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Betreffende wetsvoorstel: 

 

 

33400 VI 

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

het jaar 2013 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 december 2012 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

 

Begrotingsstaat Artikelen 33 en 36 

13 (Gesthuizen en Recourt) 

De Fraudehelpdesk is opgericht in februari 2011, door de Stichting Aanpak Financieel-

Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin), in opdracht van het ministerie van 

veiligheid en justitie. De Fraudehelpdesk is de landelijke vraagbaak voor burgers en 

ondernemers (waarbij de nadruk ligt op het midden- en kleinbedrijf) voor allerlei vormen 

van fraude. Voor de specifieke aanpak van acquisitiefraude is het Steunpunt 

Acquisitiefraude opgericht. Ook dit Steunpunt is een onderdeel van de Stichting Aanpak 

Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (SafeCin). De Fraudehelpdesk heeft als 

doel burgers en bedrijven te helpen voorkomen slachtoffer te worden van fraude en 

slachtoffers snel door te verwijzen naar de instantie die hen het beste kan helpen. De 
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preventie van fraude vindt plaats doordat de Fraudehelpdesk tips geeft hoe fraude kan 

worden voorkomen en door het signaleren van trends en nieuwe fraudevormen.  

Burgers en bedrijven die toch het slachtoffer zijn geworden kunnen terecht bij de 

Fraudehelpdesk, waar zij kunnen worden doorverwezen naar instanties om hen verder te 

helpen of adviezen kunnen krijgen hun geschil zelf op te lossen indien hun zaak zich daar 

voor leent. De Fraudehelpdesk heeft een eenmalige subsidie ontvangen voor het jaar 2011, 

die met één jaar is verlengd voor de periode tot en met 31 december 2012. Ook 

ondernemers dragen financieel bij aan het in stand houden van diensten van de helpdesk. 

De evaluatie door het WODC van de Fraudehelpdesk is positief. Hieruit blijkt dat de 

Fraudehelpdesk zich heeft ontwikkeld tot een centraal punt voor burgers en bedrijven met 

vragen over fraude. Het merendeel van de burgers en bedrijven is tevreden over de 

inhoudelijke afhandeling van telefonische meldingen door de helpdesk. De Fraudehelpdesk 

heeft een meerwaarde in de fraudebestrijdingsketen, zo wordt dat ook gezien door de 

meeste ketenpartners. Het (specifiekere) Steunpunt Acquisitiefraude zou op termijn een 

onderdeel moeten worden van de (algemenere) Fraude-helpdesk De subsidie die voor het 

jaar 2013 is vastgesteld is onvoldoende om de Fraudehelpdesk te kunnen blijven 

ontwikkelen en een vaste volwaardige plaats te kunnen geven in de keten van 

fraudebestrijding. Om de Fraudehelpdesk te garanderen is een bedrag van 1.2 miljoen 

euro nodig. Middels een amendement op de begroting van EL & I (33 400 XIII) zal worden 

voorgesteld tevens een deel van dit bedrag vanuit EL & I te financieren, vanwege het feit 

dat de Fraudehelpdesk een aanzienlijk deel van haar werk richt op ondernemers is een 

bijdrage vanuit Economische Zaken zeker op zijn plaats. Het ministerie van Veiligheid en 

Justitie lijkt voornemens een bedrag van 500 000 euro beschikbaar te stellen. De 

resterende financiering die noodzakelijk is voor het garanderen van de Fraudehelpdesk 

wordt met dit amendement geregeld. De verdere dekking van dit amendement kan worden 

gevonden door de bijdrage aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid (NCTV) te verlagen, omdat het om een beperkt bedrag gaat, de NCTV tot dusver 

is ontzien in de bezuinigingen en nog niet te maken heeft gehad met een taakstelling. 

Ingetrokken. 

 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 32 

12  17  79   (Segers en Schouw) 

Het College bescherming persoonsgegevens krijgt volgens het regeerakkoord meer 

bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid een bestuurlijke boete op te leggen voor 

materiële overtredingen van de wet. Tegelijkertijd heeft het CBP sinds 2008 verschillende 

taakstellingen opgelegd gekregen, oplopend tot ruim 12% in 2016 (exclusief loon en 

prijscompensatie). Als gevolg van het regeerakkoord is er een extra taakstelling 

aangekondigd van 10% wat betekent dat de korting op het budget oploopt tot circa 22% in 

2017 (circa 1,5 miljoen euro). Hierdoor zal het CBP zijn wettelijke taken op het gebied van 

toezicht en wetgevingsadvies nog slechts zeer beperkt kunnen uitvoeren. Op dit moment 

kunnen urgente aangelegenheden die dringend om onderzoek en eventuele handhaving 

vragen niet ter hand worden genomen. De nieuwe wettelijke taken (in het kader van de 

meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid) zullen met de voorgenomen bezuiniging 

maar zeer beperkt kunnen worden ingevuld. Tegelijkertijd is er juist sprake van een 
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toenemend beroep op het CBP, mede door de snel voortschrijdende technologie en de 

enorme groei in gegevensverwerkingen. Daarom wordt met dit amendement voorgesteld 

de bezuinigingen op het CBP grotendeels terug te draaien.  Dekking wordt gevonden in de 

niet-juridisch verplichte middelen op artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand.  

1  Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting. 

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

 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 

15 (Segers) 

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. Met uitzondering van een enkele incidentele subsidies van de 

gemeenten voor bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s wordt dit volledig door de 

gemeenschap zelf gedragen. Indiener is van mening dat het waarborgen van de veiligheid 

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

voor 2013 een voorziening getroffen om instellingen tegemoet te komen bij de 

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

artikel 33, het niet juridisch verplichte deel. Beoogd wordt deze financiering ook na 2014 

voort te zetten. 

Verworpen. Voor: PVV, de SGP en ChristenUnie. 

 

 

 

Begrotingsstaat artikel 34 

9 (Segers en van Der Staaij) 

Met dit amendement wordt extra budget vrijgemaakt voor 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 voor het vergroten van de kansen op 

een duurzame resocialisatie en daarmee het terugdringen van de recidive. Inzet van 

vrijwilligers tijdens en na detentie kan bovendien tot gevolg hebben dat op een eerder 

moment in de periode van straf en begeleiding overgegaan kan worden tot vormen van 

ambulante begeleiding en toezicht. Dat kan op termijn tot kostenreductie leiden. 

Vrijwilligerswerk is niet gratis. Dat vergt wel dat vrijwilligers goed gefaciliteerd, getraind en 

ondersteund worden. De voornemens van het kabinet voorzien in een groei in vier jaar van 

het huidige aantal van 3000 vrijwilligers naar een aantal van 10 000, zonder het daarvoor 

beschikbare jaarbudget van 1,5 miljoen euro te verhogen. Extra budget vergroot de 

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

gericht worden ingezet als prikkel bij eigen fondswerving. 

Met dit amendement wordt daarom het huidige budget voor vrijwilligerswerk verhoogd van 

1,5 miljoen euro naar 3 miljoen euro per jaar. De dekking wordt voor 2013 gevonden in 

artikel 34, de niet juridisch verplichte uitgaven. Indieners beogen een structurele 
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verhoging van het budget naar 3 miljoen euro per jaar. Dit is ongeveer 0,1% van het 

totale budget van de Dienst Justitiële inrichtingen. Structurele dekking van deze verhoging 

kan voor volgende begrotingsjaren gezocht worden in te bereiken besparingen op dure 

detentievormen. 

Verworpen. Voor SGP, CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 35 

19  77  (Van der Staaij en Bergkamp) 

Interlandelijke adoptie moet zorgvuldig plaatsvinden. Daar is voldoende toezicht en 

kwalitatief goede regelgeving voor nodig. Dat is zowel in het  belang van de te adopteren 

kinderen, als in het belang van de potentiële adoptieouders. Dit amendement beoogt 

daarom de toegezegde snelle  invoering van de Wobka mogelijk te maken. Dekking voor 

dit  amendement wordt gevonden in het amendement op de begroting van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33 400 XVI) van dezelfde leden, waarin  in artikel 5 

Jeugd in het juridisch niet verplichte deel € 200 000 in  mindering wordt gebracht. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 35 

14 (Van der Staaij c.s.) 

Dit amendement beoogt het op de Begroting gereserveerde geld voor de tegemoetkoming 

adoptiekosten te bestemmen om het onder dezelfde voorwaarden te blijven aanwenden 

voor voortzetting van de bestaande regeling na 31 december 2012. Dit is van belang om 

adoptie voor alle ouders bereikbaar te houden. Hiervoor is naast dit amendement nog een 

wetswijziging nodig per 1 januari 2013 (met terugwerkende kracht). 
Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en PvdD. 

 


