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- Justitie en Veiligheid 

  - Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) 

 

 

 

 datum 7 december 2021 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

35925 VI 

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

het jaar 2022 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: SP, GroenLinks, Volt, PvdA, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Lid 

Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV en Groep Van Haga. 
Tegen: PvdD,  DENK, FVD en BIJ1. 

 

Verworpen en ingetrokken amendementen 

 
Begrotingsstaat diverse artikelen 
6 (Ellemeet) over een dekking van de incidentele kosten van het wetsvoorstel seksuele 

misdrijven  
 
De noodzaak en de wens om de wetgeving over seksuele misdrijven in het Wetboek van 
Strafrecht te moderniseren worden breed gedeeld. Daartoe is het wetsvoorstel seksuele 
misdrijven opgesteld. De financiële gevolgen van dit wetsvoorstel zijn op dit moment 
echter niet ondervangen in de begroting van 

het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Om te voorkomen dat de modernisering van de 
zedenparagraaf in het Wetboek van Strafrecht vertraging oploopt, wordt met dit 
amendement voorzien in een dekking voor de incidentele kosten, die zijn beraamd op 

3.551.000 euro.1 De incidentele kosten worden voorzien in de jaren 
2022 en 2023. Met dit amendement wordt het totaalbedrag van de incidentele kosten 
toegevoegd aan de begroting van 2022, maar het bedrag moet, naarmate de kosten zich 
voordoen in 2022 en 2023, worden verdeeld over beide jaren. De dekking wordt gezocht in 

de budgetflexibiliteit van artikel 33 Veiligheid en 
criminaliteitsbestrijding. 
1 Brief van de Minister van Justitie en Veiligheid (Kamerstukken II 2021/22, 34843, nr. 49. 

Ingetrokken. 
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Begrotingsstaat Artikel 31 Politie 
Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

26 (Van Nispen) over extra middelen voor het afpakken van crimineel verkregen vermogen 
 
Naar schatting wordt jaarlijks 16 miljard euro aan crimineel geld in Nederland 
witgewassen. Van dit bedrag weet de politie jaarlijks gemiddeld maar tussen de 100 en 
300 miljoen af te pakken. Misdaad zou niet mogen lonen, maar doet dat op dit moment 
wel. Om dit tegen te gaan wil indiener investeren in meer financieel rechercheurs om 
financieel onderzoek te doen, geldstromen te volgen en misdaadgeld te ontnemen. Ook wil 

indiener dat geïnvesteerd wordt in de FIOD en het OM en dat de samenwerking tussen, 
politie, gemeenten, FIOD en OM wordt verbeterd zodat gericht kan worden bekeken welke 

aanpak in welk geval tot het beste resultaat leidt en recht doet aan het uitgangspunt dat 
misdaad niet mag lonen. Indiener wil in totaal € 100 miljoen investeren: € 70 miljoen voor 
meer financieel rechercheurs, € 20 miljoen voor het OM  en € 10 miljoen voor de FIOD. 
Voor de investering in de FIOD heeft indiener een amendement ingediend op de begroting 
van het Ministerie van Financiën.1 Dekking wordt gevonden in het feit dat deze investering 

zichzelf meer dan zal terugverdienen. Daartoe zijn de afpakopbrengsten verhoogd (artikel 
33). De kosten gaan dus voor de opbrengsten uit.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 

 

 

Begrotingsstaat Diverse Artikelen 
32 (Van Nispen) over middelen voor het verhogen van de vergoeding van C1 registertolken 
en –vertalers 

 

Dit amendement beoogt de vergoedingen van C1 registertolken en -vertalers met 23 
miljoen euro te verhogen.  
Registertolken en –vertalers zijn namelijk cruciaal voor onze rechtsstaat. Het belang van 
deze beroepsgroep voor politie en justitie is enorm, en daarmee voor de hele samenleving. 
Toch worden deze tolken en vertalers op dit moment onvoldoende beloond voor hun werk.  

De tarieven voor tolken en vertalers zijn erg laag voor het zeer specialistische werk dat zij 
uitvoeren. Het bruto minimumuurtarief voor tolken van € 43,89 is er al sinds 1981, de 
vertalers hebben al sinds 1963 hetzelfde tarief. Deze tarieven zijn te laag gezien alle 
kwaliteitseisen die aan deze beroepsgroep worden gesteld.  
Registertolken proberen nog enig inkomen te vergaren uit de reiskosten- en 
reistijdvergoedingen die overigens ook sinds 1981 niet zijn geïndexeerd. Op dit moment 

loont het voor de registertolken niet om in de buurt van de woonplaats diensten te leveren. 
Registertolken kunnen momenteel niet anders dan ver van eigen regio hun diensten aan te 
bieden. De kosten voor de inkoop van deze diensten zijn daardoor voor de overheid juist 
hoger.  
Het stelsel wordt op dit moment omgevormd aan de hand van aanbestedingen. Er wordt 

veel hoop gevestigd in marktwerking en aanbestedingen, maar in feite creëert het een 
nieuwe, commerciële tussenlaag waar geld aan blijft kleven.   

Door de huidige lage tarieven worden de gekwalificeerde, hoogopgeleide registertolken en 
-vertalers uit het stelsel gedrukt. Daardoor is er als het ware een schijntekort ontstaan. In 
feite zijn deze tolken en vertalers er wel, maar zij weigeren voor de huidige vergoedingen 
te werken.  
Daar komt nog eens bij dat er wordt bezuinigd op de tijd waarover registertolken worden 
uitbetaald en zijn de bijkomende voorwaarden verdwenen. Voorheen werd de effectieve 
werktijd voor tolken en vertalers afgerond naar halve uren, kregen ze per opdracht € 20,23 

voorrijkosten en werden er toeslagen betaald voor werkzaamheden in de avonduren, het 
weekend of op feestdagen. Nu zullen de registertolken per minuut worden betaald. Dat is 
in feite een bezuiniging.   
Dit amendement beoogt de minimumvergoedingen van de tolken en vertalers in het jaar 
2022 te verbeteren, als eerste stap. Mogelijk zal in de toekomst meer nodig zijn om de 
registertolken en -vertalers eerlijk te belonen voor hun diensten, op weg naar indexatie 

naar het niveau van 2022.  
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De dekking bij dit amendement wordt gezocht in de rechtsbijstand. In zijn brief van 2 
november (Kamerstuk 31753, nr. 246) geeft de minister voor Rechtsbescherming aan dat 

het uitvoeren van scenario 1 van Commissie Van der Meer in het jaar 2022 28 miljoen euro 
lager uitvalt dan begroot. De kanttekening hierbij is dat een gedeelte van dit bedrag moet 
worden ingezet om hogere kosten te dekken alsmede voor de indexering van het punttarief 
per 1 januari 2022. Hoeveel dit precies vergt is niet gespecificeerd, daarom kiest de 
indiener er niet voor om de volledige 28 miljoen te amenderen maar 23 miljoen. Deze 23 
miljoen wordt naar rato verdeeld over politie, OM en rechtspraak. Die begrotingsruimte kan 
in het jaar 2022 ten gunste van de registertolken en -vertalers worden ingezet. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, de SGP, Lid Omtzigt en JA21. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 31 Politie 

36 (Van Nispen) over aanvullende middelen voor de politie 
 
Indiener voegt met dit amendement € 500 miljoen toe aan de begroting van de politie. De 

opgaven voor de politieorganisatie zijn fors in de komende jaren, onder andere door het 
grote capaciteitstekort. Al eerder is becijferd dat er structureel meer geld nodig is om de 
politieorganisatie te versterken. Hoewel het budget van de politie door het kabinet wordt 
verhoogd, is dat volgens indiener niet voldoende. Indiener vindt hiervoor onder andere 
steun in het rapport Van Ginkel1 en de eerdere voorstellen van onder andere de ACP 
en de NPB2. De extra benodigde middelen zijn noodzakelijk voor onder andere het 
uitbreiden van de capaciteit, het stelsel bewaken en beveiligen, de aanpak van cybercrime, 

versterking van de politieacademie en voorzieningen voor politiepersoneel met PTSS. De 
middelen voor deze structurele verhoging worden voor 2022 gevonden in de algemene 

middelen en kunnen vanaf 2023 worden gevonden in een (minimale) verhoging van de 
winstbelasting voor bedrijven die meer dan € 400.000 winst maken. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, de PVV en FVD.  

 

 

Artikel 31 Politie 

37 → 39 (Kathmann en Ellemeet) over aanvullende middelen voor de politie 

 
Het rapport Versterken van het fundament2 wijst op een structureel tekort van € 300 
miljoen bij de politie. Het financiële tekort zorgt ervoor dat de politie fundamentele taken 
niet meer kan uitvoeren. Zo kan de politie door het financiële tekort minder politieagenten 
werven en opleiden. Volgens de politievakbonden kan dit ervoor zorgen dat er 2.300 

formatieplaatsen van inspecteurs wegvallen. Op het moment dat het gaat om 
hoofdagenten of brigadiers gaat het om nog meer formatieplaatsen. Indieners vinden dat 

het onacceptabel is dat er, in tijden van een groot capaciteitstekort bij de politie, 
structurele tekorten zijn bij de politie die zullen leiden tot een nog groter tekort aan politie 
op straat.  
Naast het capaciteitstekort leidt het tekort tot andere grote problemen. Zo is er een tekort 
voor het vernietigen van drugs en andere verboden middelen en ook voor de uitvoering 

van de nieuwe Regeling vergoeding beroepsziekten politie staat een min, waardoor de zorg 
voor politieagenten die leiden aan bijvoorbeeld PTSS onder druk komt te staan. De rellen in 
Rotterdam, maar ook in Den Haag, Enschede en Leeuwarden afgelopen week, laten zien 
dat het noodzakelijk is om goede nazorg te bieden voor hen die onze veiligheid 
beschermen. Daarom is het noodzakelijk om gehoor te geven aan het rapport en de roep 
van de politie en de € 300 miljoen euro toe te wijzen.  

De dekking vinden de indieners in amendement 35 927, nr. 35 aangaande de verhoging 
van de bankenbelasting en de vennootschapsbelasting. 
1 Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening 
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2 Bijlage bij Kamerstukken II, 29 628, nr. 1051.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, de PVV en FVD.  

 

 
Begrotingsstaat 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 
Begrotingsstaat 36 Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid 

25 (Van Nispen en Leijten) over aanvullende middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens 
 
Indieners maken met dit amendement voor 2022 € 8 miljoen vrij voor de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Deze € 8 miljoen worden in mindering gebracht op artikel 36, specifiek 

op de groeikosten voor het Passenger Name Record.  
De Kamer heeft zich in februari van dit jaar uitgesproken voor een verhoging van het 
budget van de Autoriteit Persoonsgegevens door de motie Hijink (Kamerstuknummer 27 

529, nr. 240) aan te nemen. Tot op heden weigert het Kabinet deze motie uit te voeren. In 
de begroting Justitie en Veiligheid voor 2022 krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens zelfs 
minder geld dan zij de afgelopen jaren ontving, terwijl het aantal gegevensverwerkingen 
waar de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht op moet houden alleen maar toeneemt. 
Voorts wijzen de indieners van dit amendement erop dat onafhankelijk onderzoek in 
opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangetoond dat de Autoriteit 
Persoonsgegevens, om alle taken goed te kunnen uitvoeren, vanaf 2022  

moet groeien van 184 fte naar 470 fte. Met het geld dat met dit amendement wordt 
vrijgemaakt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens komend jaar een eerste stap zetten in 
het groeien naar een organisatie die al haar wettelijke taken goed kan uitvoeren. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, Lid Omtzigt, BBB, de PVV en Groep Van Haga.  
 

 
Begrotingsstaat artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 
31 (Kathmann en Ploumen) over middelen voor tegemoetkoming voor door watersnood 
getroffen Limburgse gemeenten 

 
De extreme wateroverlast in Limburg afgelopen juli is door het kabinet tot ramp verklaard. 

Daarom is de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) ingezet om getroffen 
inwoners, bedrijven en overheden tegemoet te komen voor schade die niet redelijkerwijs 
verzekerbaar, verhaalbaar of vermijdbaar is. Hierbij geldt een eigen risico dat per ramp 
separaat wordt vastgesteld. Voor overheden geldt een vergoeding van slechts 58,5% van 
de schade aan openbare infrastructuur en slechts 65% van de kosten om op te ruimen. 
Getroffen gemeenten worden hiermee geacht miljoenen tot tientallen miljoenen uit eigen 

kas te betalen.  
Daarnaast zijn er allerlei andere kosten na een ramp die niet gedekt worden door de Wts, 
zoals nazorg van gedupeerden of vervoer voor kinderen die wegens de schade elders naar 
school moeten. Indieners van dit amendement zijn van mening dat het onredelijk is om 

gemeenten die getroffen zijn door een ramp op te zadelen met hoge kosten, zeker in het 
licht van reeds bestaande tekorten bij gemeenten. Dit amendement regelt dat er 
voldoende middelen op de begroting zijn om getroffen gemeenten in Limburg voldoende 

tegemoet te komen voor de schade en kosten als gevolg van de extreme wateroverlast. 
Indieners beogen dat de regering relevante wet- en regelgeving aanpast om aanvullende 
compensatie juridisch mogelijk te maken. Dekking wordt gevonden in de algemene 
middelen. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie 
Den Haan, Lid Omtzigt, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga.  
 

 
Begrotingsstaat artikel 37 Migratie 
10 →24 (Ellemeet en Kröger) over middelen voor het COA 

 
Met dit amendement wordt een bedrag van €100 miljoen toegevoegd voor het verruimen 

van de opvangcapaciteit die door het COA kan worden geleverd. De capaciteit van COA-
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opvang is momenteel overbelast, en er is geen zicht op een verlaging van de druk op deze 
opvang. Op de begroting voor 2022 valt het budget voor het COA terug met een bedrag 

van €128 miljoen, terwijl door de regering niet wordt beargumenteerd waarom de in 2022 
te verwachten bezetting van de COA-opvang significant lager zal zijn dan in 2021. De 
indiener merkt hier bij op dat ook in het huidige begrotingsjaar het budget voor het COA 
lager is dan het voorgaande jaar (-€93 miljoen) en dit mogelijk een factor is in het 
schrijnende tekort aan opvangplekken waar momenteel sprake van is. Dit amendement 
repareert het ‘gat’ op de begroting voor 2022 ten opzichte van de begroting voor 2021 
gedeeltelijk. Voor de langere termijn acht de indiener het raadzaam om de systematiek 

achter de financiering van de COA-opvang kritisch tegen het licht te houden, zodat 
tekorten aan opvangplekken in de toekomst kunnen worden voorkomen. De dekking van 

het amendement wordt gevonden via een amendement op het Belastingplan 2022. 
Verworpen. Voor:  SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD en Fractie 
Den Haan. 
 
 

Begrotingsstaat Artikel 37 Migratie 
28 (Jasper van Dijk) over het terugdraaien van de bezuiniging op het COA 
 
Met dit amendement wordt de bezuiniging op het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
voor het jaar 2022 ongedaan gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat het COA nog verder 
onder druk komt te staan. Dekking wordt gevonden in amendementen van het lid Jasper 

van Dijk op de begroting van het Ministerie van Defensie (35 925 X, nr. 46) en van het 
Defensiematerieelfonds (35 925 K, nr. 7). 
Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK en de PvdD. 
 
 

Begrotingsstaat artikel 91 Apparaat Kerndepartement 

9 (Omtzigt) over een formatiereductie van voorlichters 

 
Dit amendement regelt dat er € 400.000 afgaat van de directie Communicatie in verband 
met de formatiereductie van voorlichters. 

Verworpen. Voor: SP, BIJ1, Volt, DENK, de PvdD, de SGP, Lid Omtzigt, JA21, BBB, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga.  
 
 
Begrotinngsstaat Artikel 91 Apparaat kerndepartement 
33 (Bisschop) over middelen voor de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding 
 

Per 1 april 2021 is de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) aangesteld in 
lijn met de motie van het lid Van der Graaf (35 164, nr. 10). Vooralsnog voor de duur van 
één jaar. Dit is niet conform de voorgestelde termijn van 2 jaar zoals voorgesteld in het 
aangenomen amendement Van der Graaf/Yesilgöz-Zegerius (35300 VI, nr. 16) en de 

aangenomen motie-Ceder/Ellian (30950-261). Indiener beoogt met dit amendement dat de 
aanstelling van de NCAB wordt verlengd. Allereerst met de duur van 1 jaar, waarvan de 

kosten tot juni reeds gedekt zijn, waardoor de feitelijke kosten van dit amendement 
€146.475 bedragen. Daarnaast beoogt indiener de structurele aanstelling van de NCAB. 
Deze kosten bedragen € 251.100 per jaar. De dekking van dit amendement wordt 
gevonden in het verminderen de externe inhuur op het departement (uit het onverplichte 
deel van € 1.331 x1000). Indiener acht het onwenselijk dat de NCAB onderdeel wordt van 
de NCDR, omdat dit kwaad gericht moet worden bestreden en de strijd hiertegen niet mag 
versnipperen. Antisemitisme is een aanhoudende doorn in het vlees van onze samenleving. 

Ook na eeuwen vervolging en discriminatie worden Joodse medeburgers nog steeds 
geconfronteerd met vormen van antisemitisme. Met name online bedreigingen nemen hand 
over hand toe, het debat verruwt en Joodse burgers en instellingen ontvangen regelmatig 
doodsbedreigingen. Synagogen en Joodse instellingen en scholen worden noodgedwongen 
beveiligd. Joodse medeburgers voelen zich niet altijd vrij om de eigen identiteit open te 
tonen. De Joodse gemeenschap in ons land wordt steeds kleiner en deze gebeurtenissen 
hebben een enorme impact op deze gemeenschap. Geen enkele andere gemeenschap in 
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Nederland kent deze hoge mate van bedreiging. De verlenging van de aanstelling van de 
NCAB zorgt ervoor dat de strijd tegen antisemitisme wordt voortgezet. 

Ingetrokken. 
 
 
 
 
 

 

 

 


