
Er ligt een brief van de staatssecretaris over de nazorg

aan ex gedetineerden en de plannen voor vrijwilligers-
organisaties. Het is belangrijk dat er 750.000 euro extra
beschikbaar komt voor justitiële nazorg. Zijn hiermee de
kosten voor justitiële nazorg ook volledig gedekt?

Antwoord
Op 25 oktober heb ik uw Kamer geïnformeerd over het

financieel kader van de vier 24-uurs nazorginstellingen
(DOOR, Exodus, Moria en Ontmoeting) voor 2012. Ik heb
besloten het budget voor 2012 en 2013 met € 750.000 te
verhogen.

Om te zorgen voor voldoende capaciteit voor de op-
vang en begeleiding van ex-gedetineerden koopt VenJ,
naast de subsidie voor de 150 plekken bij de 24-uurs na-
zorginstellingen, ongeveer 270 plekken bij regionale in-
stellingen voor beschermd wonen in. Ik ga ervan uit dat
hiermee voor 2012 voldoende capaciteit beschikbaar zal
zijn. In ieder geval hebben zich dit jaar, evenals in 2010,
geen (grote) wachtlijsten voorgedaan.


