
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 30 juni 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34485 VI 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het 

jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 30 juni 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdD, PvdA, 

GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, VVD, SGP, 

ChristenUnie en CDA stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Begrotingsstaat Artikel 31  

Begrotingsstaat Artikel 33  

Begrotingsstaat Artikel 37 

6  8  9  (Helder) ter behoud van de kwaliteit van werkzaamheden van het OM en de 

Nationale Politie 

 

Bij de Voorjaarsnota wordt een bedrag van in totaal € 861 miljoen extra toegekend aan de 

vreemdelingenketen (artikel 37). Bij dezelfde Voorjaarsnota wordt een bedrag van € 188 

miljoen extra toegekend aan de Nationale Politie (artikel 31). 

 

In november 2015 heeft de minister van Veiligheid en Justitie aan een onderzoeksbureau 

opdracht gegeven om te onderzoeken of de Nationale Politie de reorganisatie en haar 

werkzaamheden kan uitvoeren binnen haar begroting. In dat kader zijn de lasten in de 

politiebegroting vergeleken met de lasten die het onderzoeksbureau op basis van het 
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onderzoek en berekeningen realistisch en onvermijdelijk acht. Uit het rapport is gebleken 

dat er in 2016 een financieel gat van minimaal € 170 miljoen bestaat tussen de begroting 

van de Nationale Politie en wat de Nationale Politie daadwerkelijk nodig heeft bij de 

uitvoering van haar werkzaamheden. De extra taken die de Nationale Politie erbij heeft 

gekregen vanwege de verhoogde asielinstroom en de terroristische dreiging, zijn bij de 

berekening van bovengenoemd bedrag niet meegenomen; de kosten van de verhoogde 

asielinstroom bedragen € 49 miljoen.  

 

Uit het Jaarverslag van het Openbaar Ministerie blijkt dat de kwaliteit en 

prestatievermogen van het Openbaar Ministerie onverminderd onder zware druk staan. 

Ook hier zijn onderzoeksrapporten voorhanden waaruit blijkt dat maatregelen en 

meerjarige investeringen nodig zijn om met name de kwalitatieve fundering van de OM-

organisatie te versterken en te verduurzamen.  

 

Onderhavig amendement heeft als doel het financieel gat bij de Nationale Politie te dichten 

en tevens om het Openbaar Ministerie financieel te helpen bij het blijven uitvoeren van 

haar werkzaamheden met behoud van kwaliteit. 

 

Het daarvoor benodigde bedrag dient in mindering worden gebracht op de extra middelen 

die bij de Voorjaarsnota zijn vrijgemaakt voor de vreemdelingenketen en dan specifiek op 

de middelen die zijn toegekend aan COA, IND en Nidos. Het COA krijgt bij de 

Voorjaarsnota een bedrag van € 700 miljoen extra. Indiener vindt dit niet in verhouding 

staan tot het bedrag dat naar de Nationale Politie gaat. Het Openbaar Ministerie krijgt er 

zelfs helemaal niets bij in de Voorjaarsnota. Met het onderhavig amendement wordt dit 

hersteld. 

Verworpen. Voor: Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 31 

Begrotingsstaat Artikel 32 

Begrotingsstaat Artikel 33 

7 (Van Toorenburg c.s.) dat regelt dat extra wordt geïnvesteerd in de veiligheidsketen 

 

Indieners willen dat nog dit jaar extra wordt geïnvesteerd in de veiligheidsketen. In het 

meest recente debat over ‘Meer investeringen in de veiligheidsketen’ in de Kamer (15 juni 

jl.) is door diverse partijen aangevoerd en door de regering erkend dat een aantal 

organisaties dit jaar met aanzienlijke tekorten kampt. Indieners achten dit gelet op de 

gewenste accuraatheid van de veiligheidsdiensten ontoelaatbaar. Daartoe worden de 

middelen voor de Nationale Politie (art. 31), Rechtspraak (art. 32), het Openbaar Ministerie 

en het NFI (art. 33) verhoogd. De dekking hiervoor is gevonden in de meeropbrengst van 

een grote schikking die in 2016 getroffen is met telecombedrijf Vimpelcom. De regering 

heeft ervoor gekozen dit bedrag ten gunste te laten komen van het generale beeld, 

indieners achten het verstandig hiermee de veiligheidsketen te versterken in 2016. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, 

de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren. 
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Begrotingsstaat artikel 37 

3 (Sjoerdsma) waarmee 75 miljoen uit de asielreserve gehaald wordt en aangewend wordt 

voor taalonderwijs voor vluchtelingen 

 

Dit amendement regelt dat er 75 miljoen uit de asielreserve gehaald wordt en ten goede 

komt aan het COA, zodat er vanaf dag één dat asielzoekers aankomen er Nederlandse les 

aangeboden wordt aan de evident kansrijke gevallen. Zo kan aangenomen motie 

Sjoerdsma 32 824-119 worden uitgevoerd. In de huidige situatie mogen vluchtelingen pas 

met taalonderwijs starten als ze een asielstatus hebben. Dat houdt dat door de 

maandenlange opgelopen wachttijden mensen maanden op hun handen zitten voor ze 

kunnen beginnen met het leren van de taal. Het WRR rapport «Geen tijd te verliezen» stelt 

dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan integratie. Bij een groot deel van de 

huidige asielzoekers wordt het asielverzoek ingewilligd, wat een vroege investering in het 

leren van de Nederlandse taal rechtvaardigt, aldus de WRR. Uit onderzoek van het SCP 

(2011) blijkt dat vluchtelingen met een goede taalbeheersing 2 tot 3 keer zoveel kans 

hebben op een baan. Nu investeren in taal kan een toekomstige hoge instroom in de 

bijstand voorkomen.  

 

In 2016 zitten er gemiddeld 30.000 meerderjarige asielzoekers in de COA asielopvang. 

Uitgaande van een intensieve taalcursus van 2.500 euro door gecertificeerde NT2-docenten 

moet hier 75 miljoen voor vrijgemaakt worden. 

 

De dekking van dit amendement wordt gevonden via een onttrekking aan de asielreserve. 

De omvang van de asielreserve was per 31 december 2015 804,1 miljoen euro. Na de 

mutaties die bij Voorjaarsnota zijn gepresenteerd (onttrekkingen van 212,4 miljoen in 

2016 en 161 miljoen in 2017) is de begrote omvang van de asielreserve per eind 2017 

430,7 miljoen euro. Dit is bijna 150 miljoen hoger dan de stand van de asielre-serve op 1 

januari 2015. Daarmee bevat de asielreserve voldoende ruimte om de benodigde middelen 

voor dit amendement van dekking te voorzien. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie. 

 

 

Begrotingstaat Artikel 37 

5 (Van Weyenberg en Sjoerdsma) dat regelt dat 6 miljoen ten goede komt aan het COA om 

voorschoolse opvang te organiseren voor peuters in asielzoekerscentra met een 

verblijfsvergunning en voor de evident kansrijke gevallen 

 

Uit een inventarisatie van onderzoeksbureau Sardes blijkt dat twee derde van de 

gemeenten met een asielzoekerscentrum geen voorschools aanbod heeft voor peuters. 

Deze peuters zitten soms langer dan een jaar in de asielopvang. Juist op hele jonge leeftijd 

kunnen kinderen snel een nieuwe taal leren. Met een ontwikkelingsgericht aanbod voor 

deze peuters kan een taalachterstand sterk worden verminderd voordat ze naar de 

basisschool gaan. Dit aanbod komt niet van de grond doordat asielzoekerspeuters niet 

staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Daarnaast vormen financiële 

middelen en de landelijke wet- en regelgeving een barrière. De schommeling in het aantal 
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peuters maakt het bijvoorbeeld lastig om een maximum van 16 peuters te handhaven en 

het hanteren van een kindvolgsysteem is in deze situatie niet goed te realiseren. 

 

Dit amendement regelt dat er 6 miljoen ten goede komt aan het COA om voorschoolse 

opvang te organiseren voor peuters in asielzoekerscentra met een verblijfsvergunning en 

voor de evident kansrijke gevallen, in samenwerking met de gemeente, de inspecties, 

peuterspeelzaalorganisaties en/of kinderopvangorganisaties. Daarbij is het van belang om 

af te kunnen wijken van het vve-toezichtkader in overleg met de GGD en 

onderwijsinspectie.  

 

De dekking van dit amendement wordt gevonden via een onttrekking aan de asielreserve. 

De omvang van de asielreserve was per 31 december 2015 804,1 miljoen euro. Na de 

mutaties die bij Voorjaarsnota zijn gepresenteerd (onttrekkingen van 212,4 miljoen in 

2016 en 161 miljoen in 2017) is de begrote omvang van de asielreserve per eind 2017 

430,7 miljoen euro. Dit is bijna 150 miljoen hoger dan de stand van de asielreserve op 1 

januari 2015. Daarmee bevat de asielreserve voldoende ruimte om de benodigde middelen 

voor dit amendement van dekking te voorzien. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie. 

 


