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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 7 februari 2007 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Justitie 

 

 

HERZIENE VERSIE 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

30800 VI  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie voor het 

jaar 2007 

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 6 februari 2007 met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

Stemmingen over amendementen en moties vonden plaats op 25 januari 2007en op 6 februari 

2007. 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel 13 

26 (Van der Staaij c.s) 

Het budget ten behoeve van vrijwilligerswerk in en buiten penitentiaire inrichtingen (artikel 

13) is al meerdere jaren niet meer verhoogd. Dit vrijwilligerswerk (bezoekwerk, deelname aan 

gespreksgroepen met gedetineerden, begeleiding van familieleden bij het bezoeken van 

gedetineerden, maatjesprojecten voor ex-gedetineerden, etc.) neemt echter snel toe, zowel ten 

aanzien van het bereik van (ex-)gedetineerden, als ten aanzien van aantallen vrijwilligers. Om 

die reden beoogt dit amendement een verhoging van dit budget, mede om te bewerkstelligen 

dat ook nieuwe, zinvolle initiatieven – bijvoorbeeld van Gevangenenzorg Nederland – van de 

grond kunnen komen. De dekking wordt gevonden in een verhoging van het  

ontvangstenbedrag van artikel 13 (Boeten en transacties, alsmede Pluk ze). 

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

 

Artikel 13 

25 → 67 (Van der Staaij c.s.) 

Adequate nazorg ten aanzien van ex-gedetineerden is van wezenlijk belang. Zoals de Tweede 

Kamer meermalen heeft uitgesproken, geldt dit ook de nazorg ten aanzien van ex-
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gedetineerden zonder justitiële titel: het verblijf in vrijwillig kader. Het overgangsbudget dat 

hiervoor beschikbaar is gesteld in 2007 (t.b.v. de zgn. DEMO-instellingen, artikel 13) in 

afwachting van een structurele regeling is echter ontoereikend. Belangrijkste oorzaak hiervan 

is, dat de gelden die bestemd zijn voor het verblijf in het vrijwillig kader, mede moeten 

worden benut voor de financiering van justitiële plaatsingen. Om die reden beoogt dit 

amendement een verhoging van het desbetreffende budget, zodat nazorgtrajecten op 

vrijwillige basis conform eerdere wensen van de Kamer op adequate wijze kunnen worden 

gefinancierd. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling, dat op dit bedrag wordt «ingeteerd» 

door justitiële plaatsingen. De dekking wordt gevonden in een verhoging van het 

ontvangstenbedrag van artikel 13 (Boeten en transacties, alsmede Pluk ze). 

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

 

Artikel 16 

33 (Dijsselbloem/Sterk) 

Dit amendement strekt ertoe het voortbestaan van de Stichting Steun Remigranten zeker te 

stellen. SSR verricht belangrijk werk voor (re)migranten onder andere ten behoeve van 

achtergelaten vrouwen en kinderen. Teneinde de Stichting Steun Remigranten voort te laten 

bestaan wordt binnen artikel 16 een verschuiving van 100 000 euro doorgevoerd, ten laste van 

het onderdeel «overig». 

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

 

Artikelen 16, 91 

27 → 69 (Sterk.Dijsselbloem) 

Dit amendement strekt tot aanvulling van de aan de Stichting Islam en Burgerschap 

toegezegde subsidie. Hiertoe wordt artikel 16 (Integratie) verhoogd met € 100 000. Dekking 

wordt gevonden door het niet-beleidsartikel 91 (Algemeen) te verlagen met € 100 000. 

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

 

 

MOTIES 

 

4 (De Wit) invoering Detentie en Behandeling op Maat Volwassenen (DBM-V) als de GOR 

dit verantwoord acht 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en D66 

 

5 (De Wit/Dittrich) programma DBM-V zo te wijzigen dat onderwijs in alle domeinen van het 

gevangeniswezen wordt aangeboden 

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

 

6 (Van der Staaij) afspraken met de VNG over verantwoordelijkheden en inzet van gemeenten 

bij nazorg voor ex-gedetineerden 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

7 (Weekers) zorgpunten bij invoering Detentie en Behandeling op Maat weg te nemen 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

8 (Weekers) nieuwe arbeidsprogramma's in detentie, ook voor kortgestraften, te introduceren 

Aangenomen met algemene stemmen 
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9 (Weekers) achterstand in tenuitvoerlegging van (vervangende) hechtenis weg te werken 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

14 (Dittrich) invoeren tijdelijk systeem waarbij de advocaat in bepaalde situaties bij het 

politieverhoor wordt toegelaten 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, D66, VVD en de ChristenUnie 

 

15 (Weekers) plan van aanpak voor vastleggen verhoren van verdachten, aangevers of 

getuigen 

Ingetrokken 

 

43 (Sterk c.s.) over een pilot voor noodopvang voor jonge vrouwen die bedreigd worden door 

eergerelateerd geweld 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

44 (De Wit/Azough) over afdoende financiering rechtspraak en zo langere doorlooptijden en 

aantasting van kwaliteit te vermijden 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks,  PvdD en de SGP 

 

45 (De Wit/Azough) over het niet opheffen van de Stichting Rechtsbijstand Asiel Nederland 

(SRAN) 

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

 

46 (De Wit/Azough) over onderzoek naar vergoeding die advocaten ontvangen voor een 

toevoeging 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks,  D66,  PvdD en PVV 

 

47 (Teeven c.s.) over versterken Team Internationale Misdrijven en het OM voor de 

opsporing van oorlogsmisdadigers en schenders mensenrechten 

Aangenomen met algemene stemmen 

 

48 (De Roon) over bestrijding kosten detentie door vermogen van tot detentie veroordeelde 

criminelen aan te spreken 

Aangenomen. Voor: PvdD, VVD, SGP, CDA en de PVV 

 

49 (De Roon) over een elektronische schandpaal op internet voor onherroepelijk veroordeelde 

daders van ernstige zedenmisdrijven 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV  

 

50 (De Roon) over het beperken van de mogelijkheid tot het opleggen van een werk- of 

taakstraaf aan recidivisten 

Verworpen. Voor: SGP en de PVV 
 

51 (De Roon) over verplicht opleggen van minimumstraf aan recidiverende daders van 

gekwalificeerde diefstallen 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV  

 

52 (Fritsma) over het toelaten van één partner per persoon uit moslimlanden 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV  
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53 (Fritsma) over verlengen termijn tot tien jaar waarna een vreemdeling die op grond 

gezinsvorming/-hereniging naar Nederland komt een zelfstandig verblijfsrecht krijgt 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV  

 

54 (Fritsma) over strenger toetsen inkomenseis bij gezinsvorming/-hereniging 

Verworpen. Voor: SGP en de PVV 
 

55 (Fritsma) over inzetten toestellen Koninklijke Luchtmacht bij uitzetten vreemdelingen om 

zo overlast te beperken 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV  

 

56 (Azough) over verbetering algemene ambtsberichten 

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

 

57 (Azough) over evalueren strengere inkomenseis bij gezinsvorming/-hereniging 

Afgevoerd van de agenda op 23 januari 2007 

 

58 (Dibi) over actief onderzoek naar discriminatie en de lijst van discriminerende 

bedrijven/organisaties te publiceren 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks en D66 

 

59 (Dibi) over scheiden beleidsterreinen Vreemdelingenzaken en Integratie in volgende 

kabinetsperiode 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

60 (Pechtold) over uitbreiding wetsvoorstel 30551 tot ouderschap lesbisch paar en over 

mogelijkheid tot erkenning kind door sociale moeder 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en de PVV 

 

61 (Pechtold) over beperking verhuizingen leerplichtige kinderen en over planning 

verhuizing/uitzetting in schoolvakanties 

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

 

62 (Pechtold) over parlementair onderzoek naar de effectiviteit van terrorismebestrijding 

Verworpen. Voor: GroenLinks, D66 en de PvdD 

 

63 → 70 ( Pechtold c.s.) om de evaluatie van de Wet op de uitgebreide identificatieplicht 

begin 2008 naar de Kamer te zenden en niet pas in 2009 

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

 

64 (Van der Staaij c.s.) over onverwijld uitvoeren amendement-Van der Staaij c.s (30885 VI, 

nr. 4) inzake verhoging budget nazorg ex-gedetineerden 

Verworpen. Voor: de fractie van de PVV 

 

65 (Van der Staaij c.s.) over structurele en sluitende oplossing voor adequate nazorg voor ex-

gedetineerden 

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

 

66 (Van der Staaij c.s.) om subsidie voor VIB pas stop te zetten als de overdracht van taken 

naar ministerie van VWS goed is geregeld 



5 / 5 

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

 

 

 


