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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Justitie en Veiligheid 

  Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 

 

 

 

 datum 8 december 2022 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

36200 VI 

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

het jaar 2023 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 8 december 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. 

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, 

ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en de PVV. 

Tegen: PvdD, DENK, FVD, JA21, BBB, BIJ1, Groep Van Haga. 

 

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

artikel 37 Migratie van de departementale begrotingsstaat te hebben gestemd. 

 

 

Aangenomen amendementen 
 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid 

47 → 48 (Bikker c.s.) over extra middelen voor het Team Bestrijding Kinderporno en 

Kindersekstoerisme 

 

Dit amendement maakt in 2023 € 1 miljoen extra vrij voor het Team Bestrijding 

Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie. Het TBKK doet onmisbaar werk 

in de bescherming van kinderen tegen en het opsporen van seksuele uitbuiting en seksueel 

misbruik van kinderen. Op dit moment kan het TBKK het aantal meldingen dat het krijgt al 

niet aan. Waar dit in 2012 nog 3.000 meldingen waren, waren dit er in 2021 36.000. De 

politie verwacht dat dit in 2022 zelfs boven de 50.000 uitkomt. De politie kan slechts aan 

een beperkt aantal meldingen opvolging geven. Daarom wordt er reeds vanuit de 

Hermansmiddelen in 2024 € 1 miljoen, 2025 € 2 miljoen en vanaf 2026 structureel € 4 
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miljoen vrijgemaakt voor het TBKK. Met dit amendement wordt voor 2023 ook al € 1 

miljoen vrijgemaakt om de aanpak van kinderporno en kindersekstoerisme te versterken. 

 

Met deze extra middelen kan het TBKK eerder starten met de gewenste impuls en de 

daarbij behorende werving, voorbereidende werkzaamheden en implementatie. Hiermee 

kan het team eerder beginnen met het werven van digitale specialisten van buiten de 

politie. Dit komt ook van pas in de verdere voorbereiding van de Wet Seksuele Misdrijven. 

Die zal vanaf 2024 ook meer inzet vragen van het TBKK. Door al in 2023 geld vrij te 

maken om de reeds bestaande tekorten op te vangen, wordt voorkomen dat tekorten 

vanaf 2024 verder oplopen. Indiener kan zich voorstellen dat ook volgend jaar wordt 

bezien of de middelen van 2025 en 2026 naar voren kunnen worden gehaald. Dekking 

wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte van artikel 36. 
 1Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening en toelichting. 

Met algemene stemmen aangenomen. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat Artikel 34 Straffen en beschermen  

Begrotingsstaat inzake de agentschappen worden bij Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI) 
45  → 50 Ellian over een checkpoint bij de EBI Vught 

 

Uit het inspectierapport van januari 2016 blijkt dat de EBI te Vught een belangrijk 

verbeterpunt heeft ter zake de fysieke veiligheid. Dit verbeterpunt ziet op het controleren 

van verkeer groter dan een personenauto, zoals vrachtverkeer, buiten de toegangspoort 

van het terrein van de PI Vught. Die controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

Dienst Vervoer & Ondersteuning zou hierbij betrokken kunnen worden, bijvoorbeeld ook 

om het weerstandsniveau te verhogen. De kosten zijn niet geheel voorspelbaar, aangezien 

de invulling hiervan op verschillende wijzen kan plaatsvinden, maar indiener verwacht dat 

1 miljoen euro voor aankomend jaar voldoende moet zijn. De dekking is gevonden in de 

CA-middelen die de regering heeft begroot voor de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit tijdens berechting en detentie. Dit zijn extra middelen die structureel 

beschikbaar zijn om voortgezet crimineel handelen uit detentie tegen te gaan, waarvan dit 

amendement incidenteel een miljoen vraagt. 

Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid 

Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB, 

JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 

 

 

Verworpen amendementen 

 
Begrotingsstaat Artikel 31 Politie 

Begrotingsstaat Artikel 37 Migratie 

18 (Helder) over middelen voor de nieuwe Bewakingseenheid 

 

Dagelijks zijn ca. 1000–1500 medewerkers bij de politie bezig met Bewaken en Beveiligen: 

 • De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) zorgt voor 

persoonsbeveiliging. 

 • De Bewakingseenheid verricht persoonsbewaking en beveiligt strafprocessen zoals 

Marengo en Eris. 
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De Bewakingseenheid (BE) verzorgt een aanzienlijk deel van de werkzaamheden op het 

gebied van bewaken en beveiligen als neventaak. Deze eenheid telt momenteel 450 

politiemedewerkers uit basisteams. Door de inzet van deze medewerkers in het kader van 

bewaken en beveiligen staat de operationele capaciteit van de politie voor de uitvoering 

van de reguliere taken in de basisteams onder grote druk.  

 

De structureel grootschalige inzet op Bewaken en Beveiligen heeft dus een brede impact op 

andere politietaken. En daar komt naar verwachting de komende jaren geen verandering 

in. De politie heeft daarom, aanvullend aan de versterking van de DKDB (€ 15 mln. 

structureel), becijferd dat € 100 mln. structureel is benodigd voor het inrichten van een 

eenheid van ca. 250 fte inclusief uitrusting en bewapening die de BE kan vervangen. 

 

In het Begroting en Beheerplan Politie 2023–2027 (bijlage bij de Begroting J&V) is over 

bovengenoemde eenheid vermeld: «Om het stelsel Bewaken en Beveiligen 

toekomstbestendig te maken, wordt komende jaren een nieuw organisatieonderdeel 

gebouwd dat zich uitsluitend richt op bewaken en beveiligen. Voor het nieuwe 

organisatieonderdeel, dat bij de Landelijke Eenheid wordt ondergebracht en valt binnen de 

portefeuille Crisis en Conflict Beheersing (CCB), buigt de regering zich in de voorjaarsnota 

over het gevraagde bedrag.»  

 

Indiener is van mening dat vanwege de huidige capaciteitsdruk bij de betreffende 

politie(onderdelen) en gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen/dreigingen 

daarop niet kan worden gewacht. Indiener stelt daarom voor om de gevraagde € 100 mln. 

in 2023 vrij te maken om ervoor te zorgen dat de politie op de kortst mogelijke termijn 

daarover kan beschikken. Dekking voor dit amendement wordt gevonden in een mindering 

van de middelen die zijn gereserveerd voor het COA. 

Verworpen. Voor: BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga. 

 

 

Begrotingsstaat Artikel 31 Politie 

46 (Van der Plas) over middelen voor de aanpak van PTSS onder agenten 

 

Het aantal agenten dat lijdt aan posttraumatische stressstoornis (PTSS) is hoog. Indiener is 

van mening dat dienders die tijdens hun werkzaamheden in dienst van Nederland 

psychologische schade oplopen, alle mogelijke ondersteuning verdienen. Indiener is 

weliswaar blij met de Hermansmiddelen, die ook voor de aanpak van PTSS zijn bedoeld, 

maar wil garanderen dat daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Met dit 

amendement wordt daarom binnen de Hermansmiddelen € 30 miljoen gereserveerd voor 

het aanpakken van PTSS onder agenten. 

Verworpen. Voor: SP, BIJ1, DENK, Fractie Den Haan, de PvdD, BBB, JA21, de PVV, 

FVD en Groep Van Haga.  

 

 
Begrotingsstaat Artikel 31 Politie 

17 → 49 (Van Nispen) over middelen voor de Politieacademie 

 

Indiener beoogt met dit amendement het totale budget voor de Politieacademie te 

verhogen met 20 miljoen euro. Door het grote capaciteitstekort bij de politie worden er in 

korte tijd veel nieuwe agenten opgeleid. Er is echter een tekort aan lesruimtes, docenten 

en materieel. Indiener is van mening dat goed politieonderwijs de basis is voor een 

kwalitatief sterke politie in de toekomst. Door de verkorting van de opleiding, de hoge 
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werkdruk binnen de basisteams en tekorten binnen de opleidingen zelf is de druk op het 

politieonderwijs, aspiranten en nieuwe agenten te groot. Indiener stelt daarom voor een 

bedrag van € 20 miljoen toe te voegen aan het budget voor de politieacademie om deze 

druk te verlichten. Dit geld kan onder andere worden besteed aan meer docenten en 

betere leslokalen. Dekking voor dit voorstel vindt de indiener in het verlagen van het 

budget voor het Defensiematerieelfonds. Zie daarvoor de daartoe strekkende 

amendementen van de indiener onder Kamerstukken 36 200 X en 36 200 K. Gezien het 

huidige personeelstekort acht indiener, los van de politieke wenselijkheid, het 

onwaarschijnlijk dat het budget volledig zal worden benut. Indiener vindt het daarom te 

verantwoorden dat deze middelen worden ingezet ter verhoging van de veiligheid van 

mensen, door te investeren in de opleiding voor politieagenten. 

Verworpen. Voor: SP, DENK, de PvdD, Lid Omtzigt, BBB, FVD en Groep Van Haga.  

In de regeling van werkzaamheden van de Tweede Kamer op 13 december 2022 

is gemeld dat het lid Gündoğan geacht wenst te worden vóór het amendement-

Van Nispen (nr. 49) te hebben gestemd. 

 

Begrotingsstaat Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

16 (Leijten) over middelen voor de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Indiener maakt met dit amendement voor 2023 € 34.478.000 extra vrij voor de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Het aantal gegevensverwerkingen waar de Autoriteit Persoonsgegevens 

toezicht op moet houden neemt toe. Daarbij krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens de taak 

om toezicht te houden op het gebruik van algoritmes. Onafhankelijk onderzoek in opdracht 

van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangetoond dat de Autoriteit 

Persoonsgegevens, om alle taken goed te kunnen uitvoeren, vanaf 2022 moet groeien van 

184 fte naar 470 fte en een budget nodig heeft van 66 miljoen euro per jaar. Het huidige 

vrijgemaakte budget is echter ongeveer de helft. Indiener acht dat onbegrijpelijk, zeker 

gezien de extra taken en de toenemende digitalisering. Indiener stelt daarom voor het 

budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens te verdubbelen om het toezicht te versterken. 

Indiener vindt de dekking voor dit budget in de verhoging van de winstbelasting voor grote 

bedrijven. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid 

Omtzigt, BBB, FVD en Groep Van Haga.  

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

14 (Van der Plas) over dekking van een verhoging van de middelen tegen ondermijning 

 

Dit amendement dient als dekking voor het amendement van het lid Van der Plas op de 

begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (36 200 VII) 

strekkende tot het verhogen van de middelen voor het tegengaan van ondermijning. Die 

dekking wordt gevonden in de middelen die zijn gereserveerd voor de modernisering van 

het Wetboek van Strafvordering. 

Verworpen. Voor: SP, de PvdD, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, FVD en Groep Van 

Haga.  

 

 

Begrotingsstaat artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Begrotingsstaat artikel 34 Straffen en beschermen 

20 (Van Nispen) over middelen voor de reclassering 
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De toename en de verharding van de georganiseerde criminaliteit vraagt veel van de 

reclassering. Het werk wordt complexer (denk bijvoorbeeld aan de toename van cliënten 

met multiproblematiek) en de tijdige levering en uitvoering van de producten van de 

reclassering (advisering, toezicht, werkstraffen), met behoud van veiligheid en kwaliteit, 

staat onder druk. 

 

Indiener wijst erop dat de hoge inflatie de bedrijfsvoering van de reclassering nog verder 

onder druk zet. Immers wordt de reclassering elk jaar pas achteraf gecompenseerd voor 

de inflatie en moet dus eerst het jaar door zien te komen. Zeker nu de inflatie hoger is dan 

normaal zorgt dit voor stevige problemen. Zo lijkt de vergoeding die de reclassering vanuit 

het Rijk krijgt voor volgend jaar namelijk onvoldoende om een passend loonaanbod te 

doen in de lopende Cao-onderhandelingen. 

 

Gevolg hiervan is dat de reclassering voor de keuze wordt gesteld om te investeren in een 

fatsoenlijk loon voor reclasseringswerkers óf te investeren in meer mensen om de 

werkdruk te verlagen. Dat is een onmogelijke keuze. Het is namelijk onverantwoord om 

niet allebei te doen; om de veiligheid te waarborgen moet de werkdruk omlaag én moet 

geïnvesteerd worden in personeel. Ook de ketenpartners zijn erbij gebaat dat de 

reclassering haar werk tijdig, veilig en zorgvuldig kan doen, want hoe beter de reclassering 

haar werk kan doen, hoe minder recidive er zal zijn en dus ook minder werk voor de rest 

van de strafrechtketen.  

 

Met de huidige inflatie komt de jaarlijkse compensatie achteraf te laat. Daarom stelt 

indiener van dit amendement voor om incidenteel een overbruggingsinvestering te doen in 

de reclassering. Met eenmalig 5 miljoen euro extra kan de reclassering zowel investeren in 

het huidige personeel als nieuw personeel aantrekken om de werklast te verlagen. Hierdoor 

wordt de reclassering in staat gesteld om haar belangrijke werk goed uit te kunnen voeren. 

Daar is de hele strafrechtketen bij gebaat en de veiligheid van de samenleving mee 

gediend. 

 

Dekking wordt gevonden in de middelen die zijn gereserveerd voor de modernisering van 

het Wetboek van Strafvordering. Nu de invoering van het nieuwe wetboek is uitgesteld, 

blijven er namelijk voor het jaar 2023 middelen over die bedoeld waren voor de 

implementatie. 

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Lid 

Gündoğan, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga.  

 

 

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding  

Begrotingsstaat Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid  

51 (Van der Werf en Sneller) over extra middelen ter bestrijding van cybercrime en 

gedigitaliseerde criminaliteit 

 

Indieners beogen met dit amendement de middelen voor de politie en het OM ter 

bestrijding van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit met 2 miljoen euro te verhogen. 

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit zijn de afgelopen jaren exponentieel 

toegenomen. Het aantal verdachten is in twee jaar tijd met 47 procent gestegen. De 

politieregistraties gingen van rond de 2.000 per jaar in de jaren 2014 – 2017, naar 14.168 

in 2021. Er zijn nu bijna twee keer zo veel mensen slachtoffer van hacken als van 

fietsdiefstal. In het coalitieakkoord is dan ook opgenomen dat ‘de expertise van de aanpak 

van cybercriminaliteit in alle delen van de strafrechtketen’ wordt versterkt. De Minister van 
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Justitie en Veiligheid heeft op 4 november in de ‘Integrale aanpak cybercrime’ een reeks 

maatregelen aangekondigd om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit te bestrijden. 

Ondanks de verhoogde belasting voor de politie en het OM door de toename van 

cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, de afspraak in het coalitieakkoord en de 

nieuwe maatregelen aangekondigd door de minister, krijgt de politie er geen extra 

middelen bij specifiek voor de bestrijding van deze vormen van criminaliteit. Voor het OM 

worden er wel middelen vrijgemaakt, maar deze zijn bedoeld om de basis op orde te 

krijgen en zijn onvoldoende om daarbovenop uitvoering te geven aan nieuw beleid. Met dit 

amendement wordt voor 2023 2 miljoen euro vrijgemaakt om de aanpak van cybercrime 

en gedigitaliseerde criminaliteit te versterken. De dekking voor dit voorstel vinden de 

indieners in het vrij te besteden budget onder artikel 36 Contraterrorisme en nationaal 

veiligheidsbeleid. 

Verworpen na hoofdelijke stemming met 65 stemmen voor en 67 stemmen tegen. 

Vóór stemmen de leden: Bouchallikh, Boucke, Boulakjar, Bromet, Ceder, Dassen, 

Dekker, Dekker-Abdulaziz, Jasper van Dijk, Ellemeet, Van Esch, Van Ginneken, 

Van der Graaf, Grinwis, Tjeerd de Groot, Gündoğan, Den Haan, Hagen, 

Hammelburg, Hijink, De Hoop, Van Houwelingen, Jansen, Kat, Kathmann, Klaver, 

Koekkoek, Kröger, Kuiken, Kwint, Van der Laan, Van der Lee, Leijten, Maatoug, 

Marijnissen, Van Meenen, Mohandis, Mutluer, Nijboer, Van Nispen, Paternotte, 

Paulusma, Piri, Van der Plas, Van Raan, Raemakers, Sahla, Sylvana Simons, 

Sjoerdsma, Teunissen, Thijssen, Vestering, Wassenberg, Van der Werf, 

Westerveld, Van Weyenberg, Wuite, Akerboom, Alkaya, Azarkan, Van Baarle, 

Beckerman, Bergkamp, Van Beukering-Huijbregts en Bikker. 

Tegen stemmen de leden: Bontenbal, Brekelmans, Van Campen, Tony van Dijck, 

Inge van Dijk, Eerdmans, El Yassini, Ellian, Ephraim, Erkens, Fritsma, Geurts, De 

Graaf, Graus, Grevink, Peter de Groot, Haverkort, Rudmer Heerema, Pieter 

Heerma, Heinen, Helder, Hermans, Van den Hil, Idsinga, Léon de Jong, 

Kamminga, Klink, Knops, Koerhuis, Kops, De Kort, Kuik, Madlener, Maeijer, 

Markuszower, Michon-Derkzen, Minhas, Van der Molen, Agnes Mulder, Edgar 

Mulder, Omtzigt, Palland, Paul, Peters, Rahimi, Rajkowski, De Roon, Chris Simons, 

Smals, Van der Staaij, Stoffer, Van Strien, Strolenberg, Tielen, Valstar, Verkuijlen, 

Van Weerdenburg, Werner, Van Wijngaarden, Wilders, Van der Woude, Aartsen, 

Amhaouch, Becker, Beertema, Van den Berg en Bevers. 

Begrotingsstaat Artikel 37 Migratie 

13 (Koekkoek) over middelen voor structurele mogelijkheid tot opvang in gemeenten 

 

Het realiseren van voldoende opvanglocaties van voldoende kwaliteit is een taak van 

gemeenten. Het kabinet voorziet echter alleen financiering voor de eerste zes maanden. De 

omvangrijke taak van het creëren van niet alleen noodopvang, maar ook structurele 

opvang en huisvesting ten gevolge van de versnelling van de Uitvoeringsagenda 

Flexibilisering Asielketen zal echter langer in beslag nemen en meer financiering behoeven. 

Goede opvang in gemeenten zal bovendien bijdragen aan een verbetering van de 

doorstroom van asielzoekers. Indiener stelt daarom voor om voor 2023 € 15 miljoen vrij te 

maken voor gemeenten ter dekking van de kosten voor het creëren van structurele 

mogelijkheid tot opvang in gemeenten. Dekking wordt gevonden in artikel 37.2, specifiek 

de middelen doorstroom migratie. 

Verworpen. Voor: BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan en de PvdD. 

 

 


