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Betreffende wetsvoorstel:
35570 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor
het jaar 2021
Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 8 december 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, VVD, SGP,
CDA, ChristenUnie, PVV en FVD.
Tegen: PvdD.
Hierbij is aantekening verleend dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen
artikel 37 van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd.

Aangenomen amendement
Invoeging Artikel 4a
8 → 86 (Van Nispen c.s.) over het aanwenden van vrijgekomen middelen voor een
gedeeltelijke verlaging van griffierechttarieven onder de kantonrechtersgrens
Dit amendement strekt er toe om de met het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet
griffierechten burgerlijke zaken in verband met het introduceren van meerdere
griffierechtcategorieën voor lagere geldvorderingen (Kamerstukken II 2020/21, 35439)
voorgestelde verhoging van de griffierechten, alsnog gedeeltelijk niet in te voeren. Daarbij
gaat het om de griffierechtenverhoging in de categorie vorderingen of verzoeken met een
beloop van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500. De verhoging van de
griffierechten vanaf een vordering van € 5.000 zijn fors. In de categorie voor vorderingen
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van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 stijgt het tarief van natuurlijke personen
en rechtspersonen met maar liefst 35%. Dit betekent voor rechtspersonen een
tariefsverhoging van € 499 naar € 672. De Raad voor de rechtspraak schat in dat het
aantal zaken vanaf € 5.000,– zal dalen. Het effect op kleine ondernemers die een vordering
van (iets) meer dan € 5.000 hebben kan groot zijn. Daarom draait dit amendement de
verhogingen van de tarieven in de categorie vorderingen van meer dan € 5.000 en niet
meer dan €12.500 terug.
Er is budgettaire ruimte ontstaan om dit te kunnen doen, doordat ons nader gewijzigd
amendement op het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke
zaken in verband met het introduceren van meerdere griffierechtcategorieën voor lagere
geldvorderingen (Kamerstukken II 2020/21, 35439, nr. 16) is aangenomen. Doordat
rechtspersonen bij vorderingen die meer dan € 1.000.000 bedragen een hoger
griffierecht gaan betalen levert dit middelen op, die met dit amendement worden
aangewend om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de door ondergetekenden in
amendement nr. 10 op datzelfde wetsvoorstel tot uitdrukking gebrachte wens om de
voorgestelde verhoging van de griffierechten onder de kantonrechtersgrens terug te
draaien.
Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen amendementen
Begrotingsstaat artikel 31 politie
6 (Van Raak) over extra middelen voor de politie
Al jarenlang staat de politie en het politieonderwijs onder grote druk, onder andere door
jarenlange bezuinigingen. De wijkagent verdwijnt uit de wijk, het politieonderwijs knelt en
er blijven veel zaken op de plank liggen. Indiener beoogt met dit amendement die druk op
de politie te verlichten, door structureel 600 miljoen euro toe te voegen aan het budget
van de politie. Dit kan aangewend worden om te investeren in het politieonderwijs,
wijkagenten die weer in de wijk kunnen zijn en de (digitale) opsporing. De dekking
wordt gevonden in het structureel verhogen van de bankenbelasting met 1 miljard.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD.

Begrotingsstaat Artikel 31 Politie
Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
15 (Van Nispen) over extra middelen voor financieel rechercheurs als investering in het
afpakken van crimineel verkregen vermogen
Jaarlijks wordt tussen de 15 en 20 miljard euro aan crimineel geld witgewassen in
Nederland. Diefstal van de samenleving is dat. Geldstromen moeten vaker en effectiever
gevolgd worden, want criminelen moeten geraakt worden daar waar het pijn doet: in hun
portemonnee. Het afpakken van crimineel verkregen vermogen moet het uitgangspunt zijn
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in ieder strafzaak waarmee geld is verdiend. Om deze aanpak een flinke steun in de rug te
geven is het zaak dat meer financieel rechercheurs worden aangenomen en er beter wordt
samengewerkt tussen onder andere FIOD, gemeenten, politie en OM. Daarom wordt met
dit amendement 100 miljoen euro hierin geïnvesteerd. De dekking van dit amendement
wordt gevonden in het gegeven dat elke investering zich dubbel en dwars terugverdient. 1
1 Elke euro die je investeert in de afpakketen verdien je drie keer terug – Minister
Opstelten. Dit
was al in 2012 bekend, zie schriftelijke vragen Gesthuizen (SP), Documentnr. 2012D27804
Zie ook: https://www.accountant.nl/magazines/de-accountant-september-2010/followthemoney/
en: https://www.volkskrant.nl/economie/hoe-de-belastingdienst-miljoenen-vancriminelen-kanafpakken-maar-dat-nog-niet-goed-doet~b83778b8/

Andersson Elffers

Felix, Integraal afpakken
crimineel vermogen door overheidsinstellingen, 2015.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD.

Begrotingsstaat Artikel 31 Politie
Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
7 → 17 (Buitenweg) over extra middelen voor het TBKK
Het aantal meldingen van online seksueel kindermisbruik is exponentieel gestegen van
3.000 meldingen in 2014 tot ruim 30.000 meldingen in 2018. De capaciteit (FTE) van het
Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) is tegelijkertijd nagenoeg
gelijk gebleven. De indiener van dit amendement beoogt de capaciteit van het TBKK
binnen de Landelijke Eenheid met 20 FTE uit te breiden. Hiervoor wordt 2 miljoen
geoormerkt. Tevens reserveert dit amendement 1,5 miljoen euro om te investeren in het
vernieuwen van de technische faciliteiten binnen het TBKK. Tot slot wordt 0,5 miljoen euro
gereserveerd voor het Openbaar Ministerie zodat er ook ruimte ontstaat om te vervolgen.
De in totaal 4 miljoen euro wordt gedekt uit de niet-juridisch verplichte middelen die
bestemd zijn voor de uitvoering van het programma verkeershandhaving op artikel 33 in
de begroting van Justitie & Veiligheid.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de SGP, de PVV en FVD.

Begrotingsstaat artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
10 (Van Nispen en Van den Berge) over verhoging van het punttarief van de sociale
advocatuur en verlaging van de eigen bijdrage in de gesubsidieerde rechtsbijstand
In een rechtsstaat moet je je recht kunnen halen. De gedupeerden van het Groninger
gasgebied en de families van de kindertoeslagenaffaire tonen dat maatschappelijke belang
aan. Maar de toegang tot het echt blijkt niet alleen voor deze mensen een ingewikkelde en
kostbare aangelegenheid. Dit amendement financiert twee wijzigingen om de toegang tot
het recht aan de ene kant te waarborgen en aan de andere kant te verbeteren. De recente
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documentaire ‘de laatste sociaal advocaten’ van Ingeborg Jansen toonde deze noodzaak
nog maar weer eens aan.
Ten eerste is 154 miljoen euro van het amendement bestemd voor de verhoging van het
punttarief van de sociaal advocatuur. Deze punttarieven lopen nu scheef ten opzichte van
de daadwerkelijk gemaakte uren. Deze verhoging is in lijn met het rapport van de
commissie Van der Meer en moet er voor zorgen dat er geen sociaal advocaten meer
stoppen om financiële redenen.
Ten tweede stelt het amendement 26 miljoen euro ter beschikking voor een verlaging van
de eigen bijdragen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo wordt de drempel voor
rechtszoekenden verlaagd. Dit zal in de praktijk op ongeveer een halvering van de eigen
bijdrage uitkomen. De dekking voor dit amendement wordt gevonden middels het
amendement op het Belastingplan 2021 waarmee de innovatiebox wordt afgeschaft.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en FVD.

Begrotingsstaat 32 Rechtspleging en Rechtsbijstand
11 (Van Nispen en Van den Berge) over extra middelen ter uitbreiding van de capaciteit
van de Nederlandse rechtspraak
Dit amendement voorziet in de uitbreiding van de capaciteit van de Nederlandse
rechtspraak. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de rechtspraak kampt met een
toenemende werkdruk, meer taken en achterstanden. Door 40 miljoen te investeren
kunnen er honderden fte’s aan rechters, gerechtelijke ambtenaren en ondersteunend
personeel worden gerealiseerd. Hiermee krijgt de rechtspraak meer slagkracht om al die
uitdagingen het hoofd te bieden. De dekking voor dit amendement wordt gevonden
middels het amendement op het Belastingplan 2021 waarmee de innovatiebox wordt
afgeschaft.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en FVD.

Begrotingsstaat artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Begrotingsstaat artikel 91 Apparaat Kerndepartement
20 (Van Nispen en Buitenweg) over extra middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van persoonsgegevens van alle
Nederlanders. Dit doet zij al jaren met een zeer bescheiden budget. Vanwege dit
bescheiden budget is nu een investering van € 9 miljoen nodig om achterstanden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens weg te werken. Uiteindelijk is nog meer geld nodig om de
privacywaakhond ook echt tanden te geven, maar deze € 9 miljoen zijn alvast een goede
start. Overigens levert investeren in toezicht in de toekomst ook meer inkomsten uit
boetes op.
De dekking van dit amendement wordt gevonden in het verlagen van de kosten voor
externe inhuur op het kerndepartement. Door dit amendement worden de kosten voor
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externe inhuur ook onder de, voor alle ministeries, wettelijk verplichte Roemernorm
gebracht.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en de PVV.

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
13 (Van Nispen en Van den Berge) over extra middelen voor het OM
Het Openbaar Ministerie heeft er de afgelopen jaren steeds meer specialistische taken
bijgekregen, terwijl daar geen extra geld tegenover stond. Dit betekent concreet dat er
voor het «basiswerk» minder geld is overgebleven en het OM niet optimaal kan
functioneren. Gecombineerd met de stevigere aanpak van georganiseerde criminaliteit en
de grotere focus op het afpakken van crimineel verkregen vermogen die de indieners van
dit amendement voorstaat, rechtvaardigt dit een investering in het Openbaar Ministerie
van 60 miljoen euro. De dekking voor dit amendement wordt gevonden middels het
amendement op het Belastingplan 2021 waarmee de innovatiebox wordt afgeschaft.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en FVD.

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Begrotingsstaat Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid
18 (Van Nispen en Buitenweg) over middelen voor het Expertisebureau Online
Kindermisbruik
Het Expertisebureau Online Kindermisbruik sloeg dit jaar alarm vanwege de lage subsidie.
Voor dit jaar komt de Minister incidenteel met geld over de brug. Er is echter een
structurele oplossing nodig om de huidige activiteiten voort te zetten. Dit amendement
biedt het EOKM de minimale dekking, middels een structurele investering van 300.000
euro, die nodig is om de huidige activiteiten voort te zetten. Zo kan het EOKM ons internet
schoon houden, slachtoffers voorkomen en slachtoffers bijstaan.
De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen
die bestemd zijn voor innovatieve ontwikkelingen op artikel 36 in de begroting van Justitie
& Veiligheid.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK, de SGP en FVD.

Begrotingsstaat artikel 34 Straffen en Beschermen
12 (Van Nispen en Van den Berge) over extra middelen ter bestrijding van recidive
Dit amendement strekt ertoe recidive te bestrijden. Recidive bestrijden is namelijk nieuwe
slachtoffers voorkomen. Hiertoe dient 100 miljoen geïnvesteerd te worden in het
gevangeniswezen, de forensische zorg en reclassering. Daar komt nog bij dat het
gevangeniswezen door jarenlange bezuinigingen te kampen heeft met grote
personeelstekorten en de werkdruk van het personeel de afgelopen jaren alsmaar is
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gestegen. Ook in de forensische zorg heeft de financiële druk zijn sporen nagelaten. Zo
moest er bij veel instellingen bijvoorbeeld bezuinigd worden op de beveiliging, wat de
veiligheid van de samenleving niet ten goede is gekomen. Ook in de forensische zorgsector
is de druk op het personeel groot. De dekking voor dit amendement wordt gevonden
middels het amendement op het Belastingplan 2021 waarmee de innovatiebox wordt
afgeschaft.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en FVD.

Begrotingsstaat 37 Migratie
Begrotingsstaat agentschappen Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
14 (Jasper van Dijk) over extra middelen voor de IND
Dit amendement strekt ertoe om de tekorten bij de IND weg te werken door 50 miljoen
hierin te investeren. De huidige achterstanden laten zien dat dit hard nodig is. De dekking
voor dit amendement wordt gevonden middels het amendement op het Belastingplan 2021
waarmee de innovatiebox wordt afgeschaft.
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van KootenArissen, DENK en FVD.

