
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 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 

31200 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) 
voor het jaar 2008  

 
 
 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 18 december 2007 met algemene stemmen aangenomen door de 
Tweede Kamer.   
 

Aangenomen amendementen 
 
Artikel 12 
Artikel 13 
41 (Anker c.s.) 
Dit amendement wil de taakstelling voor Slachtofferhulp Nederland ongedaan maken. 
Slachtofferhulp Nederland vervult als vrijwilligersorganisatie een belangrijke taak in de 
nazorg voor slachtoffers van misdrijven of ongelukken. De afgelopen jaren heeft 

Slachtofferhulp Nederland een professionaliseringslag gemaakt en er steeds meer taken 
bij gekregen (o.a. begeleiding bij spreekrecht en bij het voegen van zaken). De taakstelling 
belemmert verdere professionalisering en past niet binnen het kabinetsbeleid om 
vrijwilligerswerk te stimuleren en de aandacht voor het slachtoffer te versterken. De 
dekking is gevonden in artikel 13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en 
terrorismebestrijding, de niet-juridisch verplichte uitgaven. 

Met algemene stemmen aangenomen 
 
Artikel 12 
Artikel 13 

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten 
39 (Heerts c.s.) 
Dit amendement beoogt de voorgenomen bezuiniging bij de gesubsidieerde rechtsbijstand 

voor een groot deel teniet te doen. 
Deze correctie van de voorgenomen ombuiging gaat ten koste van de bijdrage op artikel 
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier. Het tekort dat hierdoor ontstaat bij DJI dient voor € 
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5,7 mln te worden aangevuld vanuit het eigen vermogen van DJI. Voor het restant van € 
9,3 mln wordt (eveneens in operationele doelstelling 13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier) 

dekking gevonden in het niet-bestede budget voor brandveiligheidsmaatregelen 2007, dat 
middels een kasschuif wordt verrekend met het voor 2008 toegekende budget. 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en 
het CDA 
 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel 12 
33  40 (De Wit/Azough) 

Toegankelijke rechtsbijstand is een voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat. 
Iedereen moet ongeacht zijn inkomen toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige 

rechtsbijstand. De bezuinigingsmaatregelen in de vorm van 1. aanpassing van het 
financieel belang, 2. uniformering van het uitvoeringsbeleid voor bewerkelijke zaken en 3. 
de tijdelijke aanpassing van de indexering van de advocatentarieven hebben een nadelige 
invloed op de toegang tot de rechter of het aanbod van rechtsbijstandverleners. Daarom 
worden deze drie bezuinigingen ter grootte van totaal € 12,3 miljoen geschrapt tot een 
bedrag van € 10,7 miljoen op de begroting. 
De staatssecretaris heeft in haar brief van 1 november 2007 zes bezuinigingsmaatregelen 

van totaal € 26,6 miljoen voorgesteld. De regering heeft voor 2008 taakstellend een 
bezuiniging aangekondigd op de gefinancierde rechtsbijstand van € 25 miljoen; dit vormt 
het uitgangspunt bij de begrotingsinvulling. 
Voor € 1,6 miljoen extra bezuinigingen (€ 26,6 miljoen – € 25 miljoen) hoeft daarom geen 
dekking gezocht te worden om de taakstellende bezuiniging van € 25 miljoen in te vullen. 
De resterende drie door de staatssecretaris voorgestelde bezuinigingsmaatregelen die 
worden gehandhaafd voor 2008 bedragen € 14,3 miljoen. Daarom hoeft voor het 

schrappen van € 12,3 miljoen bezuinigingen slechts dekking te worden 

gezocht voor € 10,7 miljoen (€ 26,6 miljoen – € 1,6 miljoen – € 14,3 miljoen). De dekking 
voor dit amendement wordt gevonden in de budgetflexibele ruimte bij dit beleidsartikel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
 
Artikel 13 

34 (Van Velzen) 
Dit amendement beoogt de bezuiniging van € 25 miljoen als gevolg van het intensiveren 
van meerpersoonscelgebruik ongedaan te maken. In 2008 wordt aan de hand van 
onderzoek bepaald wat de mogelijkheden zijn voor het intensiveren van 
meerpersoonscelgebruik in de bestaande inrichtingen. Daarnaast zal alle (vervangende) 
nieuwbouw voor de volledige capaciteit geschikt gemaakt worden voor  
meerpersoonscelgebruik. 

Dit moet leiden tot een besparing van € 25 miljoen in 2008, oplopend naar € 50 miljoen in 
2009 en volgende jaren. Een concrete financiële onderbouwing van deze besparing van € 
25 miljoen in 2008 ontbreekt echter. 
De indiener vindt het niet logisch in te stemmen met deze bezuiniging zonder concrete 

onderbouwing. Na het onderzoek op welke wijze de toepassing van 
meerpersoonscelgebruik kan worden geïntensiveerd kan de aanpak worden besproken met 
de Kamer. Het nu reeds inboeken van een bezuiniging is prematuur en onzorgvuldig. 

Het intensiveren van meerpersoonscelgebruik is het verheffen van een noodmaatregel tot 
standaard bedrijfsvoering, waarvoor geen enkele ratio te vinden is anders dan de 
vermeende noodzaak te bezuinigen op penitentiaire inrichtingen. Daarnaast zou gezien het 
feit dat de besparingen die als gevolg van deze intensivering behaald kunnen worden 
onzeker zijn, afgezien moeten worden van deze voorgenomen besparing. De dekking van 
dit amendement moet worden gevonden in de budgetflexibiliteit bij dit beleidsartikel. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66 en de PvdD 
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Artikel 13 
Artikel 14 

32 (Teeven/Van Velzen) 
De primaire doelstelling van dit amendement is om de financiering van de 
reclasseringsorganisaties in 2008 voldoende af te stemmen op de door de ketenpartners 
berekende en stijgende instroomcijfers. Het in de begroting genoemde bedrag van € 230,6 
miljoen (op artikel 13.4.3) heeft immers betrekking op meer dan de uitgaven voor de 
reclasseringsorganisaties alleen. In dit bedrag zijn ook de uitgaven voor onder meer 
Voorwaardelijke Invrijheidstelling (VI), Nazorg en Terugdringen Recidive (TR) begrepen. 

De op pagina 194 genoemde € 158,6 miljoen heeft alleen betrekking op het huidige 
productiebudget 2008 van de drie reclasseringsorganisaties en zijn dus feitelijk 

beschikbaar voor het uitvoeren van de reclasseringstaken. 
De beschikbare middelen voor de reclasseringsorganisaties in 2008 zijn echter 
onvoldoende om te kunnen voldoen aan de voorgestelde intensivering van het toezicht. De 
ketenpartners hebben de instroomcijfers gecalculeerd en voor de verwachte instroom voor 
2008 is 8 miljoen euro extra nodig om aan de taakstelling te kunnen voldoen. 

De dekking voor dit amendement komt uit artikel 14.2.5 Overig dat met een bedrag van € 
24 361 (x € 1 000) is opgehoogd ten opzichte van de begroting van vorig jaar. Nu de 
bestemming van dit bedrag niet in de begroting is toegelicht of gespecificeerd willen wij 
hiervan € 8 000 (x € 1 000) overhevelen naar artikel 13.4.3 voor de bekostiging van dit 
plan ter veiligstelling van de uitvoering van de (geïntensiveerde) toezichtstaken door de 
reclasseringsorganisaties. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, SGP, PVV en het lid Verdonk 
 
Artikel 14  
84 (Van Velzen) 
Nazorg van ex-gedetineerden is van groot belang voor de re-integratie van ex-
gedetineerden in de samenleving, en helpt in belangrijke mate recidive te voorkomen. Het 

project Toekomst in Balans richt zich op de re-integratie van ex-gedetineerde vrouwen, 

een doelgroep die specifieke zorg nodig heeft. Binnen dit project is de Stichting 
Zorgconcept verantwoordelijk voor de projecten die leiden tot werk, inkomen en/of 
scholing. 
Het hebben van scholing en/of werk zijn belangrijke factoren bij het verminderen van 
recidive. De activiteiten van de Stichting Zorgconcept die betrekking hebben op de re-
integratie van ex-gedetineerde vrouwen passen dan ook goed bij de doelstelling van het 
kabinet de kans op recidive na invrijheidstelling te verminderen. De recidivecijfers van de 

vrouwen die door de Stichting Zorgconcept zijn begeleid zijn aanzienlijk lager dan normaal. 
Weliswaar is de nazorg ten aanzien van ex-gedetineerden formeel een taak voor de 
gemeenten, maar aan deze taak is in veel gemeenten nog onvoldoende uitvoering 
gegeven. Tot het moment dat de gemeenten adequaat beleid hebben ontwikkeld ten 
aanzien van de nazorg voor ex-gedetineerden moet deze subsidie niet zondermeer 
beëindigd worden. Het programma Gezin in Balans, dat net als Zorgconcept onderdeel is 

van het overkoepelende project Toekomst in Balans, is een éénmalige subsidie toegezegd 
ter overbrugging van het jaar 2008. Mede gelet op de goede resultaten van de Stichting 

Zorgconcept zouden haar activiteiten niet verminderd of beëindigd moeten worden, en zou 
ook aan deze Stichting voor het jaar 2008 een overbruggingssubsidie ter hoogte van 
€ 325 000 verstrekt moeten worden. Dit amendement voorziet in deze subsidie. De 
dekking wordt gevonden in de budgetflexibiliteit van dit beleidsartikel. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdD en de SGP 


