
Overzicht van   afdeling Inhoudelijke Ondersteuning 

stemmingen in de 

Tweede Kamer 

 

 
 

 

 
Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 

amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 

d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 

door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 

worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor  

  Justitie 

 

 datum 15 december 2005 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

30300 VI 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2006  

 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 15 december 2005 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.  

 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 12 

38 (Haersma Buma) 

Dit amendement strekt er toe de financiële bijdrage aan de Stichting Instituut 

Gerechtstolken en Vertalers te handhaven. Deze stichting werd tot nu toe gefinancierd 

door het ministerie. De SIGV verricht belangrijk werk als het gaat om de verbetering van 

de kwaliteit van gerechtstolken in strafzaken. Het gaat hierbij om specialisatie van 

gerechtstolken op een hoog niveau. Dekking wordt gevonden door een taakstelling op het 

beleidsartikel te leggen met betrekking tot de inhuur van externen. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, VVD, 

CDA, ChristenUnie en SGP. 
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Begrotingsstaat artikelen 12 en 13 

Begrotingsstaat Baten-lastendiensten 

27  73  (Wolfsen) 

Volgens een meerderheid van de Tweede Kamer moeten slachtoffers van ernstige 

misdrijven een door de overheid gratis ter beschikking gestelde advocaat kunnen krijgen. 

In artikel 44 lid 5 van de Wet op de Rechtsbijstand is dit recht vastgelegd. Dit artikel is 

echter nog niet van kracht geworden omdat de minister van Justitie geen middelen 

beschikbaar kan stellen om deze vorm van rechtsbijstand te financieren. 

Dit amendement regelt deze financiering. De dekking kan worden gevonden door voor dit 

amendement het positieve saldo van baten en lasten van de dienst Justis te verlagen. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 13 

37 (Haersma Buma) 

Dit amendement strekt ertoe de bijdrage aan de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit te 

handhaven. Dit publiek-privaat samenwerkingsverband werd tot dusver mede gefinancierd 

door het Ministerie van Justitie. De stichting is succesvol in de bestrijding van 

voertuigcriminaliteit. Dekking wordt gevonden door een taakstelling op het beleidsartikel te 

leggen met betrekking tot de inhuur van externen. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders,  VVD,  

CDA, ChristenUnie en SGP. 

 

 

 

Begrotingsstaat artikel 13 

51 (Weekers c.s.) 

Dit amendement strekt ertoe dat het projekt HEKTOR te Venlo ten behoeve van het 

komende jaar subsidie toe te kennen. Het amendement ziet op het benodigde bedrag dat 

vanuit Justitie gefinancierd dient te worden. De financiering dient mede om best practices 

te ontwikkelen waar andere gemeenten gebruik van kunnen maken. Dekking wordt voor de 

helft gevonden in de verhoging van de ontvangsten uit Plukze-maatregelen, Boeten en 

Transacties, aangezien een deel van de opbrengsten van HEKTOR naar deze post is 

toegevloeid. Voor de andere helft wordt dekking gevonden door een taakstelling op de 

inhuur van externen. In de komende jaren kan het subsidiebedrag worden afgebouwd tot 

2009. De minister zal hiertoe in overleg moeten treden met de burgemeester van Venlo en 

de Kamer voor 1 juli 2006 informeren. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, Groep Wilders,  

VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 13 

Begrotingsstaat Justitiële Uitvoeringsdienst, Integriteit, Screening, Toetsing 

15  96   97 (Van der Laan c.s.) 

Dit amendement dient ter dekking van het amendement van Miltenburg/Van der Laan (30 

300 XVI, nr. 97) en ter vervanging van dat gedrukt onder nummer 96. De dekking van dit 
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amendement kan worden gevonden in het positieve saldo van JUSTIS over het jaar 2006. 

De commissie Paas adviseerde eerder de regering om 1000 behandelplaatsen voor 

chronisch heroïneverslaafden mogelijk te maken. De kamer heeft dat advies met de motie 

van der Laan (24 077, nr. 161) ondersteund. Het amendement dient er toe uitvoering te 

geven aan deze motie, door de door de Nederlandse gemeenten aangevraagde plaatsen, 

welke vallen binnen de door Paas gestelde criteria, te financieren. Van de 645 

aangevraagde plaatsen vielen 515 aanvragen binnen deze criteria. Voor 415 plaatsen is 

reeds een budget aanwezig zodat het amendement dient voor de overige honderd 

plaatsen, voor een periode van twee jaar. Voor deze honderd plekken is een bedrag 

noodzakelijk ter hoogte van € 2,6 miljoen. Honderd plekken maal € 26 500 (kosten per 

plek) is € 2,6 miljoen. De helft van deze € 2,6 miljoen wordt over een tijdspanne van twee 

jaar van de VWS-begroting (artikel 21; post verslavingszorg) onttrokken. Het amendement 

(30 300 VI, nr. 96) in het kader van de justitiebegroting zal voorzien in de andere helft van 

dit bedrag. Ook in 2007 dient de investering in heroïnebehandelplaatsen zichtbaar te zijn 

op de Rijksbegroting. Ten einde de structurele verwerking van deze budgetverhoging in de 

begrotingen van 2007 te verzekeren wordt het verplichtingenbudget verhoogd met een 

bedrag dat hiervoor (en voor de uitgavenverhoging in 2006) nodig is. 

Aangenomen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, CDA, LPF en 

Groep Nawijn. 

 

 

Begrotingsstaat artikelen 13 en 16 

9  74  (Wolfsen en Hirshi Ali) 

Dit amendement beoogt de signalering en registratie van eerwraak te verbeteren. Een 

pilotproject van het politiekorps Haaglanden (unit Multi-etnisch politiewerk) heeft bewezen 

dat een vroegtijdige signalering en registratie een effectieve bijdrage kan leveren aan 

bestrijding van eerwraak. Om de resultaten van dit pilotproject landelijk te kunnen blijven 

benutten is € 1 miljoen nodig. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in extra ontvangsten uit de zogenaamde 

Pluk Ze-wetgeving. Deze ontvangsten zijn al jaren stabiel en dreigen voor 2006 zelfs te 

dalen. Aangezien deze ontvangsten toch al niet in verhouding staan tot het voordeel dat in 

het criminele circuit wordt behaald, is een extra inspanning om circa 10% meer Pluk Ze-

ontvangsten te behalen op zijn plaats. 

Met algemene stemmen aangenomen.  

 

 

Begrotingsstaat artikelen 15 en 16 

75 (Dijsselbloem en Van de Camp) 

Dit amendement strekt ertoe het zelfstandige voortbestaan van de Stichting Islam en 

Burgerschap mogelijk te maken. Hiertoe wordt artikel 16 (Integratie) verhoogd met € 300 

000. Dekking wordt gevonden in de extra middelen die aan het COA en overige 

opvanginstellingen zijn toegekend. De dalende trend in het aantal asielaanvragen maakt 

deze dekking mogelijk. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, CDA en ChristenUnie. 
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Begrotingsstaat artikel 16 

78 (Dijsselbloem)  

Dit amendement strekt ertoe het voortbestaan van de Stichting Steunpunt Remigratie 

zeker te stellen. SSR verricht belangrijk werk voor (re)migranten onder andere ten 

behoeve van achtergelaten vrouwen en kinderen. Deze stichting verliest in 2006 de 

financiering door Cordaid en wordt daardoor in haar voortbestaan bedreigd. Teneinde dit te 

voorkomen wordt binnen artikel 16 een verschuiving van 150 000 euro doorgevoerd, ten 

laste van het onderdeel "overig". 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, Groep Wilders, VVD en 

CDA. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 16 

79  94  (Lambrechts en Hirsi Ali) 

Spanningen tussen bepaalde groepen allochtonen en homoseksuelen en het gebrek aan 

acceptatie van homoseksualiteit onder bepaalde etnische minderheden vormen belangrijke 

knelpunten bij de emancipatie van homoseksuelen. Voor een structurele aanpak van deze 

problemen stelde de Kamer in 2004, bij de begrotingsbehandeling van VWS, OCW en 

Justitie voor 2005 € 1,05 miljoen beschikbaar (zie amendementen 29 800 XVI, nr. 6, 29 

800 VI, nr. 7 en 29 800 VIII, nr. 12). Nu blijkt dat de Justitiegelden slechts éénmalig 

worden toegekend. Van een dergelijke éénmalige bijdrage kunnen geen structurele 

effecten worden verwacht. Dit amendement beoogt de investering in homo-emancipatie 

opnieuw aan te vullen, opdat wél structurele resultaten kunnen worden geboekt bij de 

aanpak van problemen rond homoseksualiteit in de multiculturele samenleving. Ook voor 

de jaren ná 2006 dient de investering in homo-emancipatie zichtbaar te zijn op de 

Rijksbegroting. De regering wordt dan ook verzocht dit amendement structureel te 

verwerken in de begrotingen van na 2006. De dekking van dit amendement kan worden 

gevonden in een vermindering van het budget een publiciteitscampagne gericht op een 

positieve toonzetting van de discussie over integratie, waarvoor maar liefst tien miljoen 

euro wordt uitgetrokken. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD en LPF. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Begrotingsstaat artikel 13 

28  35 (Herben) 

Dit amendement voorziet met amendement 30 300 IV, nr. 20 in de dekking van 

amendement 30 300 X, nr. 48. Compensatie wordt gevonden in de ophoging van de 

ontvangstenraming voor boetes op de begroting van Justitie met de volgende reeks te 

verhogen (x euro 1 miljoen). 

 

De meerjarenraming wordt conform deze cijfers aangepast. 

Ingetrokken 
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Begrotingsstaat diverse artikelen 

20  36 39  (De Wit) 

Dit amendement verhoogt het budget van de Raad voor de rechtspraak met € 52 130 

miljoen. Dit extra geld is nodig om te voorkomen dat de achterstanden bij de rechtbanken 

oplopen en de kwaliteit van de rechtspraak onder druk komt te staan. Nu al is de werkdruk 

bij de rechtbanken zeer hoog, wat resulteert in een toename van vermijdbare fouten in de 

behandeling van zaken en in vonnissen. Dit is vanuit een oogpunt van rechtsbescherming 

en rechtszekerheid onaanvaardbaar. Een effectieve rechtspleging is bovendien gediend bij 

snelle doorlooptijden. Met dit extra budget wordt de rechtspraakbegroting in evenwicht 

gebracht met het beroep dat op de rechtbanken wordt gedaan, waardoor langere 

doorlooptijden vermeden worden en de kwaliteit van de rechtspraak niet verder onder druk 

komt te staan. 

Bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op het gebruiken van plusminus 11% van de 

budgetflexibiliteit bij de desbetreffende beleidsartikelen en plusminus 25% uit de reserves 

van de baten-lastendiensten. 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak en SGP. 

 

 

Begrotingsstaat artikel 12 

19 (De Wit) 

Omdat de juridisering van de samenleving toeneemt, dienen maatregelen genomen te 

worden om de toegang tot het recht te waarborgen. Daaronder valt de verhoging van het 

uurtarief voor de sociale advocatuur met € 3,50, om zo het verschil met de private sector 

te verkleinen. Dit is noodzakelijk om een voldoende aanbod van toegevoegde advocaten te 

behouden en te bevorderen. Het budget van de Raden voor rechtsbijstand wordt om deze 

uurtariefstijging te bekostigen met € 10 miljoen verhoogd. De dekking voor dit 

amendement wordt gevonden in de budgetflexibele ruimte bij dit beleidsartikel. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA en Groep Lazrak. 

 

 

Begrotingsstaat 12 

8  14 (Van der Staaij) 

Met dit amendement beoogt ondergetekende de korting op de begroting van de Raad voor 

de Rechtspraak voor 25 miljoen ongedaan te maken. Vanuit het oogpunt van een 

effectieve rechtspleging is een dergelijke korting ongewenst. Dit amendement vergroot de 

capaciteit voor de rechtspraak en maakt het tevens mogelijk bestaande achterstanden weg 

te werken. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in amendement 30 300 XI, nr. 20. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP. 
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Begrotingsstaat artikel 13  

7 (Van der Vlies) 

De opsporingscapaciteit voor de bestrijding van vrouwenhandel is te beperkt. Een betere 

prioriteitstelling in het regeringsbeleid is noodzakelijk. Deze ongewenste criminaliteit 

vraagt om een extra investering. Dit amendement biedt een ruimte van 10 miljoen euro. 

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in amendement 30 300 XVI, nr. 16. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, ChristenUnie en SGP. 

 

 

Begrotingsstaat artikelen 17 en 94 

Begrotingsstaat Baten-lastendiensten 

21  34  (De Wit) 

In 2005 zijn de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) fors op hun budget gekort. In de 

particuliere JJI’s is tevens de formatie groepsleiding per groep ingekrompen, wat heeft 

geleid tot verkorte dagbehandelingen en experimenten met meerpersoonscelgebruik door 

kinderen. De minister is van zins ook in 2006 te bezuinigen op de JJI’s, wat onvermijdelijk 

zal leiden tot een nog verdere versobering van begeleiding, behandeling en accommodatie 

van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Dit is zeer onwenselijk. Het is van groot 

belang dat kinderen die dreigen te ontsporen adequaat worden opgevangen en behandeld. 

Gezien de meest recente recidivecijfers onder jeugdigen gebeurt dat nu al niet afdoende. 

Een verdere bezuiniging is daarom onverantwoord. Om deze redenen wordt het budget van 

de JJI’s met € 5 miljoen verhoogd 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en 

SGP.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 15 

Begrotingsstaat batenlastendiensten 

30  31 (Klaas de Vries) 

Dit amendement beoogt de verhogingen van de leges die per 1 januari 2003 zijn ingegaan, 

ongedaan te maken. Deze verhogingen zorgen voor onevenredig hoge drempels voor de 

toegang van buitenlandse studenten en kennismigranten. Daarnaast werpt de verhoging 

van de leges een te hoge barrière op voor minderdraagkrachtigen (vooral gezinnen), 

aangezien zij ook al een financiële bijdrage moeten leveren aan inburgeringscursussen en 

aan inkomenseisen moeten voldoen bij gezinshereniging en -vorming. Tenslotte brengt de 

verhoging het gevaar met zich mee dat verblijfsvergunningen niet worden verlengd en 

mensen in de illegaliteit terecht komen. 

Als dekking voor dit amendement worden de kosten voor asielopvang teruggebracht, wat 

mogelijk is door asielzoekers voortaan in de gelegenheid te stellen 24 in plaats van de 

momenteel toegestane 12 weken in een periode van 39 weken te gaan werken. Doordat 

asielzoekers meer mogen gaan werken, kan worden bezuinigd op de kosten van opvang. 

Het weekgeld van de bewoners in opvangfaciliteiten vervalt en de kosten van onderdak 

moeten gedeeltelijk terugbetaald worden. Bovendien kan de verruiming van de 

mogelijkheden om te werken een oplossing worden geboden voor tijdelijke tekorten op de 

arbeidsmarkt en ook illegale arbeid worden verdrongen. 
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De verhoging onder I heeft betrekking op de verhoging van de baten voor de baten-

lastendienst IND met betrekking tot de Opbrengt moeder- departement, de verlaging 

onder II heeft betrekking op de verlaging van de baten voor de baten-lastendienst IND van 

de Opbrengst derden (leges). 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66 en ChristenUnie.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 16 

77  93  (Dijsselbloem en Hirsi Ali) 

Met dit amendement worden middelen gereserveerd voor een programma voor seksuele 

voorlichting, inclusief de omgang met homoseksualiteit, gericht op jongeren in de grote 

steden. De aanleiding voor deze beleidsintensivering is de toenemende problematiek van 

seksuele omgangsvormen, intimidatie en geweld. Zowel daders als slachtoffers van 

bijvoorbeeld loverboys en groepsverkrachtingen zijn in overwegende mate van allochtone 

afkomst. De (fysieke) intimidatie van homo’s in de Nederlandse steden neemt duidelijk toe. 

Met dit amendement wordt binnen het artikelonderdeel 16.2 gelijke toegankelijkheid 

voorzieningen 2 mln euro vrijgemaakt, mede ten behoeve van de uitvoering van de 

aangenomen motie Verbeet cs (30 300 XVI, nr. 64). Deze motie vraagt om een offensieve 

aanpak van de oprukkende straatcultuur, waartoe (naast de repressieve aanpak) 

opvoedingsondersteuning èn tijdige seksuele voorlichting moet worden ingezet. De dekking 

van dit amendement wordt gevonden in een vermindering van het budget voor een 

publiciteitscampagne rond het integratiebeleid, waarvoor maar liefst 10 mln euro wordt 

uitgetrokken. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie en SGP.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 16 

76  92 (Dijsselbloem en Hirsi Ali) 

Voor de zeer urgente aanpak van radicalisering is voor 2006 slechts 3 mln euro 

beschikbaar. Dit amendement strekt ertoe binnen het artikelonderdeel 16.2 (gelijke 

toegankelijkheid voorzieningen) een verschuiving te laten plaatsvinden om het budget voor 

preventie tegen radicalisering te verdubbelen van 3 mln euro naar 6 mln euro, mede ten 

behoeve van de uitvoering van de aangenomen motie Dijsselboem-Lambrechts (29 754, 

nr. 34). Deze motie vroeg om een landsdekkende ondersteuning van instellingen met 

name in het beroepsonderwijs, om tijdig en adequaat te kunnen reageren op signalen van 

radicalisering. De dekking van dit amendement wordt gevonden in een vermindering van 

het budget voor een publiciteitscampagne gericht op een positieve toonzetting van de 

discussie over integratie, waarvoor maar liefst 10 mln euro wordt uitgetrokken. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, ChristenUnie, SGP en  LPF. 

 

 

 

 


