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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 10 januari 2012 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33000 VI 

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

het jaar 2012 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 22 december 2011 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Begrotingsstaat Artikel 13 

28 (Van der Staaij en Van Toorenburg) 

De indieners beogen met dit amendement extra budget vrij te maken ten behoeve van 

vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing, waaronder het begeleiden en ondersteunen van 

justitieel ingeslotenen bij en na hun terugkeer in de samenleving en het ondersteunen van 

familieleden van ingeslotenen. Dit vrijwilligerswerk is van groot belang bij het terugdringen 

van de recidive. In 2010 is er een beleidsvisie tot stand gekomen die veel 

verantwoordelijkheid legt bij vrijwilligersorganisaties. Extra budget vergroot de 

mogelijkheid voor actieve betrokkenheid van de samenleving bij gedetineerden, en kan 

gericht worden ingezet als prikkel bij eigen fondswerving. 

De dekking van dit amendement wordt gevonden in artikel 13, de niet juridisch verplichte 

uitgaven. 

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

CDA 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
 
Begrotingsstaat Artikelen 12 en 23 

14 (Recourt) 

Dit amendement beoogt te voorkomen dat het College bescherming persoonsgegevens ten 

gevolge van bezuinigingen aan kracht verliest. De afgelopen jaren is het toegenomen 

budget voor het CBP grotendeels weggelekt ten gevolge van taakstellingen en kosten die 

het CBP zelf moest gaan dragen. Het CBP is de aflopen jaren daardoor in aantal fte’s 

gekrompen. 

Gezien het toegenomen beroep dat op het CBP wordt gedaan en het nog grotere beroep 

dat binnenkort door onder andere de meldplicht datalekken op het CBP zal worden gedaan, 

achten wij het niet verantwoord om het CBP een taakstelling op te leggen. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de verlaging van de kosten voor de 

(opleiding van de) animal cops. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie  

 
 
Begrotingsstaat Artikel 12 

19 (Recourt en Gesthuizen) 

De indieners van dit amendement vinden de verhoging van de griffierechten onwenselijk 

omdat daarmee naar hun mening de toegankelijkheid tot het recht te zeer wordt 

belemmerd. Met dit amendement is deze verhoging voor het jaar 2012 niet meer 

noodzakelijk. Voor de financiële dekking van dit amendement zal een afzonderlijk 

amendement worden ingediend. 

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

 
 
Begrotingsstaat Artikel 12 

17  20 (Gesthuizen) 

Het College bescherming persoonsgegevens heeft als taak toe te zien op de verwerking 

van persoonsgegevens overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens. Mede 

vanwege de technologische ontwikkelingen is het beroep op deze privacytoezichthouder 

sterk toegenomen. Op papier is het budget van de toezichthouder gestegen, maar de 

verhoging van dit budget is teniet gedaan door de opgelegde taakstelling, prijs- en 

loonbijtellingen, diverse doorbelastingen en het feit dat het College bescherming 

persoonsgegevens zelf verantwoordelijk is geworden voor betalen van de huurpenningen 

van het kantoor. Als gevolg hiervan is het aantal fte bij het College zelfs gedaald. Als 

gevolg van de in te voeren meldplicht datalekken zal het beroep op het College 

bescherming persoonsgegevens alleen nog maar stijgen. Het huidige budget is daartoe 

ontoereikend en dient te worden verhoogd met € 1 000 000. 

Als dekking wordt aangesloten bij het kabinetsvoornemen om de sancties van het College 

bescherming persoonsgegevens uit te breiden en te verhogen. Het huidige maximum van 

de door het College op te leggen bestuurlijke boete is € 4500. Het College bescherming 

persoonsgegevens moet een toezichthouder met tanden worden, de maximumboete dient 
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te worden verhoogd en moet voor meer overtredingen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens kunnen worden opgelegd dan thans het geval is. Dit kabinetsvoornemen 

dient niet vooruitgeschoven te worden, zoals de regering recent aan de Kamer heeft laten 

weten, maar zo spoedig mogelijk te worden ingevoerd. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie  

 

 

Begrotingsstaat Artikel 13 

16 (Schouten) 

De indieners beogen met dit amendement te voorzien in de financiering van 

uitstapprogramma’s voor prostituees voor het jaar 2012. In 2008 zijn er door de Kamer 

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 in 2011 echter af. 

De evaluatie van de uitstapprogramma’s was positief en de instroom van deelnemers is bij 

bijna alle programma’s groter dan verwacht. Na het stoppen van de RUPS-regeling zijn 

uitstapprogramma’s weer terug bij af, terwijl deze uitstapprogramma’s daadwerkelijk 

onderdeel uit zouden moeten maken van het stuctureel flankerend beleid. Ook Het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, uitvoerder van de evaluatie, heeft de 

minister geadviseerd te zorgen voor een landelijk geborgde dekking van de 

uitstapprogramma’s. Dit is des te meer van belang omdat met inwerkingtreding van de 

Wet regulering prostitutie, in verband met de risico’s van 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. 

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

 

 

Begrotingsstaat Artikel 13 

22 (Gesthuizen en Recourt) 

Dit amendement dient ter dekking van het amendement van de leden Recourt en 

Gesthuizen onder nummer 19 (Kamerstukken II, 2011/12, 33 000-VI, nr. 19). 

De opbrengsten uit het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel (Pluk ze) kunnen 

substantieel worden verhoogd. Het bedrag dat jaarlijks van criminelen wordt geplukt 

(begroot op bijna 36 miljoen euro in 2012) is momenteel laag, zeker wanneer dit wordt 

afgezet tegen het totaal aan misdaadgeld (naar schatting 15–21 miljard euro). 

Het zou standaard praktijk moeten worden om bij ieder strafbaar feit te onderzoeken 

hoeveel de dader verdiend heeft met de strafbare feiten. De intentie van politie en 

openbaar ministerie zou altijd moeten zijn het volledige (met crimineel gedrag verdiende) 

bedrag van de veroordeelde te ontnemen. De strijd tegen de misdaad moet veel meer om 

geld gaan draaien. Het uitgangspunt dat misdaad niet mag lonen wordt hiermee meer in de 

praktijk gebracht. 

Verworpen. Voor SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66 en SGP 
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Begrotingsstaat Artikelen 13 en 21 

56  67  (Arib en Kooiman) 

Dit amendement beoogt voor het jaar 2012 de financiering van de Forensische Polikliniek 

Kindermishandeling in Utrecht zeker te stellen. Deze polikliniek in Nederland voor 

onderzoek naar kindermishandeling zal, vanwege gebrek aan financiële middelen, volgend 

jaar te moeten sluiten. De indiener van dit amendement acht dit hoogst onwenselijk omdat 

daarmee unieke expertise ten aanzien van het opsporen van kindermishandeling verloren 

dreigt te gaan. De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridische 

verplichte deel van het budget voor het beleidsartikel 21 Contrater-rorisme- en nationaal 

veiligheidsbeleid. Het betreft onder andere het niet-juridisch verplichte deel voor een 

effectieve nationale crisisrespons-organisatie op dat artikel. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 23 

12 (Schouten) 

In 2012 is er 320 miljoen beschikbaar voor 500 animal cops en 2 500 meer agenten. Met 

dit amendement komt het deel van het budget dat bestemd is voor de dierenpolitie 

beschikbaar voor gewone agenten. Er is nog altijd een capaciteitsgebrek voor de 

bestrijding van mensenhandel en kinderporno. Door de extra gewone agenten kan de 

aanpak hiervan worden geïntensiveerd. Omdat er sprake is van ingroei van het aantal 

agenten voor de dierenpolitie gaat het in 2012 om 250 fte. 

Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 23 

15 (Schouten) 

Met dit amendement komt extra geld beschikbaar voor de vrijwillige politie om de 

capaciteit van de politie te verhogen. Dekking van dit amendement wordt gevonden in 

extra ontvangsten van de evenementenheffing door deze ook in te voeren voor 

voetbalwedstrijden. 

Op basis van het Regeerakkoord worden vanaf 2012 de kosten van politie-inzet 

doorberekend aan de organisatie van vergunningplichtige commerciële evenementen van 

incidentele aard zoals muziekfestivals. 

De politie is meer dan een miljoen manuren per jaar kwijt aan inzet bij sportevenementen, 

feesten en andere publieksevenementen. Een belangrijk deel hiervan is gerelateerd aan het 

betaald voetbal. Het gaat dan om circa 300 000 manuren per jaar (bron: Jaarverslag 

Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme 2010–2011). Er zijn geen redenen om het 

betaalde voetbal dat voor 1/3 van de politie-inzet bij evenementen verantwoordelijk is uit 

te sluiten van de evenementenheffing. Er vindt ook steeds meer vermenging plaats van 

voetbalvandalisme met het verstoren van de openbare orde en het plegen van criminaliteit 

in het publieke domein. Groepen voetbalvandalen laten zich steeds vaker gelden als 

hooligans bij dancefeesten, in de horeca en andere evenementen. Een voorbeeld zijn de 

strandrellen in Hoek van Holland in augustus 2009. 
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De opbrengst van de evenementenheffing voetbal uit dit amendement komt beschikbaar 

voor de vrijwillige politie om de capaciteit van de politie te verhogen. De regering wil tot 

2015 het aantal politievrijwilligers, thans ongeveer 2 400, verdubbelen door de opleidingen 

beter toe te snijden op de taakuitvoering, vrijwilligers de kans te bieden zich door te 

ontwikkelen in het politievak en een landelijk uniform beleid voor de inzet van vrijwilligers 

te bevorderen. Om meer vrijwilligers te krijgen zullen echter ook de 

vrijwilligersvergoedingen moeten worden verhoogd en zal er budget moeten zijn voor de 

vergoedingen voor de extra vrijwilligers. Hiervoor zijn echter nog geen middelen in de 

begroting opgenomen. Met dit amendement komen middelen beschikbaar voor dit doel en 

kan de groei van het aantal politievrijwilligers worden versneld. 

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 25 

18 (Schouten) 

Met dit amendement beoogt de indiener 400 000 euro ter beschikking te stellen voor een 

tegemoetkoming in onevenredig hoge beveiligingskosten van (Joodse) instellingen.  

Een aantal instellingen wordt geconfronteerd met onevenredig hoge beveiligingskosten. Zo 

zijn Joodse (onderwijs)instellingen jaarlijks meer dan 800 000 euro kwijt aan 

beveiligingskosten. Indiener is van mening dat het waarborgen van de veiligheid van haar 

burgers behoort tot de kerntaken van de overheid. Met dit amendement wordt een 

voorziening getroffen om instellingen tegemoet te komen bij noodzakelijk gebleken 

onevenredig hoge beveiligingskosten. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in 

artikel 25, het niet juridisch verplichte deel.  

Verworpen. Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP, ChristenUnie en de PVV  

 

 

Begrotingsstaat Artikel 25 

23 (Marcouch) 

De PvdA pleit voor een nieuw Stads- en dorpsvernieuwingfonds. Dit amendement beoogt 

daaraan een bijdrage te leveren ten behoeve van de verbetering van de veiligheid in 

wijken. Er liggen daar grote opgaven die door bezuinigingen op onder andere de Van 

Montfransgelden moeilijker te behalen zijn. De met dit amendement vrijgemaakte 

middelen moeten dienen om op lokaal niveau investeringen te kunnen doen in verbetering 

van de veiligheid. 

Voor de financiële dekking van dit amendement zal een afzonderlijk amendement worden 

ingediend. 

Ingetrokken 

 
 


