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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34730 VI 

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

jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 juli 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Departementale begrotingsstaat artikel 31 

5 (Van Raak en Leijten) over investeren in de politie. 

  

Initiatiefnemers achten het noodzakelijk te investeren in de politie. De politie staat al 

jarenlang onder druk, zij krijgen extra taken die ze met minder mensen moeten uitvoeren. 

Zo kunnen wijkagenten onvoldoende in de wijken zijn, omdat zij vaak worden ingezet voor 

andere taken. Het extra geld kan worden ingezet om capaciteitsproblemen (deels) op te 

lossen. Met dit amendement wordt € 200 miljoen vrijgemaakt voor de politie. Dekking 

wordt gevonden in de algemene middelen, nu in 2017 een begrotingsoverschot wordt 

voorzien. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, 50PLUS, de PVV en FvD. 
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Departementale begrotingsstaat artikel 31 

6 (Azarkan) oprichting van de discriminatiepolitie 

 

Dit amendement voorziet erin dat de middelen ten behoeve van de Nationale Politie 

worden verhoogd met 25 miljoen euro. Dit ter oprichting van een specialistische eenheid 

binnen de Nationale Politie, die zich bezig dient te houden met de bestrijding van 

discriminatie: de Discriminatiepolitie. Dekking wordt gevonden in het genoegen nemen met 

een minder groot begrotingsoverschot.  

Verworpen. Voor: DENK. 

 

 

departementale begrotingsstaat artikelen en 39 en 92 

4 (Kuiken en Van Nispen) over voortzetting van mediation in het strafrecht volgens het 

Utrechtse mediationmodel  

 

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

voortzetting van mediation in het strafrecht volgens het Utrechtse mediationmodel. Het 

Utrechtse mediationmodel heeft tijdens de uitgevoerde pilot geleid tot het voorkomen en 

oplossen van grote en langdurige conflicten in de wijk. Dit model wordt gesteund door de 

gemeente, politie en het Openbaar Ministerie. Door het Utrechtse mediationmodel kan 

worden ingezet op de aanpak van vormen van (zware) criminaliteit op wijkniveau. In 

overleg met de VNG dient het Utrechtse mediationmodel uitgewerkt te worden tot een 

effectieve manier van criminaliteitsaanpak die beschikbaar komt voor alle gemeenten. 

 

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 kasdeling in 2017. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK en 50PLUS. 

 

 

Departementale begrotingsstaat artikel 36 

7 (Azarkan) over beveiliging van gebedshuizen 

 

Dit amendement voorziet erin dat de onder artikel 36 vallende programma-uitgaven ten 

behoeve van een bijdrage aan medeoverheden in het kader van «Overig Nationale 

Veiligheid en terrorismebestrijding» worden verhoogd met 5 miljoen euro. De indiener 

beoogt hiermee om extra geld vrij te maken om medeoverheden te faciliteren in het 

beveiligen van gebedshuizen. De redenen hiervoor zijn de aanhoudende bedreigingen aan 

het adres van met name moskeeën en synagogen, die resulteren in een gevoel van 

onveiligheid onder gelovigen. Omdat veiligheid de kerntaak is van de overheid, is indiener 

de mening toegedaan dat extra inspanning noodzakelijk is. Dekking wordt gevonden in de 

algemene middelen, daar er op dit moment sprake is van een begrotingsoverschot.  

Verworpen. Voor: DENK. 

 


