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 aan De leden van de vaste commissies voor 

- Immigratie & Asiel / JBZ-raad 

- Veiligheid en Justitie 

 

 

 datum 8 december 2016 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

34550 VI 

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

het jaar 2017 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 8 december 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, 

PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, 

de VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor. 

 

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden 

tegen artikel 37 te hebben gestemd. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 31 Nationale Politie 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

19 (Kooiman)over sektesignaal 

 

Dit amendement strekt ertoe om 47.000 euro beschikbaar te stellen aan Sektesignaal. In 

de begroting van Veiligheid & Justitie wordt de subsidie afgebouwd, waardoor de subsidie 

in 2017 afgebouwd wordt met 51.500 euro en Sektesignaal na 2017 geen subsidie meer 

ontvangt. Indiener wil met onderhavig amendement de subsidie handhaven, zodat 

Sektesignaal de belangrijke werkzaamheden voor slachtoffers van misstanden binnen 

sektes kan blijven voortzetten. Dit is om verschillende redenen van belang.  
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Sinds de oprichting in december 2012 is er bij Sektesignaal veel kennis en ervaring 

opgedaan met misstanden bij sektes, een netwerk opgebouwd van partners waarnaar 

slachtoffers en bezorgde familieleden kunnen worden doorverwezen en zijn er 200 dossiers 

vastgelegd waarin (strafbare) misstanden zijn gemeld. Politie, OM, Belastingdienst, Veilig 

Thuis, psychiaters, psychologen, advocaten, Inspectie SZW, meldpunt IGZ en 

hulpverleners op het gebied van manipulatie onderkennen unaniem de schrijnende 

problematiek van misstanden binnen gesloten groepen, zoals arbeidsuitbuiting, financiële 

uitbuiting en seksueel misbruik. In de meeste gevallen is er sprake van groepsdwang en 

manipulatietechnieken. Deze partijen zien een duidelijke rol voor Sektesignaal om 

betreffende partijen in verbinding te brengen en op zaaksniveau te bespreken welke 

aanpak de meeste kans biedt op het stoppen van de misstanden. 

 

Dossieranalyse van alle gedocumenteerde meldingen sinds december 2012 heeft 

uitgewezen dat de sekteproblematiek nog steeds actueel is. Er worden immers nog steeds 

een hoog aantal meldingen gedaan over feiten die zich recent hebben voorgedaan. Van de 

in totaal 199 zaken werd in 78 gevallen een strafbaar feit gemeld. In 170 gevallen was 

sprake van een andere misstand, die veelal net zoveel schade opleverden voor vooral de 

geestelijke gezondheid van het slachtoffer als bij de strafbare gevallen. 

Recent zijn er door bijvoorbeeld het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

Zeeland West-Brabant en RIEC Noord onderzoeken gestart naar vermeende misstanden bij 

twee sektes. Beide onderzoeken zijn gestart naar aanleiding van een melding bij 

Sektesignaal. Indiener vindt het van groot belang dat Sektesignaal dit belangrijke werk kan 

blijven voortzetten. 

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Aangenomen. Voor: SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het 

CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

14  21 (Van Nispen c.s.) over de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken   

 

Dit amendement strekt ertoe om 516.000 euro beschikbaar te stellen aan de Stichting 

Geschillencommissies Consumentenzaken (hierna: de SGC). In de begroting van Veiligheid 

en Justitie wordt de subsidie de komende jaren afgebouwd, waardoor de SGC in 2017 te 

maken krijgt met een korting op het budget. Bij de behandeling van de begroting van 

Veiligheid en Justitie voor 2016 is in de Tweede Kamer middels het amendement Van 

Nispen c.s. (Kamerstukken II 2015/16, 34 300 VI, nr. 26) door de fracties van de SP, 

PvdA, VVD, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS, GrKÖ, GrBvK, 
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Houwers en Van Vliet uitgesproken dat de bezuiniging op de SGC om verschillende redenen 

onwenselijk is. Deze redenen staan nog steeds overeind.  

 

Het afbouwen van de subsidie zal het einde betekenen van de geschillencommissies nu de 

eerste branches (wederom) hebben aangegeven zich terug te zullen trekken. Niet alleen is 

het derhalve van belang dat voor deze alternatieve vorm van geschilbeslechting zowel 

consument, ondernemer als overheid hieraan meebetalen, ook wekt de beperkte bijdrage 

vanuit de overheid het vertrouwen van consument en bedrijfsleven dat de overheid zich 

gecommitteerd heeft aan dit stelsel. 

 

Consumenten en ondernemers zijn tevreden over het functioneren van deze 

geschillencommissies, die jaarlijks een substantieel aantal schikkingen bewerkstelligen en 

geschillen afhandelen. Het is een laagdrempelige, snelle en goedkope manier voor hen om 

buiten de rechter om een geschil voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen. Er wordt 

dan ook niet voor niets door andere Europese landen met belangstelling gekeken naar deze 

alternatieve geschilbeslechting. 

 

Bovendien bestrijden indieners dat sprake zal zijn van een bezuiniging. Een aanzienlijk deel 

van de groep consumenten die zich nu nog wendt tot de geschillencommissies zal alsnog 

de gang naar de rechter maken. De regering zelf stelt op pagina 38 van de memorie van 

toelichting bij de begroting van Veiligheid en Justitie voor 2017 terecht dat de “afhandeling 

van klachten door de SGC zorgt voor minder instroom aan (duurdere) zaken binnen het 

rechtsbestel”. Verder is de overheid verplicht om op grond van de Europese Richtlijn ADR 

en de daaruit voortvloeiende Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting 

consumenten zelf in een soortgelijke infrastructuur te voorzien. Uiteindelijk is de overheid 

dus verantwoordelijk voor het in stand houden van de geschillencommissies. Het kost meer 

geld om deze opnieuw op te bouwen, dan om de bestaande succesvolle 

geschillencommissies te behouden. 

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

16  36  37 (Recourt c.s.) over mediation in het strafrecht 

 

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 1,5 miljoen wordt vrijgemaakt voor de 

voortzetting van de pilots met betrekking tot mediation in het strafrecht. Uit deze pilots 

blijkt dat mediation in het strafrecht een toegevoegde waarde heeft in de 

geschillenbeslechting in het strafrecht. Als de zaak geschikt is en het slachtoffer bereid, 

leidt mediation tot beter inzicht in het toegebrachte leed bij de dader en betere verwerking 
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van dat leed bij het slachtoffer en snellere onderlinge regeling van de gevolgen van het 

strafbare feit, zoals schadevergoeding. 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

7   31  35 (Segers en Van der Staaij) over de Regeling Uitstapprogramma Prostituees 

II (RUPS II) 

 

Dit amendement maakt 100.000 euro extra vrij voor het opzetten van een landelijk 

dekkend netwerk van uitstapprogramma’s voor prostituees. Via de Regeling 

Uitstapprogramma Prostituees II (RUPS-II) is tot 2018 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar 

en toegewezen. Het extra geld dat met dit amendement wordt vrijgemaakt is bedoeld voor 

regio’s waar nu geen of onvoldoende uitstapprogramma’s voor prostituees beschikbaar 

zijn. Nieuwe initiatieven in dergelijke regio’s moeten de kans krijgen om ook aanspraak te 

maken op financiering. Met cofinanciering kan met dit bedrag een extra impuls worden 

gegeven aan een landelijk dekkend netwerk voor uitstapprogramma’s voor prostituees.  

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak” 

(Kamerstuknummer 34 389). Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 

2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne 

verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 

2017. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, Monasch, de VVD, de SGP, de ChristenUnie en het CDA.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 35 Veiligheid en criminaliteitsvestrijding 

Begrotingsstaat artikel 95 Nominaal en onvoorzien 

12  24  32  84 (Amendement Marcouch c.s.) over het meldpunt internet discriminatie   

 

Dit amendement regelt dat een bedrag van € 23.000 wordt vrijgemaakt voor het meldpunt 

internet discriminatie (MiND) waardoor het subsidiebedrag gelijk blijft aan het 

subsidiebedrag in 2016. 
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De indieners zijn van mening dat het meldpunt een belangrijke rol speelt bij het 

verzamelen van uitingen van groepsdiscriminatie op internet, bij het laten verwijderen van 

dergelijke uitingen van websites en het opstellen van aangiftedossier voor het Openbaar 

Ministerie. Zeker gezien de blijvende problematiek van groepsdiscriminatie is het behoud 

van de subsidie van belang voor het voortzetten van de activiteiten van het meldpunt.  

 

Dekking wordt gevonden in de middelen die zijn vrijgekomen als gevolg van de intrekking 

van de Wet organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak (Kamerstukken II 2016/17, 34 

389, nr. 23). 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, Klein, 

de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP en de ChristenUnie.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

13  28 (Tellegen c.s.) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

 

Dit amendement regelt dat er extra geld wordt uitgetrokken voor criminaliteitspreventie. 

De subsidie voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt verhoogd 

met € 907.000. Dit kan onder andere worden gebruikt om de voorlichtingsrol bij de aanpak 

van woonoverlast uit te breiden. De behoefte hieraan kan mogelijk toenemen als de Wet 

Aanpak Woonoverlast (Kamerstuknummer 34 007) wordt aangenomen. Er wordt € 

533.000 uitgetrokken om het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en 

bedrijventerreinen te behouden. Een goede samenwerking met Detailhandel Nederland is 

hiervoor van belang. Tot slot wordt € 1.000.000 uitgetrokken voor het behoud van de 

regeling Veiligheid Kleine Bedrijven. Deze regeling geeft kleine bedrijven de mogelijkheid 

veiligheidsmaatregelen te treffen tegen onder andere winkeldiefstal.  

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak” 

(Kamerstuknummer 34 389). Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 

2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne 

verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 

2017. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding  

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

17  38  39  85  (Kooiman en Volp) over de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en 

Seksueel Geweld tegen Kinderen 
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Dit amendement strekt ertoe om 50.000 euro beschikbaar te stellen aan de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen (hierna: de rapporteur). 

Hiermee kan de sinds 2016 doorgevoerde korting van 80.000 euro op de bijdrage aan de 

rapporteur voor een belangrijk deel worden teruggedraaid. 

 

De rapporteur heeft belangrijke taken die ertoe moeten leiden dat mensenhandel en 

seksueel geweld tegen kinderen beter aangepakt kunnen worden. Ze analyseert de 

oorzaken, onderzoekt nieuwe patronen en succesvolle ervaringen en zorgt dat deze 

bekendheid krijgen. Ook promoot ze uitgebreide strategieën om mensenhandel en seksueel 

geweld tegen kinderen zo goed mogelijk te voorkomen en doet ze aanbevelingen ten 

behoeve van de bescherming van de rechten van (mogelijke) slachtoffers en hun nazorg. 

 

Wegens het grote belang van de aanpak van mensenhandel en seksueel geweld tegen 

kinderen wil indiener geld vrijmaken, zodat de rapporteur in staat wordt gesteld om haar 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Aangenomen. Voor: de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, 

Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD, de SGP, de 

ChristenUnie en het CDA.  

 

 

Begrotingsstaat 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat 92 Nominaal en onvoorzien 

18  23  27  33 (Kooiman c.s.) over het Meldpunt Kinderporno 

 

Dit amendement strekt ertoe om 100.000 euro beschikbaar te stellen aan het Meldpunt 

Kinderporno.  

In 2006 kreeg het Meldpunt Kinderporno ongeveer 6400 meldingen, waarvoor 3 fte 

beschikbaar was. In het derde kwartaal van 2016 moet 6 fte ongeveer 76.000 

kinderpornografische afbeeldingen en video’s beoordelen, wat nu al een stijging inhoudt 

van 25% ten opzichte van vorig jaar (63.000). Voor 2017 is er echter niet genoeg geld om 

de huidige bezetting te handhaven, waardoor nog maar 3,8 fte beschikbaar zal zijn voor 

het Meldpunt Kinderporno. Dat betekent dat per fte ongeveer 20.000 kinderpornografische 

afbeeldingen en video’s per jaar moeten worden geanalyseerd.  

 

Sinds 2006 is kinderpornografisch materiaal vertienvoudigd. Het bedrag van 100.000 euro 

is derhalve het absolute minimum wat nodig is om deze enorme groei aan te kunnen. Niet 

alleen de werkdruk kan daarmee worden verlicht, maar ook zal daardoor meer 

geïnvesteerd kunnen worden in verbeteringen die het werk verlichten en in samenwerking 

met Internet Hosting Providers. 
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De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 31 Nationale Politie 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid. 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

30  (Verhoeven) over middelen voor preventie van cybercrime 

 

Dit amendement regelt een verhoging van het budget voor het Team High Tech Crime van 

€2 miljoen om de aanpak van cybercrime te kunnen intensiveren en om cybercrime 

richting het bedrijfsleven, en de daaruit voortkomende economische schade, zoveel 

mogelijk te kunnen voorkomen. 

 

Daarnaast regelt dit amendement een verhoging van het budget van €0,40 miljoen voor 

preventie van cybercrime via de Alert Online campagne. 

Ook wordt er € 540.000 uitgetrokken om het Keurmerk Veilig Ondernemen in stand te 

houden. 

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak” 

(Kamerstuknummer 34 389). Nu dit wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 

2017 structureel middelen vrij. Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne 

verschuivingen binnen artikel 92, zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 

2017. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep 

Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de 

PVV.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien  

15 (Van Nispen c.s.) over subsidieverhoging voor de NVvR 

 

Dit amendement strekt ertoe om 277.000 euro beschikbaar te stellen aan de Nederlandse 

Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR). In de begroting van Veiligheid & Justitie wordt de 

subsidie afgebouwd, waardoor de NVvR in 2017 te maken krijgt met een korting op het 

budget. 
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Door de subsidie te verhogen zal de NVvR haar belangrijke adviserende taak op het gebied 

van wetgeving kunnen blijven voortzetten. De wetgevingsadvisering van de NVvR is van 

hoog niveau en niet meer weg te denken uit het wetgevingsproces. Door de expertise van 

zowel het Openbaar Ministerie als de rechtspraak te combineren, heeft de NVvR daarin 

bovendien een unieke positie. Deze unieke positie wordt nogmaals benadrukt door hun 

onafhankelijkheid. 

 

Al jaren treedt de NVvR bovendien op als waardevolle vertegenwoordiger van de 

rechterlijke macht in zowel het publieke als het politieke debat. Deze rol heeft er 

bijvoorbeeld toe geleid dat de werkdruk in de rechtspraak onder de aandacht is gekomen 

en de gesprekken hierover op zijn gestart.  

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 

de ChristenUnie en het CDA. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

8 (Van Toorenburg) 

De regering investeert in 2017 € 5 miljoen in cybersecurity en de aanpak van cybercrime. 

De jaren daarna loopt dit bedrag op tot € 14 miljoen per jaar. Indiener beoogt met dit 

amendement te borgen dat een deel van dit bedrag zal worden besteed aan de aanpak van 

internetoplichting. Zoals in de initiatiefnota «Laat slachtoffers van internetoplichting niet in 

de kou staan»1 wordt aangegeven, betreft een van de problemen van de aanpak van 

internetoplichting momenteel de bestaande recherchecapaciteit bij het Landelijk Meldpunt 

Internet Oplichting (hierna: het LMIO). Van de 50.000 aangiften die in 2013 die door het 

LMIO werden geanalyseerd, zijn er slechts 77 (!) doorgezonden aan de politie-eenheden 

voor nader onderzoek en vervolging door het OM. Daarnaast heeft het LMIO in datzelfde 

jaar in 82 zaken ondersteuning geboden op verzoek van de politie-eenheden. Dat komt in 

2013 neer op 159 behandelde zaken, op een totaal van 50.000 geregistreerde aangiften. 

Veel mensen worden dus teleurgesteld na het doen van aangifte. Daarnaast is dit aantal 

geregistreerde aangiften slechts het topje van de ijsberg. Uit de cijfers van het CBS blijft 

dat jaarlijks 450.000 mensen aangeven slachtoffer zijn geworden van internetoplichting.2 

Het is de hoogste tijd dat de politie meer slagkracht krijgt om aangiften op te pakken.  

De regering heeft eerder aangegeven dat de aanpak van cybercrime een aparte prioriteit 

is, wat tegelijk de aanpak van internetfraude ondersteunt.3 Daarmee is niet gezegd dat het 

bedrag van € 5 miljoen in zijn geheel aan internetoplichting moet worden besteed, maar 

deze investering kan wel bijdragen aan versterking van het LMIO. Indiener wil alvast 5 

miljoen reserveren, en tegelijkertijd de Minister vragen te onderzoeken welk bedrag 

jaarlijks nodig is om de recherchecapaciteit bij het LMIO al komend jaar substantieel te 

kunnen verhogen.  
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1 Kamerstukken II 2016/17, 34 615, nr. 2.  

2 «Meer oplichting via internet, minder skimming», CBS.nl, 16 juni 2014. 

3 Kamerstukken II 2015/16, 34 300 VI, nr. 19, p. 17. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie, 

het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 92 Nominaal en onvoorzien 

22 (Gesthuizen) over de Financial Intelligence Unit 

 

Dit amendement strekt ertoe om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de Financial 

Intelligence Unit (FIU) om extra capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van witwassen. 

Hiermee kan naar schatting 10 extra fte worden aangetrokken. 

 

De FIU is volgens de Wet witwassen en financiering terrorisme de enige dienst bij welke de 

meldplichtige instellingen hun ongebruikelijke transacties dienen te melden. In totaal heeft 

de FIU 57 fte tot de beschikking om deze ongebruikelijke transacties te onderzoeken. Dit 

aantal is echter onvoldoende om alle meldingen die tot een verdachte transactie zouden 

moeten leiden daadwerkelijk verder te kunnen onderzoeken.  

 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft tijdens het algemeen overleg witwassen en 

vastgoedfraude d.d. 6 oktober 2016 aangegeven in de aanloop van de 

begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie te willen kijken naar de benodigde 

capaciteit op het gebied van bestrijding van terrorismefinanciering. Om voornoemde 

onwenselijke situatie zoveel als mogelijk op te lossen, acht indiener het ook nodig om extra 

capaciteit vrij te maken voor de aanpak van witwassen. 

 

Bovendien zal extra capaciteit bij de FIU ertoe leiden dat meer verdachte transacties 

kunnen worden onderzocht, meer witwaszaken kunnen worden doorgeleid naar 

opsporingsinstanties en uiteindelijk meer crimineel verkregen vermogen kan worden 

afgepakt.  

 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV.  
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Begrotingsstaat artikel 33 veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 92 nominaal en onvoorzien 

25  26 (Sjoerdsma) over het Team Internationale Misdrijven 

 

Dit amendement regelt dat 2 miljoen euro wordt vrijgemaakt om het Team Internationale 

Misdrijven te versterken, zodat meer oorlogsmisdadigers voor de rechtbank terecht komen. 

Het Team Internationale Misdrijven is samen met het Landelijk Parket van het Openbaar 

Ministerie verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van personen die zich schuldig 

hebben gemaakt aan genocide, oorlogsmisdrijven, foltering of misdrijven tegen de 

menselijkheid. Mogelijke verdachten zijn personen die in Nederland verblijven, personen 

met de Nederlandse nationaliteit of personen die misdrijven pleegden ten aanzien van 

iemand met de Nederlandse nationaliteit. Het team maakt onderdeel uit van de Dienst 

Landelijke Recherche. Met deze financiële impuls kan het TIM specifieke expertise 

(taalexperts, cultuurexperts, regio-experts) inhuren. Daarnaast kan de reguliere capaciteit 

van het team met 50% worden uitgebreid. 

De dekking van dit amendement kan gevonden worden in de op artikel 92 gereserveerde 

middelen voor het wetsontwerp “Organisatie hoogste bestuursrechtspraak”. Nu dit 

wetsontwerp is ingetrokken vallen er met ingang van 2017 structureel middelen vrij. 

Aangezien de vrijval in 2017 beperkt is, moet via interne verschuivingen binnen artikel 92, 

zorg gedragen worden voor een volledige kasdekking in 2017. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de 

ChristenUnie en het CDA.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 34 Straffen en Beschermen 

34 (Van der Staaij/Segers) over vrijwillig vakmanschap 

 

Het kabinet investeert 10 miljoen euro in versterking van het vakmanschap in DJI met als 

doel het terugdringen van recidive. Indieners vinden het belangrijk dat een deel van deze 

impuls wordt ingezet om extra te investeren in de kwaliteit van vrijwillig vakmanschap. 

Vrijwilligerswerk bij de sanctietoepassing heeft bewezen effectief te zijn in het terugdringen 

van recidive. Als de overheid meer investeert werkt dit ook als hefboom voor particuliere 

fondsen om ook te investeren in vrijwilligerswerk. Juist de verbinding met de maatschappij 

zorgt voor een effectieve inzet voor resocialisatie. Door de toenemende vraag naar 

vrijwilligers is het noodzakelijk het budget te verhogen. Dekking wordt gevonden in het 

voor Vakmanschap DJI gereserveerde bedrag op de Aanvullende post algemeen, die wordt 

beheerd door het ministerie van Financiën. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP 

en de ChristenUnie.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 37 Vreemdelingen 

20 (Voordewind c.s.) over de landelijke voorziening vreemdelingen 

 

In de begroting V en J staat 20 miljoen euro gereserveerd voor de LVV (landelijke 

voorziening vreemdelingen) en zolang hier nog geen overeenstemming over is, wordt deze 
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20 miljoen euro gereserveerd als overbrugging voor de bed bad en brood-regeling van de 

gemeenten. Aangezien er nog steeds geen overeenstemming is, beoogt dit amendement 

de overbruggingsmiddelen door te laten lopen voor de centrumgemeenten die 

uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen en begeleiden tot terugkeer of een alternatief in 

lijn met de aangenomen motie Voordewind/Voortman waarin verwezen wordt naar de 

succesvolle Pauluskerkbenadering in Rotterdam. Deze gelden worden nu dus tijdelijk 

aangewend voor de bed bad en brood-regeling en begeleiding voor de centrumgemeenten 

die uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen, totdat er alsnog overeenstemming is over de 

LVV. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en 

de ChristenUnie.  


