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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 23 juni 2015 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34068 

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking 

gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband 

met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de 

Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

50PLUS, Van Vliet en de PvdA stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Artikel I 

9 (Rebel) dat regelt dat gedetineerden in een inrichting voor stelselmatige daders 

vrijgesteld worden van het betalen van een eigen bijdrage voor het verblijf in de inrichting  

 

Dit amendement regelt dat gedetineerden in een inrichting voor stelselmatige daders 

vrijgesteld worden van het betalen van een eigen bijdrage voor het verblijf in de inrichting. 

Personen aan wie de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders 

(ISD-maatregel wordt opgelegd kennen doorgaans meervoudige problemen en beschikken 

vaak niet over een regulier inkomen. De ISD-maatregel blijkt succesvol te zijn bij het 

terugbrengen van de recidive onder deze groep gedetineerden. Daarnaast is er een 

verband aangetoond tussen het hebben van schulden en recidive. Het is niet wenselijk dat 



 

 datum 23 juni 2015 

 blad 2 

 

 

de meerwaarde van de ISD-maatregel ten aanzien van het voorkomen van recidive 

negatief wordt beïnvloed door een schuld die door de eigen bijdrage is ontstaan. Daarbij 

komt dat het bekend is dat personen aan wie een ISD-maatregel is opgelegd, doorgaans 

nauwelijks of niet over financiële middelen beschikken. Het is daarom ook niet te 

verwachten dat van deze specifieke groep daadwerkelijk eigen bijdragen kunnen worden 

geïnd. 

Verworpen. Voor: de ChristenUnie, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdA, de PvdD en 

de SP.  

 

 

Artikel I, artikel 7b 

Artikel II, artikel 10b 

Artikel III, artikel 7b 

10 (Helder) dat regelt dat de (maximale) (ouder)bijdrage (per detentieperiode) in de 

kosten van het verblijf in een inrichting door gedetineerden, ter beschikking gestelden en 

jeugdigen bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt 

gehouden met het belastbare inkomen 

 

Dit amendement regelt dat de (maximale) (ouder)bijdrage (per detentieperiode) in de 

kosten van het verblijf in een inrichting door gedetineerden, ter beschikking gestelden en 

jeugdigen bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld, waarbij rekening wordt 

gehouden met het belastbare inkomen uit werk en woning, uit aanmerkelijk belang en uit 

sparen en beleggen van de bijdrageplichtige(n) op het moment dat de vrijheidsstraf of 

vrijheidsbenemende maatregel dan wel de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel 

tot verpleging van overheidswege wordt opgelegd. 

Met dit amendement wordt beoogd een progressief systeem voor het berekenen van een 

eigen bijdrage voor het verblijf afhankelijk van het inkomen en het vermogen van de 

bijdrageplichtige(n), te regelen bij AMvB. In het wetsvoorstel wordt aangegeven dat 

vanwege de beperkte financiële positie van gedetineerden is gekozen voor een bedrag van 

€ 16,- per dag aan de eigen bijdrage, met een totale maximumbijdrage van € 11.680,-. 

Indiener is van mening dat in het wetsvoorstel geen rekening wordt gehouden met een 

grote groep vermogende gedetineerden, ter beschikking gestelden en (ouders van) 

jeugdigen dan wel gedetineerden, ter beschikking gestelden en (ouders van) jeugdigen 

zonder schulden. Indiener is dan ook van mening dat de inkomens- en vermogenspositie 

van de bijdrageplichtige(n) niet na afloop van detentie, maar bij binnenkomst van de 

gedetineerde, ter beschikking gestelde of (ouder(s) van) jeugdige in de justitiële inrichting 

bekeken dient te worden. 

Verworpen. Voor: de PVV.  

 

 

Moties 
 

11 (Helder) over de bijdrage al tijdens de detentie innen 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en 50PLUS.  
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12 (Helder) over de eigen bijdrage voor levenslanggestraften 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, Houwers en 50PLUS. 

 

13 (Helder) over betalen van de eigen bijdrage uit het verdiende arbeidsloon 

Verworpen. Voor: de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren en Houwers.  

 

14 � ..  (Kooiman) over producten gemaakt in penitentiaire inrichtingen 

Aangenomen. Voor: het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Houwers, de Groep 

Kuzu/Öztürk, 50PLUS, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP.  


