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 datum 5 december 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33750 VI 

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

het jaar 2014 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 5 december 2013 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

De fractie van D66 heeft in een stemverklaring uitgesproken tegen het onderdeel van de 

begroting van Veiligheid en Justitie te stemmen dat gaat over de bezuinigingen op het 

Openbaar Ministerie. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat Artikel 34 Santietoepassing 

23 ���� 29  (Kooiman en Rebel) 

Stop it Now, onderdeel van Meldpunt Kinderporno Nederland, is een gratis en anonieme 

telefonische hulplijn. Mensen die pedofiele gevoelens ervaren, of mensen die deze 

gevoelens vermoeden bij iemand in hun omgeving, kunnen anoniem bellen en 

doorverwezen worden naar hulpverlening. Zo kan kindermisbruik worden voorkomen. In 

2012 heeft Stop it Now een startsubsidie gekregen van € 250.000. Vervolgens is een 

«eenmalige handreiking» gedaan van € 75.000 bovenop de eerdere startsubsidie, door het 

ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport. Deze handreiking zou de hulplijn meer tijd geven om haar werkzaamheden voort te 
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zetten terwijl zij op zoek gaat naar andere financieringsbronnen. Ondanks allerlei pogingen 

daartoe zijn die alternatieve financieringsbronnen nog onvol-doende gevonden. 

Indieners zijn van mening dat het voorkomen van kindermisbruik een algemeen belang is. 

De hulplijn, die gelet op het aantal maal dat hier een beroep op wordt gedaan duidelijk in 

een behoefte voorziet, wordt nu met voortbestaan bedreigd. Indieners vinden dit 

onwenselijk en garanderen met dit bedrag dat deze hulplijn kan worden gecontinueerd en 

dat er ook enige bekendheid aan de hulplijn kan worden gegeven. Dit biedt ruimte om 

andere vormen van financiering of hulpverlening op te zetten. Dekking kan worden 

gevonden door het nieuwe beleid dat vervangende hechtenis en gijzeling minder vaak zal 

worden toegepast indien er geen sprake is van betalingsonwil maar van betalingsonmacht 

bij de betalings-plichtige, zoals dat is toegezegd in antwoorden op Kamervragen op 8 

november 2013 (Handelingen II, vergaderjaar 2013–2014, nr. 447.) 

Ingetrokken. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 31 Nationale Politie 

8 (Segers) 

In het regeerakkoord van Rutte 1 is afgesproken dat er een voorstel zou komen voor de 

doorberekening van veiligheidskosten voor vergunningplichtige commerciële evenementen 

van incidentele aard. In aanvulling daarop is in het begrotingsakkoord 2012 afgesproken 

dat de kosten van politie-inzet bij voetbalwedstrijden zullen worden doorbelast. Hiermee 

zou twee keer 30 mln euro gemoeid zijn. 

Deze taakstelling van in totaal € 60 mln. is in de begroting voor 2013 ingevuld door 

efficiency-maatregelen binnen de politie en/of het eigen vermogen van de politie. In de 

nieuwe begroting voor 2014 ziet het kabinet echter af van de invoering van beide 

evenementenheffingen waardoor de efficiencytaakstelling voor de politie permanent is 

gemaakt. In plaats van extra capaciteit voor de politie als gevolg van de 

evenementenheffing is er hierdoor juist sprake van een structurele bezuiniging op de 

politie. Volgens het kabinet is het in rekening brengen van de kosten van politie-inzet 

aan organisatoren van veelal gratis en voor iedereen toegankelijke evenementen lastig 

uitvoerbaar. Bij de resterende betaalde evenementen is politie-inzet op het 

evenemententerrein meestal niet nodig. Dit is echter niet het geval bij het betaald voetbal. 

De politie-inzet is daar weliswaar verminderd in de stadions, maar rond de stadions en 

wedstrijden is deze inzet nog steeds buiten proportioneel. Buiten de stadions is de overheid 

primair verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Maar van de samenleving mag 

niet gevraagd worden dat er zo’n grote onbetaalde claim op de inzet van politie capaciteit 

wordt gelegd die ten koste gaat van andere belangrijke taken van de politie en zo duidelijk 

gerelateerd is aan wedstrijden in het betaald voetbal. 

Met dit amendement wordt daarom voorgesteld om vanaf 1 juli 2014 de kosten van de 

politie-inzet bij voetbalwedstrijden wel door te belasten. Gekozen is voor 1 juli zodat er 

voldoende tijd is voor een wettelijke grondslag en de wijziging niet midden in het seizoen 

valt. Voor de opbrengst wordt daarom voor 2014 uitgegaan van 15 mln euro. De opbrengst 

wordt ingezet voor extra budget voor de politie. Indiener beoogd ook de meeropbrengst 

vanaf 2015, wanneer voor het eerst over een compleet begrotingsjaar de kosten voor 

politieinzet kunnen worden doorbelast, ook te bestemmen voor de politie. 

Verworpen. Voor: SGP, ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en PvdD. 
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Begrotingsstaat Artikel 31 Nationale Politie 

32 (Oskam) 

Met dit amendement wordt beoogd om in 2014 de bezuinigingen op de intensiveringen 

veiligheid uit het Regeerakkoord ongedaan te maken. Er zou voor 2014 een bedrag van € 

40 miljoen beschikbaar komen met name gericht op het versterken van de 

recherchecapaciteit. Dit amendement heeft tot doel hiervan 18,6 miljoen overeind te 

houden. Dit amendement wordt gedekt middels amendement 33 750 XV nr. 9 op de 

begrotingsstaat van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per 1 januari 2014 

wordt voor mensen de lening omgezet in gift wanneer zij het inburgeringsexamen met 

succes afronden. De dekking wordt gezocht door deze lening niet om te zetten in een gift. 

Dit levert in totaal € 37 miljoen op. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, SGP en CDA. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 31 Nationale Politie 

Begrotingsstaat Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

39 (Schouw) 

De toegang tot het recht dient voor iedereen in voldoende mate gewaarborgd te zijn. 

Gesubsidieerde rechtsbijstand is bedoeld om mensen die de kosten van rechtsbijstand niet 

geheel zelf kunnen dragen in staat stellen om met juridische hulp een adequate oplossing 

voor hun serieuze geschillen te bereiken. Indiener is van mening dat de bezuiniging op 

rechtsbijstand van 91 miljoen euro structureel in 2018, de toegang tot het recht in ernstige 

mate belemmert doordat rechtsgebieden worden uitgesloten, uurtarieven worden verlaagd 

en minder toevoegingen zullen plaatsvinden. Hij stelt voor om de bezuiniging op 

rechtsbijstand in 2014 met 20 miljoen euro te verlichten door de intensivering op veiligheid 

van 40 miljoen euro ter hoogte van 20 miljoen euro ten gunste van rechtsbijstand te laten 

komen, waartoe binnen dit amendement artikel 31 met € 20 miljoen euro wordt verlaagd. 

Verworpen. Voor: 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdD. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 31 Nationale Politie 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Artikel 34 Sanctietoepassing 

38 � 41  (Bernsen-Jansen) 

Het Openbaar Ministerie is een taakstelling opgelegd die in 2018 leidt tot een budgetverlies 

van in totaal 26%. Indieners zijn van mening dat zo’n forse bezuiniging op het Openbaar 

Ministerie een serieus risico vormt voor het functioneren van de strafrechtketen en voor 

het primaire proces bij het Openbaar Ministerie in het bijzonder, ook op langere termijn. 

Voor een goed functionerende strafrechtketen is het van essentieel belang dat 

werkvoorraden en daarmee doorlooptijden komende jaren niet verder toenemen. Indiener 

stelt voor in 2014 de taakstelling met 20 miljoen euro te verlichten zodat het primaire 
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proces wordt ontlast, ook in geval van schommelingen in de werkvoorraad zodat ook de 

doorlooptijden niet verder hoeven oplopen. 

Dekking voor dit voorstel kan worden gevonden binnen de begroting van Veiligheid en 

Justitie waarin een intensivering van 40 miljoen op veiligheid is voorzien. Ten behoeve van 

die dekking wordt in dit amendement artikel 31 met 14,2 miljoen euro verlaagd, en artikel 

34 met 5,8 miljoen euro verlaagd. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, 50PLUS, D66, GroenLinks en PvdD. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Begrotingsstaat Artikel 34 Sanctietoepassing 

begrotingsstaat Justitiële Inrichtingen 

35 � 36 � 37 � 91 (van Tongeren) 

Dit amendement strekt ertoe om de voorgenomen bezuinigingen op de gesubsidieerde 

rechtsbijstand voor een bedrag van € 20 miljoen euro ongedaan te maken. Toegang tot het 

recht en de rechter zijn stevig in wet- en regelgeving verankerd en zouden met deze 

bezuinigingen onaanvaardbaar in het gedrang komen. Dekking wordt gevonden in het 

afstoten van de capaciteit voor vreemdelingenbewaring. Onverdachte burgers, legaal of 

illegaal in Nederland, horen niet in de cel. 

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

 

 

Begrotingsstaat Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Begrotingsstaat Artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

40 (Schouw) 

De griffierechten worden gemiddeld met 15% verhoogd. Daarmee wordt de toegang tot 

het recht duurder, met name in hoger beroep, cassatie. Om de stijging van de 

griffierechten te matigen stelt indiener voor om de verhoging van de griffierechten in 2014 

te verlichten met 26 miljoen euro. Dit zal leiden tot een kleinere afname van het aantal 

rechtszaken. Daarom worden ook de uitgaven op dit artikel met 4 miljoen euro verhoogd. 

Dekking voor dit voorstel wordt gevonden binnen artikel 92 (Nominaal en onvoorzien). 

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

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

30 (Segers en Van der Staaij) 

Met dit amendement beogen de indieners een redelijke bijdrage ter beschikking te stellen 

voor een tegemoetkoming in de 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. Slechts een klein deel daarvan wordt incidenteel door 

gemeentelijke subsidie gedekt, het grootste deel betaalt de gemeenschap zelf. Indieners 

zijn van mening dat het waarborgen van de veiligheid van haar burgers behoort tot de 

kerntaken van de overheid. Met dit amendement wordt voor 2014 een voorziening 

getroffen om deze instellingen tegemoet te komen bij de onevenredig hoge beveiligings-

kosten. Voor de latere jaren zien de indieners ook een verantwoordelijkheid voor het Rijk 
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en beogen zij een structurele afspraak over de verdeling van de lasten tussen de 

gemeenschap, de betrokken gemeenten en het Rijk. De dekking voor dit amendement 

wordt gevonden in artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding, het niet juridisch 

verplichte deel. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, SGP en ChristenUnie. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteit 

34 (Oskam) 

Het kabinet wil per 2014 € 30 miljoen bezuinigen door een doelmatiger strafrechtsketen te 

realiseren. Dit amendement beoogd deze te forse besparing gedeeltelijk terug te draaien, 

door € 13,9 miljoen terug te geven aan het OM. Waardoor de doelstelling van een 

doelmatiger strafrechtsketen beter wordt bereikt. Dit amendement wordt gedekt middels 

amendement 33 750 XV nr. 9 op de begrotingsstaat van het Ministerie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. Per 1 januari 2014 wordt voor mensen de lening omgezet in gift 

wanneer zij het inburgeringsexamen met succes afronden. De dekking wordt gezocht door 

deze lening niet om te zetten in een gift. Dit levert in totaal € 37 miljoen op. 

Verworpen. Voor: PVV, Bontes, SGP en CDA. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 37 Vreemdelingen 

33 (Van Hijum) 

Met dit amendement wordt beoogd om € 4,7 miljoen extra in te zetten om het 

terugkeerbeleid effectief te maken. Dit geld is bedoeld voor initiatieven voor 

terugkeerprojecten en alternatieven voor vreemdelingenbewaring. Dit amendement wordt 

gedekt middels amendement 33 750 XV nr. 9 op de begrotingsstaat van het Ministerie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per 1 januari 2014 wordt voor mensen de lening 

omgezet in gift wanneer zij het inburgeringsexamen met succes afronden. De dekking 

wordt gezocht door deze lening niet om te zetten in een gift. Dit levert in totaal € 37 

miljoen op. 

Verworpen. Voor: SGP, CDA en 50PLUS. 


