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DEEL A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGS-
WETSVOORSTEL 

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op 
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk 
afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt 
ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
voor het jaar 2013 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de 
Rijksbegroting voor het jaar 2013. Een toelichting bij de Rijksbegroting als 
geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2013.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen 
en de ontvangsten voor het jaar 2013 vastgesteld. De in de begroting 
opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze 
Memorie van Toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoe-
lichting).

Wetsartikel 2 
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de 
kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), 
Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Justitiële Uitvoeringsdienst, 
Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis) en het Gemeenschappelijk 
Dienstencentrum ICT (GDI) voor het jaar 2013 vastgesteld. De in die 
begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in 
onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze Memorie van Toelichting en 
wel in de paragraaf inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren.

Wetsartikel 3 
Met ingang van 2002 is het stelsel van de rechtspraak ingrijpend 
gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de rechtspraak, mede door de 
instelling van de Raad voor de rechtspraak en de invoering van het 
principe van integraal management bij het besturen van de gerechten, 
verantwoordelijk is geworden voor het eigen beheer. Op grond van de 
nieuwe bevoegdheidsverdeling is de Minister van Veiligheid en Justitie 
niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de rechterlijke organi-
satie, wel heeft de minister een toezichthoudende verantwoordelijkheid.

Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de positie van de Minister 
van Veiligheid en Justitie ten opzichte van de rechterlijke organisatie 
verduidelijkt. Dit betekent voorts dat in deel B naast de toelichting op 
beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van 
Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging wordt toegelicht, 
een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak wordt opgenomen, waarin 
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de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking 
gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de 
Raad en de gerechten voor het jaar 2013 wordt gegeven.

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I. W. Opstelten 
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DEEL B. BEGROTINGSTOELICHTING 

1 LEESWIJZER 

Algemeen
In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de nieuwe rijksbreed 
ingevoerde, begrotingsopzet: Verantwoord Begroten, de beleidsagenda en 
de beleidsartikelen, de wijzigingen in de begrotingsstructuur, de 
overzichts-constructies, meetbare gegevens en een aantal specifieke 
afspraken met het Ministerie van Financiën.

Daar waar gesproken wordt over het Regeerakkoord, wordt bedoeld het 
Regeerakkoord Rutte-Verhagen.

Verantwoord Begroten
Onder de naam Verantwoord Begroten (VB) is met ingang van de 
begroting 2013 een nieuwe rijksbrede begrotingsopzet ingevoerd. De 
aanleiding is gelegen in de wens van de Tweede Kamer voor een 
verbeterde informatievoorziening in begrotingen en jaarverslagen. De 
nieuwe presentatie moet leiden tot meer inzicht in financiële informatie en 
in de rol en verantwoordelijkheid van de minister en laat een duidelijke 
splitsing tussen apparaat en programma zien.
In de VenJ-begroting 2012 is reeds een eerste stap gezet. Er was al één 
centraal artikel opgenomen waarop alle apparaatsuitgaven van het 
kerndepartement zijn opgenomen, zijn de beleidsdoorlichtingen al 
centraal vermeld in de beleidsagenda en is een subsidieoverzicht aan de 
begroting toegevoegd. In de nu voorliggende begroting zijn alle verande-
ringen die uit de VB-exercitie voortvloeien doorgevoerd.
Concreet betekent dit voor de begroting het volgende:
• De uitgaven voor programma en de uitgaven voor apparaat zijn 

gesplitst. De apparaatsuitgaven zijn overgeheveld naar een centraal 
apparaatsartikel (artikel 91) en tevens zijn de apparaatsuitgaven 
gesplitst in een aantal categorieën;

• De apparaatsuitgaven van de Hoge Raad (HR), het Openbaar Ministerie 
(OM) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) zijn vanwege de 
budgettaire omvang niet in het centrale apparaatsartikel 91 maar apart 
in respectievelijk beleidsartikel 32 (HR en OM) en 35 (RvdK) opgeno-
men;

• De beleidsdoorlichtingen staan niet meer apart vermeld onder de 
beleidsartikelen maar zijn in een totaaloverzicht opgenomen in de 
beleidsagenda.

• De programmagelden zijn voor zover deze groter zijn dan € 1 mln. per 
artikel opgesplitst in een aantal vaste uitgavencategorieën, te weten: 
subsidies, opdrachten, bijdragen aan ZBO’s/RWT’s, bijdragen aan 
baten-lastendiensten, bijdragen aan internationale organisaties en 
bijdragen aan mede-overheden. Dit geeft de Kamer extra financiële 
informatie. De restcategorie overig, bestaande uit verschillende 
budgetten die elk afzonderlijk kleiner zijn dan € 1 mln., wordt voor de 
overzichtelijkheid niet separaat toegelicht;

• Bij VB ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de minister. 
Zaken waar de minister niet verantwoordelijk voor is of geen invloed 
op heeft zijn niet langer opgenomen in de begroting. De begroting 
wordt hiermee dunner en toegankelijker;

• Beleidswijzigingen, bijvoorbeeld op basis van evaluaties of doorlichtin-
gen, zijn expliciet in de beleidsartikelen opgenomen;

• Ten slotte is de artikelindeling evenals de nummering van de beleidsar-
tikelen gewijzigd.
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Beleidsagenda en beleidsartikelen
Ten tijde van het opstellen van deze begroting was er sprake van een 
demissionair kabinet. Derhalve is gekozen voor een technische invulling 
van de beleidsagenda. Daar waar in de beleidsagenda van vorig jaar nog 
uitgebreid werd ingegaan op de prioriteiten van het kabinet Rutte, is de 
beleidsagenda nu sober van aard.
In de beleidsagenda is zoals te doen gebruikelijk een cijfermatig overzicht 
opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties.
In de beleidsartikelen vindt u de relevante financiële informatie die 
samenhangt met de voorgenomen programma-uitgaven.

Begrotingsstructuur
De begrotingsstructuur is ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk 
aangepast. Dit hangt samen met Verantwoord Begroten. De beleidsarti-
kelen zijn opnieuw gerangschikt, waarbij de volgorde van de beleidsarti-
kelen overeenkomt met de justitieketen (opsporing en vervolging). Achter 
de leeswijzer is een was-wordt tabel opgenomen, waarin zowel de oude 
als de nieuwe artikelstructuur is weergegeven. Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat door de gewijzigde structuur de realisatiecijfers over 2012 
niet zijn opgenomen. Ten slotte wordt de begroting met ingang van het 
begrotingsjaar 2013 alleen in digitale vorm aangeboden.

De overzichtsconstructies
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage aan vier 
interdepartementale overzichtsconstructies (ozc): «Stedenbeleid», 
«Caribisch Nederland», «Milieubeleid» en de «Homogene Groep 
Internationale Samenwerking» (HGIS). De coördinatie is voor de eerste 
twee ozc’s in handen van de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. De Minister van Infrastructuur en Milieu coördineert 
de ozc Milieubeleid en de Minister van Buitenlandse Zaken de ozc HGIS.

Meetbare gegevens: outcome, output, throughput, input
In de beleidsartikelen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften bij de 
algemene doelstellingen van de beleidsartikelen prestatiegegevens 
opgenomen. Uiteraard wordt bij voorkeur het beoogde maatschappelijk 
effect van het beleid vermeld. Het is echter niet altijd mogelijk om een 
inschatting te maken van het maatschappelijk effect van het beleid 
(outcome): soms omdat dit methodologisch te ingewikkeld is, soms 
omdat de relatie tussen het VenJ-beleid en het beoogde maatschappelijke 
effect niet één-op-één is vast te stellen, soms omdat het eenvoudigweg 
nog te vroeg is om maatschappelijke effecten vast te kunnen stellen.

In het geval geen outcome-indicatoren kunnen worden opgenomen, 
wordt volstaan met indicatoren op een lager niveau. Het kan gaan om 
outputgegevens (de concrete producten van het beleid), om throughput-
gegevens (die inzicht bieden in processen, zoals bijvoorbeeld doorloop-
tijden) of om inputgegevens. In het laatste geval gaat het om een 
weergave van de beleidsinspanningen: welke activiteiten worden 
ondernomen, welke middelen worden ingezet, et cetera. In de beleidsarti-
kelen worden dergelijke gegevens over het algemeen aangeduid als 
productiegegevens. Dit alles om toch een zo maximaal inzicht te bieden in 
de beleidseffecten die met het VenJ-beleid worden beoogd.

Indien in het geheel niet mogelijk is om prestatiegegevens op te nemen, 
wordt aangegeven waarom dat niet mogelijk is en wordt waar mogelijk 
een toelichting gegeven, waaruit blijkt op welke wijze op een meer 
kwalitatieve wijze inzicht wordt verkregen in de beleidsprestaties.
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Specifieke afspraken
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ten aanzien van de 
begroting (vormvereisten en inhoud) specifieke afspraken gemaakt met 
het Ministerie van Financiën. Deze punten worden hieronder genoemd.

Beleidsdoorlichtingen
Met betrekking tot de beleidsdoorlichtingen heeft het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie een meerjarige programmering vastgesteld voor de 
periode van 2012 tot en met 2017. In deze programmering zijn alle 
beleidsartikelen opgenomen. Deze programmering is terug te vinden in de 
beleidsagenda.

Raad voor de rechtspraak
In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor 
de rechtspraak. In de Wet op de Rechterlijke Organisatie is de verantwoor-
delijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan 
de Raad voor de rechtspraak. Per 1 januari 2005 kent de Raad een 
bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en 
gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. Door VenJ is gekozen voor 
een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging 
en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad 
voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake baten/lastendiensten 
is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk 
opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het 
gebied van de bedrijfsvoering (hoofdstuk 6).

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
Als bijlage is opgenomen de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële 
Ketens. Deze uitkomsten geven de geraamde capaciteitsbehoeften in 
meerjarig perspectief weer binnen de justitiële keten.
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Oude begrotingsstructuur   Begrotingsstructuur vanaf 2013 

 Artikel  Omschrijving  Artikel  Omschrijving 
    
  Beleidsartikelen   Beleidsartikelen 

    

 23 Veiligheidsregio’s en politie  31 Nationale Politie 

 23.1  Bekostiging politie (boven)regionaal)  31.2  Bekostiging nationale politie 
 23.2  Bekostiging politie landelijk  31.3  Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie 
 23.3  Kwaliteit politie en veiligheidsregio’s   
 23.4  Bekostiging veiligheidsregio’s   
    
 12 Rechtspleging en rechtsbijstand  32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

 12.2  Adequate toegang tot het rechtsbestel  32.1  Apparaatsuitgaven Hoge Raad 
 12.3  Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging  32.2  Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en 

doeltreffend rechtsbestel 
   32.3  Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging 
    
 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding  33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 

 13.3  Handhaving en vervolging  33.1  Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie 
   33.2  Bestuur, informatie en technologie 
   33.3  Opsporing en vervolging 
    
   34 Sanctietoepassing 

 13.1  Preventieve maatregelen  34.2  Preventieve maatregelen 
 13.4  Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties  34.3  Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en 

vreemdelingenbewaring 
 13.5  Slachtofferzorg  34.4  Slachtofferzorg 
 13.7  Vreemdelingenbewaring   
    
 14 Jeugd  35 Jeugd 

 14.1  Uitvoering jeugdbescherming  35.1  Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbe-
scherming 

 14.2  Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd  35.2  Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV’s 
 14.3  Voogdij AMV’s  35.3  Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd 
    
 21 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid  36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidbeleid 

 21.1  Nationale Veiligheid  36.2  Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 
 21.2  Nationaal Crisiscentrum  36.3  Onderzoeksraad voor Veiligheid 
 21.3  Onderzoeksraad voor veiligheid   
 21.4  Terrorismebestrijding   
    
 25 Veiligheid en bestuur   

 25.1  Veiligheid en bestuur  Overgeheveld naar artikel 31 en 36 
 25.2  Veiligheid, informatie en technologie  Overgeheveld naar artikel 31, 33 en 36 
    
 29 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid   

 29.1  Toezicht onderzoek en aanbevelingen  Overgeheveld naar artikel 91 
    
  Niet beleidsartikelen   Niet-beleidsartikelen 

    

 91 Apparaatsuitgaven kerndepartement  91 Apparaat kerndepartement 

    

 92 Nominaal en onvoorzien  92 Nominaal en onvoorzien 

    

 93 Geheim  93 Geheim
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2 BELEIDSAGENDA 

Passend bij de status van het kabinet wordt in deze beleidsagenda geen 
nieuw beleid aangekondigd. Wel wordt ingegaan op financieel relevante 
ontwikkelingen en de implementatie van bestaand beleid.

Een veiliger Nederland en een sterke rechtsstaat, dat is en blijft de inzet 
van dit demissionaire kabinet. Dit kabinet staat tevens voor de niet 
geringe opgave om de overheidsfinanciën verder op orde te brengen. 
Deze opgave heeft uiteraard ook gevolgen voor het beleidsterrein van 
Veiligheid en Justitie. Meer doen met minder, is daarom de belangrijkste 
opdracht voor de begroting van 2013.
De in gang gezette vorming van een nationale politie en de herziening van 
de gerechtelijke kaart blijven de belangrijkste beleidsprioriteiten op het 
gebied van Veiligheid en Justitie. Daarnaast zijn de aanscherping van het 
strafrecht, de versterking van de prestaties in de strafrechtketen, en de 
versterking van de rol van het slachtoffer in het strafproces beleidsdoelen 
die op brede steun in de Kamer kunnen rekenen en waar dus ook in 2013 
verder aan wordt gewerkt.
In het kader van de vorming van een nationale politie wordt het actiepro-
gramma «Minder regels, meer op straat» in combinatie met het 
ICT-aanvalsprogramma uitgevoerd om de politieorganisatie zo efficiënt en 
effectief mogelijk te laten opereren.
In 2012 is het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen 
(VPS) van start gegaan, waarbij onder centrale regie de prestaties in de 
strafrechtketen worden versterkt. Doorlooptijden gaan omlaag, uitval 
wordt teruggedrongen en de kwaliteit van de afdoening van zaken wordt 
verbeterd. Het programma zorgt voor een betere samenhang en regie op 
lopende verbeteringstrajecten binnen de keten, zoals:
• ZSM (Zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en Samenlevingsgericht 

Mogelijk). Met ingang van 2013 zal de zogeheten ZSM-werkwijze 
landelijk worden toegepast. Met ZSM versterken politie en OM zowel 
de slagkracht als de «heterdaadkracht»: slimme, snelle en directe 
afhandeling van verdachten. Dit zodat slachtoffers, verdachten en 
samenleving weten waar ze aan toe zijn. In samenwerking met 
Reclassering, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbe-
scherming beogen politie en OM bij eenvoudige strafzaken binnen de 
eerste zes uren respectievelijk drie dagen na aanhouding een eerste en 
vaak finale beoordeling van de zaak te realiseren. Dit betekent onder 
andere dat er buiten de normale kantooruren wordt samengewerkt op 
vaste locaties. De ZSM-werkwijze draagt dankzij deze samenwerking 
bij aan het verhogen van productiviteit (door vermindering administra-
tieve lasten), betrokkenheid van medewerkers, tevredenheid van 
slachtoffers, vertrouwen in de overheid en het wegwerken en 
voorkomen van «stapels dossiers». In de tweede helft van 2012 is de 
ZSM-werkwijze landelijk geïmplementeerd op de aangehouden 
verdachten, zowel meerderjarigen als minderjarigen (ZSM versie 1.0). 
In 2013 vindt verbreding plaats naar andere verdachten («ontboden 
verdachten»). Ook zal in 2013 nadere uniformering plaatsvinden op 
thema’s als jeugd, slachtofferzorg, supersnelrecht en de relatie tussen 
het programma ZSM en de veiligheidshuizen.

• Uiterlijk 2015 moet de doelstelling bereikt zijn dat tweederde van de 
standaardstrafzaken binnen één maand is afgedaan. Met het oog 
daarop wordt ketenbreed gewerkt aan verbetering en versnelling van 
de werkprocessen van politie tot en met de rechtspraak: het pro-
gramma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving. In 2013 zijn de 
ketenorganisaties in alle regio’s van de herziene gerechtelijke kaart aan 
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de slag met de optimalisering van hun werkprocessen, wat direct 
bijdraagt aan een betere en snellere afhandeling van complexe zaken 
en beroepszaken.

• De Strafrechtketenmonitor van het WODC wordt uitgebreid met 
informatie over doorlooptijden. Als onderdeel van de zogenoemde 
Strafrechtketenmonitor worden de doorlooptijden in strafzaken 
voortdurend gemonitord. In 2013 wordt op basis van de gegevens uit 
deze monitor zichtbaar dat als gevolg van beide initiatieven de 
behandeltermijn voor standaardzaken substantieel afneemt.

• Het executiedeel van de strafrechtketen wordt versterkt met het 
programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB). Het 
programma USB werkt aan een snelle, zekere en goed geïnformeerde 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen. Dit betekent een 
tijdige start, minder uitval en goed geïnformeerde betrokkenen, zoals 
slachtoffers en gemeenten.

Het verkrijgen van structureel inzicht in het presteren van de tenuitvoer-
leggingsketen en de rol van de verschillende ketenorganisaties is een van 
de doelstellingen. Tevens wordt hiermee overzicht en regie op de 
informatievoorziening tussen de organisaties in de tenuitvoerleggings-
keten bewerkstelligd.
Het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslis-
singen wordt in de loop van 2013 ingediend bij de Tweede Kamer.

I Slagkracht voor onze professionals 

Eén nationale politie: een toekomstbestendige politieorganisatie voor een 
veiliger Nederland
2013 staat in het teken van de opbouw van de nationale politie. Vanaf de 
oprichtingsdatum wordt de nationale politie in twee jaar tijd fasegewijs 
opgebouwd. Voor een aantal uit de reorganisatie voorvloeiende aanpas-
singen is tijd nodig. Zo vergt de doorwerking van de ingezette cultuurver-
anderingen, het optimaliseren van de nieuwe structuren en harmoniseren 
van werkwijzen en basissystemen nog enige tijd. De operationalisering 
van de bedrijfsvoering in het Politie Diensten Centrum (PDC)- en daarmee 
het realiseren van besparingen – zal, zoals aangegeven, starten in 2013 en 
doorlopen tot 2017. Echter, in 2013 worden al wel belangrijke stappen in 
de implementatie van de nieuwe politieorganisatie gezet. Vanzelfsprekend 
gaan de werkzaamheden van de politie gewoon door. Het doel van de 
vorming van een nationale politie is te komen tot een veiliger Nederland 
met meer ruimte voor de professionaliteit van de politie.

Actieprogramma Bureaucratie Politie: minder regels, meer op straat
Het presterend vermogen van de politie wordt vergroot door de 
uitvoering van het actieprogramma «Minder regels, meer op straat» in 
combinatie met het ICT-aanvalsprogramma. Ook versterking en 
herontwerp van de strafrechtketen ondersteunen het beoogde resultaat 
van het actieprogramma. Verbetering van de prestaties vindt enerzijds 
plaats via vermindering van de administratieve lasten, anderzijds via 
versterking van het vakmanschap en kwaliteitsverbetering en versnelling 
in de keten. Vanaf 2011 ontvangt de Tweede Kamer jaarlijks in december 
een voortgangsrapportage. De uitvoering ligt op schema, er zijn mooie 
resultaten geboekt en veel maatregelen zijn in gang gezet. In 2013 wordt 
landelijk een administratieve lastenverlichting van 15% behaald ten 
opzichte van het basisjaar 2011. In 2014 volgt de laatste 10%. Dit leidt tot 
een verhoging van het aantal direct inzetbare uren politiewerk die gelijk 
staan aan ongeveer 3 000 fte binnen de operationele sterkte van 49 500 
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fte. In 2014 stijgt dat naar ongeveer 5 000 fte. Deze lastenverlichting gaat 
gepaard met een versterking van de kwaliteit.
De belangrijkste winst in 2013 en 2014 wordt bereikt door een aantal grote 
trajecten zoals de aanpak van de bureaucratie rondom de bijzondere 
opsporingsbevoegdheden van de politie, de aanpassing van processen 
rondom forensische opsporing, de vereenvoudiging en verbetering van 
processen-verbaal, versterking van het vakmanschap door innovatieve 
aanpassingen, reductie van verplichte certificeringen, versterking van het 
operationeel leiderschap en invoering van het frontoffice-backoffice 
principe.

De rechtspleging kwalitatief hoogwaardig en doelmatiger: herziening 
gerechtelijke kaart
De rechterlijke macht staat voor grote uitdagingen. Het recht is in de 
afgelopen decennia aanzienlijk ingewikkelder geworden, onder meer als 
gevolg van mondialisering, de sterke opkomst van Europese regelgeving 
en de ontwikkeling van specialistische rechtsterreinen. De eisen die 
gesteld worden aan de rechterlijke macht zijn daardoor in de loop der tijd 
aanzienlijk verzwaard. Bovendien wordt ook van de rechterlijke macht een 
realistische bedrijfsvoering verwacht, waarbij de kosten opwegen tegen 
de baten. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet de rechterlijke 
macht zich blijven ontwikkelen. Het kabinet sluit aan bij deze ontwikke-
lingen met de herziening van de gerechtelijke kaart.
De implementatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart is gereed met 
de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2013. Hiermee ontstaat een 
wettelijk kader dat de beoogde kwaliteitsverbetering en de vergroting van 
de slagvaardigheid van de rechtspraak en het OM mogelijk maakt. 
Concreet betekent dit dat allereerst het aantal ressorten vermindert van 5 
naar 4 en het aantal arrondissementen van 19 naar 11. Daarbinnen 
worden 32 zittingsplaatsen aangewezen waar veelvoorkomende zaken, 
inclusief kantonrechtspraak, zullen worden behandeld die burgers en het 
lokale bedrijfsleven direct betreffen, alsmede zaken die een lokale impact 
hebben. De nieuwe schaalgrootte stelt de rechterlijke macht in staat om 
zaken tijdig, met voldoende kwaliteit en tegen redelijke kosten te kunnen 
afhandelen, en om efficiënt te kunnen werken. Door het opheffen van het 
sectormodel zal het voor de gerechten per 1 januari 2013 ook mogelijk zijn 
om, waar nodig, processen rondom een bepaalde problematiek van de 
burger te organiseren. De herziening introduceert verder een nieuwe 
inrichting van het gerechtsbestuur. Deze versterkt de bestuurlijke 
professionaliteit door kleinere, sterkere en meer omgevingsgerichte 
besturen te benoemen bij de gerechten.

ICT bij de politie op orde
In de komende jaren blijft de belangrijkste opgave op het gebied van de 
informatievoorziening van de politie de uitvoering van het aanvalspro-
gramma ICT politie. De doelen van het aanvalsprogramma zijn: meer 
gemak en grotere bruikbaarheid van informatiesystemen, minder uitval 
van informatiesystemen en verlies van gegevens, meer en betere 
informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en de verschil-
lende partners, meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatie-
voorziening en lagere kosten van de informatievoorziening, vooral op het 
terrein van beheer. De belangrijkste doelen voor 2013 zijn:
• verder verbeteren en borgen van de continuïteit van de bestaande 

ICT-infrastructuur door het standaardiseren van het beheer van de 
bestaande informatiesystemen;

• verder verbeteren van de bestaande systemen om te voldoen aan de 
behoeften van politiemensen door ontwikkelen en invoeren van 
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nieuwe versies van de huidige Basisvoorzieningen Handhaving en 
Informatie;

• harmoniseren en standaardiseren van de huidige bedrijfsvoeringsyste-
men;

• verder voorbereiden van de vernieuwing en de vervanging van de 
huidige technische infrastructuren en informatiesystemen door verder 
saneren van bestaande systemen en infrastructuren;

• voorbereiden van de realisatie van de toekomstige systemen en 
infrastructuren.

Naast de uitvoering van het aanvalsprogramma moeten de overige 
informatiesystemen worden verbeterd en vernieuwd ten gevolge van 
nieuwe wet- en regelgeving, afspraken met ketenpartners en operationele 
behoeften van politiemensen. Zo brengen ICT en vermindering van de 
bureaucratie de nationale politie op een groei- en verbeterpad waardoor 
over een breed front prestaties en resultaten worden verhoogd.

II Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit 

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit: daadkrachtig aangepakt
Georganiseerde misdaad vormt een sluipende bedreiging voor de 
integriteit van onze samenleving en ondermijnt uiteindelijk het functio-
neren van de rechtsstaat. Veel lokale, zichtbare overlast en criminaliteit 
zijn een rechtstreeks gevolg van niet zichtbare, criminele organisaties. 
Deze criminele netwerken en hun ondermijnende activiteiten worden in de 
periode tot 2015 versterkt aangepakt: het aantal aangepakte criminele 
groepen wordt verdubbeld (van gemiddeld 20% in 2009 naar 40% in 
2015), in 2013 moet een percentage van 33% worden gerealiseerd. Het 
accent ligt daarbij op mensenhandel, drugscriminaliteit (zowel de 
productie ervan als de handel en smokkel erin), zware milieucriminaliteit, 
witwassen en vastgoedgerelateerde criminaliteit. Ook een krachtige 
aanpak van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld de outlaw bikers, is 
onderdeel van het offensief tegen georganiseerde en ondermijnende 
criminaliteit: daarmee in verband te brengen «vrijplaatsen» en intimidatie- 
en afpersingspraktijken worden met kracht bestreden. Nederland blijft 
operationele en niet-operationele justitiële en politiële samenwerking 
zoeken met landen die relevant zijn voor de problematiek van de 
georganiseerde criminaliteit is ons land.

Aanpak mensenhandel versterkt
In 2013 zijn de maatregelen uit het actieplan voor de rijksbrede aanpak 
van de loverboyproblematiek vol in uitvoering. Er is een betere 
voorlichting aan potentiële slachtoffers, er is een meer effectieve en 
innovatieve aanpak van loverboys en de kwaliteit van de zorg voor 
slachtoffers is verbeterd. Daarnaast maakt in voorbereiding zijnde 
wetgeving een betere en hardere aanpak van mensenhandel mogelijk. De 
bij de Eerste Kamer liggende «Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche» biedt verschillende instrumenten om mensen-
handel te voorkomen en aan te pakken. Uitvoering van deze wet zal in 
nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee geschieden. Het 
streven is om in 2013 door een recent aanhangig gemaakt wetsvoorstel de 
maximumstraffen voor mensenhandel te verhogen. Nederland is 
interessant voor internationaal opererende bendes in de mensenhandel. 
De voor de aanpak van deze bendes vereiste internationale samenwerking 
wordt voortgezet.
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Offensief tegen kinderporno
Als gevolg van de in 2012 gerealiseerde landelijke inrichting van de 
aanpak van kinderporno en de capaciteitsuitbreiding van het aantal 
kinderpornorechercheurs naar 150 fte zal in 2013 het aantal bij het OM 
aangeleverde verdachten t.o.v. 2010 met 15% stijgen. In deze procentuele 
stijging moet een focusverschuiving zichtbaar zijn van downloaders / 
kijkers kinderporno naar vervaardigers (en daarmee tevens verdachten 
van seksueel misbruik van kinderen) en verspreiders van kinderpornogra-
fisch materiaal.

Daders financieel treffen
Fraude, witwassen en corruptie tasten het vertrouwen in onze samen-
leving aan. Witwassen van criminele opbrengsten vormt een bedreiging 
voor de integriteit van de financiële markten en het maakt de verwe-
venheid van onder- en bovenwereld mogelijk. Bij de aanpak van fraude 
hanteert het kabinet een integrale en gezamenlijke aanpak. Hierbij worden 
verschillende instrumenten op het gebied van preventie, handhaving en 
opsporing gecombineerd en werkt het kabinet samen met overheidspar-
tijen, toezichthouders, bedrijfsleven, opsporingsdiensten en OM. In 2013 
wordt de Nationale Fraudestrategie verder uitgewerkt als het centrale 
raamwerk voor gecoördineerde, effectieve en concrete maatregelen die 
erop zijn gericht om fraude op alle fronten terug te dringen.
In 2012 is het wetsvoorstel bestrijding financieel-economische crimina-
liteit aan de Tweede Kamer gezonden. In dit wetsvoorstel is een pakket 
aan maatregelen opgenomen om de bestrijding van financieel-
economische criminaliteit te versterken (onder andere het verhogen van 
de strafmaat voor witwassen en het verhogen van de verjaringstermijn 
voor corruptie en financieel-economische delicten). Bij een harde en 
effectieve aanpak van georganiseerde en financieel-economische 
criminaliteit hoort dat de daarmee verkregen criminele opbrengsten 
worden afgepakt. Misdaad mag niet lonen! Om dit motto kracht bij te 
zetten zijn opsporingsdiensten, onder aansturing van het OM in 2011 
gestart met het programma Afpakken. Het programma Afpakken is een 
onderdeel van de overheidsbrede aanpak van afpakken, waarbij bestuur-
lijke, fiscale en strafrechtelijke instrumenten worden ingezet om onrecht-
matig verkregen financieel voordeel, ofwel illegaal geld, af te pakken. In 
2010 werd rijksbreed een bedrag van € 4,5 mld. aan illegaal geld 
teruggevorderd. Het strafrechtelijk afgepakte financieel voordeel zal in 
2013 stijgen naar € 45,8 mln.; de verbeurdverklaringen naar € 13,7 mln.. 
De vergoeding van schade van slachtoffers is daarbij ook een van de 
doelstellingen.

Alle mogelijke middelen ingezet: bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijk
Een geïntegreerde en overheidsbrede aanpak is vereist om georgani-
seerde en ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken. Alle 
beschikbare instrumenten worden daarbij in combinatie met elkaar 
ingezet. De goede ervaringen die hier de afgelopen jaren mee zijn 
opgedaan (o.a. project Emergo in Amsterdam, de B-5 aanpak in Brabant) 
maken dat deze aanpak in 2013 verder kan worden uitgebouwd en 
geprofessionaliseerd. Hiertoe wordt een uniforme werkwijze en infra-
structuur ingevoerd waarbij wordt gestuurd op het inzichtelijk maken van 
de resultaten van de geïntegreerde interventies en de structurele borging 
van de geïntegreerde werkprocessen bij alle partners. De 10 Regionale 
Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en 
Expertise centrum (LIEC) vormen de spinnen in het web. In 2013 zijn de 
RIEC’s congruent met de nieuwe indeling van de politieregio-eenheden en 
de gerechtelijke kaart. Het streven is dat in 2013 alle gemeenten van 
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Nederland bij de RIEC’s zijn aangesloten en ook de provincies beter 
betrokken worden. Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de 
evaluatie- en wijzigingswet Bibob in werking. Hierdoor worden de 
mogelijkheden voor het bestuur om vergunningen, subsidies of aanbeste-
dingen te weigeren bij gevaar voor malafide praktijken uitgebreid. Tevens 
zal de ontwikkeling naar een selectieve en risicogerichte toepassing van 
Bibob worden doorgezet, onder meer door het gebruik van de in 2012 
ontwikkelde Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse (BCBA).

Aanpak cybercrime geïntensiveerd – meer aandacht voor cybersecurity
De politie zal het aantal volwaardige High Tech Crime opsporingsonder-
zoeken opvoeren van 5 in 2010 naar 15 in 2013. Door middel van 
herschikking binnen de totale operationele sterkte wordt een capaciteits-
uitbreiding van 33 fte gerealiseerd (het team zal op sterkte zijn in 2013 en 
volledig operationeel in 2014). Ten slotte wordt er verder gewerkt aan een 
Flexibel Informatie- en Expertise Team (FIET) dat dicht tegen de opsporing 
de intelligence, kennis en expertise op het gebied van cybercrime borgt.

In 2013 wordt gewerkt aan een wettelijke regeling die randvoorwaardelijke 
vitale sectoren (o.a. financiën, energie en telecom) opdraagt om inbreuken 
op de veiligheid en/of integriteit van informatiesystemen te melden aan 
de sectorale toezichthouder danwel het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC).

Op operationeel niveau zullen de belangrijkste publieke en private partijen 
op het terrein van cybersecurity binnen het NCSC operationele informatie 
uitwisselen. Op grond hiervan wordt een kwalitatief en kwantitatief 
hoogwaardig cybersecurity dreigingsbeeld opgeleverd (getoetst door de 
wetenschap). Daarnaast wordt een generiek «cybersecurity model» 
ontwikkeld waar rollen en verantwoordelijkheden van partijen zowel 
publiek-privaat als civiel-militair zijn benoemd.

De kwetsbaarheid van nationale ICT-systemen, vooral als gevolg van 
internationale verwevenheid, kunnen een ontwrichtend effect hebben op 
infrastructuren, economieën en overheden. Nederland versterkt zowel de 
bilaterale als multilaterale samenwerking (formeel en informeel) met 
landen die voorop lopen op het terrein van Cyber Security, zoals de VS, 
Australië, een aantal Europese landen en een aantal partners in Azië 
(onder andere Singapore). Dit betreft samenwerking op zowel operati-
oneel als beleidsmatig niveau. Binnen de EU wordt de totstandkoming 
van één Europese Cyber Security Strategie (NCSS) bevorderd.

In 2013 wordt in gezamenlijkheid door publieke en private partijen verder 
uitvoering gegeven aan de actielijnen die zijn benoemd in de NCSS. In 
2013 worden in het kader van de NCSS onder meer de volgende acties 
gerealiseerd:
• volledige operationele sterkte van het NCSC;
• onderbrenging van het Informatieknooppunt Cybercrime bij het NCSC;
• derde Cyber Security Beeld Nederland;

Detectie van gewelddadige eenlingen
Een aantal recente incidenten in binnen- en buitenland laat zien dat de 
dreiging die uitgaat van (potentieel) gewelddadige eenlingen aandacht 
behoeft. Zo laat het incident in Noorwegen (juli 2011) zien dat incidenten 
met een grote maatschappelijke impact ook vanuit andere hoek kunnen 
komen dan vanuit de «klassieke» netwerken of groeperingen. Voor tijdige 
detectie en interventie is samenwerking en informatie-uitwisseling tussen 
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verschillende overheidsdiensten essentieel: zorg, welzijn, onderwijs en 
veiligheid hebben allen een verantwoordelijkheid.
Om vroegtijdige detectie mogelijk te maken, is in 2012 geïnvesteerd in 
zogenaamde «awareness trainingen» onder lokale professionals waarbij 
het oppikken en het duiden van afwijkende/opvallende signalen centraal 
stond. Daarnaast zal in 2013 worden gewerkt aan het verder vergroten van 
de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de betrokken 
overheidsorganisaties.

III De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer 

Aanpak high impact crime
Gewelddadige vermogenscriminaliteit heeft een grote impact op 
slachtoffers en hun omgeving en brengt potentieel grote (psychische en 
fysieke) schade toe. In de landelijke prioriteiten zijn specifieke doelstel-
lingen opgenomen ten aanzien van het aanpakken van overvalcrimina-
liteit, het verminderen van het aantal straatroven, reductie van het aantal 
geweldsincidenten en de aanpak van inbraken. Op elk van deze 
fenomenen wordt hieronder ingegaan.
In nauwe samenwerking met de Taskforce Overvallen, waaraan private 
partners uit het bedrijfsleven, politie en OM deelnemen, wordt het 
offensief tegen gewelddadige vermogenscriminaliteit doorgezet. Basis 
voor dit offensief vormt het Actieprogramma Ketenaanpak Overvalcrimi-
naliteit. Samen met de betrokken partners is als doel gesteld om het 
aantal overvallen in 2014 terug te dringen tot onder de 1 900 per jaar. Om 
dat niveau te bereiken moet het aantal overvallen in 2013 omlaag naar ten 
hoogste 2 000 overvallen. Daarnaast moet eind 2013 de pakkans gestegen 
zijn naar 36%, de veroordelingkans naar 29% en 40% van de overvallen 
worden opgehelderd.
Straatroven worden aangepakt. Dit gebeurt door de pakkans eind 2014 
landelijk met 25% te vergroten en het aantal straatroven terug te brengen 
tot ruim 6000. Het aantal geweldsincidenten zal nog verder gereduceerd 
worden.
Daders worden opgespoord, vervolgd en veroordeeld. De pakkans zal in 
2014 landelijk met 25% gestegen zijn, hiertoe dient deze in 2013 reeds met 
15% vergroot te worden. Voor de aanpak van expressief geweld in het 
(semi-)publieke domein bestaat het vierjarige landelijke politieprogramma 
«Antwoord op geweld».
Het aantal woninginbraken wordt in 2013 gereduceerd met 15%. Hiertoe 
wordt verder gebruik gemaakt van het Keurmerk Veilig Wonen en het 
plaatsen van elektronische deurspionnen.

Criminele jeugdbendes van de straat
De aanpak van criminele jeugdgroepen is een van de prioriteiten van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, het OM en gemeenten. De 
daarbij behorende doelstellingen zijn het binnen twee jaar aanpakken van 
de eind 2010 geregistreerde 89 criminele jeugdgroepen en het geïntensi-
veerd aanpakken van overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen. Het 
OM en de politie steunen gemeenten via het strafrecht bij de aanpak van 
de sleutelfiguren van overlastgevende jeugdgroepen. Er is een dalende 
lijn van het aantal problematische jeugdgroepen in Nederland – van 1 760 
in 2009, naar 1 527 in 2010 en 1 165 in 2011. De daling is over de volle 
breedte: zowel het aantal criminele als ook het aantal overlastgevende en 
hinderlijke jeugdgroepen daalt. Dit is conform de gemaakte afspraken 
over de aanpak van criminele jeugdgroepen met politie en OM en over 
hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen met gemeenten.
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De ingezette lijn wordt in 2013 gecontinueerd: dit geldt zowel voor het 
aanpakken van bestaande criminele jeugdgroepen als ook voor het 
signaleren van en het direct ingrijpen bij het ontstaan van nieuwe 
criminele jeugdgroepen. De 89 geïdentificeerde criminele jeugdgroepen 
zijn in mei 2013 aangepakt.

Coffeeshopbeleid aangescherpt, aanpak drugscriminaliteit versterkt
Zoals eerder aangekondigd en met de Tweede Kamer besproken worden 
in 2013 coffeeshops in heel Nederland besloten clubs die gericht zijn op 
de lokale markt. Alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland hebben 
toegang tot een coffeeshop, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs 
en op basis van het lidmaatschap van de desbetreffende coffeeshop. De 
coffeeshops hebben maximaal 2000 leden. Dit beleid wordt in alle 
gemeenten van Nederland bestuurlijk en strafrechtelijk gehandhaafd. Met 
drugs samenhangende criminaliteit, dat wil zeggen zowel georganiseerde 
misdaad als overlast en straathandel, worden hard aangepakt.

Eenvoudiger aangifte doen
Aangiften zijn cruciaal voor het functioneren van de strafrechtketen; zij 
vormen vaak het startpunt. Burgers en bedrijven moeten snel en 
eenvoudig aangifte kunnen doen. Internet geeft burgers en bedrijven de 
mogelijkheid om op een door hen zelf gekozen tijdstip aangifte te doen. 
De mogelijkheden van internetaangifte worden in 2013 uitgebreid door 
juridische en technische barrières weg te nemen. Daarnaast is de 
uitbreiding van internetaangifte onderdeel van de gefaseerde uitrol van 
het dienstverleningsconcept (aangifte doen via diverse kanalen: telefoon, 
aan de balie van het politiebureau, op locatie, internet en sociale media). 
In 2013 wordt verder ingezet op deze aanpak, zodat het voor burgers 
mogelijk is om op eenduidige wijze via deze kanalen aangifte of melding 
te doen. Ook is van belang dat de aangever tijdig geïnformeerd wordt 
over wat er met zijn of haar aangifte gebeurt. De landelijke uitrol van het 
aangiftevolgsysteem voorziet hierin.
De verbetering van het aangifteproces past in de samenwerking van 
politie en Openbaar Ministerie (OM) om op basis van het rapport 
«Prestaties in de Strafrechtketen» van de Algemene Rekenkamer (TK 
2011–2012, 33 173, nr. 1) de geconstateerde knelpunten en mogelijke 
verbeteringen in het aangifteproces op te pakken en te kijken hoe de 
politie kan komen tot een efficiënt en effectief aangifteproces en welke rol 
het OM daarbij kan spelen. Aangezien de verbetering van het aangifte-
proces moet aansluiten bij het nieuwe dienstverleningsconcept van de 
politie, heeft het een plaats in het inrichtingsplan van de nationale politie.

Aanpak van overlast en criminaliteit in wijk en buurt
De ervaren overlast en de gevoelens van onveiligheid moeten in 2014 met 
10% zijn afgenomen ten opzichte van 2010. De focus ligt hierbij op het 
terugdringen van het aantal mensen dat zich in het algemeen en in de 
indirecte woonomgeving wel eens onveilig voelt en op het aantal mensen 
dat ernstige overlast van hangjongeren, dronken mensen op straat, drugs 
en omwonenden ervaart. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door 
de gezamenlijke inspanningen van het Rijk, gemeenten, politie en justitie 
met gebruikmaking van alle beschikbare instrumenten. De resultaten 
worden jaarlijks gemeten met behulp van de Integrale Veiligheidsmonitor.

Seksueel misbruik/Kindermishandeling
Kindermishandeling is een omvangrijk probleem; in 2010 waren in 
Nederland 119 000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Seksueel 
misbruik is een ernstige vorm van kindermishandeling. De Taskforce 
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kindermishandeling en seksueel misbruik ziet toe op de uitvoering van het 
Actieplan aanpak kindermishandeling «Kinderen Veilig». De kern van deze 
aanpak betreft intensieve samenwerking van zowel de medische sector, 
de jeugdzorg en de justitiële sector na melding van kindermishandeling. 
Aan de hand van een aantal regionale initiatieven wordt in beeld gebracht 
of en op welke manier deze nieuwe aanpak van kindermishandeling kans 
van slagen heeft in Nederland.
Daarnaast zijn de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie 
Samson in het najaar 2012 medebepalend voor de te nemen maatregelen. 
Ook verricht dit kabinet multidisciplinair onderzoek naar dieperliggende 
oorzaken van seksueel misbruik en andere vormen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties om meer aangrijpingspunten te krijgen voor 
bestrijding van deze problematiek. De Nationaal Rapporteur Mensen-
handel onderzoekt vanuit een onafhankelijke positie (ontwikkelingen in 
de) omvang en kenmerken van seksueel geweld tegen minderjarigen, 
alsmede de effecten van genomen beleidsmaatregelen in de aanpak.

Aanpak criminaliteit tegen het bedrijfsleven
Criminele activiteiten die schadelijk zijn voor ondernemers – en daarmee 
ondermijnend zijn voor de Nederlandse economie – dienen te worden 
teruggedrongen. Voor onze welvaart en het onderhouden en versterken 
van een leefbare omgeving is veilig ondernemen van essentieel belang. 
De Taskforce aanpak criminaliteit tegen bedrijven voert het actieplan 
criminaliteit tegen bedrijven uit. Partijen die zich aan het actieplan hebben 
gecommitteerd zijn: Het Verbond Nederlandse Ondernemingen – 
Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW), Koninklijke 
vereniging Midden en Klein Bedrijf (MKB-Nederland), Detailhandel 
Nederland (DHN), Nederlands Vereniging van Banken (NVB), Verbond van 
Verzekeraars (VvV), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Openbaar 
Ministerie (OM), politie, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 
Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie. Het actieplan bestaat onder meer uit de 
volgende acties die in 2014 allen in gang gezet moeten zijn:
• Versterkte bestrijding van rondtrekkende criminele samenwerkingsver-

banden door publieke en private partijen op basis van informatiege-
stuurde maatregelen.

• Stimuleren en uitbreiden Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).
• Invoering van gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambte-

naar) in het domein van de openbare ruimte met bevoegdheid op te 
treden bij winkeldiefstal (BOA winkelgebieden).

• Stimuleren van de samenwerking tussen politie en bedrijfsleven.
• Bestrijding van mass-marketing fraude en acquisitiefraude, weerbaar-

der maken van ondernemers tegen fraude, het opwerpen van 
barrières, hulp aan slachtoffers en het stimuleren van publiekprivate 
samenwerking op deze gebieden.

• Live View. Wanneer beelden van overvallen rechtstreeks via particu-
liere alarmcentrales naar de politiemeldkamers kunnen worden 
gestuurd wordt de kans op heterdaad vergroot.

Veiligheidsregio’s: meer slagkracht bij crisisbeheersing en rampenbe-
strijding
De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s wordt door het WODC in het 
voorjaar van 2013 opgeleverd, evenals het rapport De Staat van de 
Rampenbestrijding door de Inspectie V&J. Een onafhankelijke commissie 
zal mede op basis van deze rapporten advies uitbrengen over het brede 
stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, conform de 
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toezegging in de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad 
voor veiligheid over Moerdijk.
In 2013 wordt verder gewerkt aan het versterken van de veiligheidsregio’s 
en het vergroten van de slagkracht bij crisisbeheersing en rampenbe-
strijding. De aansluiting tussen regio’s en Rijk wordt verder tot stand 
gebracht. Daartoe zal het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregi-
onale Samenwerking met betrekking tot de elementen leiding en 
coördinatie, opschalingstructuur, informatie-uitwisseling en crisiscommu-
nicatie opvolging krijgen. De implementatie van het wetsvoorstel 
betreffende de regionalisering van de brandweer en de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid zal in 2013 zijn beslag krijgen. Daarnaast wordt 
in samenwerking met de veiligheidspartners gewerkt aan verdere 
ontwikkeling van de spreiding van brandweerspecialismen in expertre-
gio’s en visieontwikkeling brandweervrijwilligers.

IV Een geloofwaardige rechtsstaat 

Onze samenleving verandert voortdurend. Dus is ook het recht voort-
durend in beweging. Het gaat daarbij om de hele strafrechtsketen. Sinds 
de komst van dit kabinet is daar één minister verantwoordelijk voor. 
Daarmee is het mogelijk vorm te geven aan een stevig ketenbeleid en zo 
de prestaties over de hele linie optimaal te maken. Daaraan ligt de visie 
ten grondslag dat het strafrecht een adequate reactie dient te zijn op 
ontoelaatbaar gedrag. Dit houdt in dat deze reactie correct, zorgvuldig en 
tijdig moet zijn. Het gaat om een herkenbaar, krachtig en op maat 
gesneden strafrecht.
Dat begint bij de politie. De komst van de nationale politie biedt een 
uitgelezen kans om de kwaliteit en doelmatigheid van de strafrechtsketen 
te verhogen. De opheldering van misdrijven door de politie en de 
doorgeleiding naar het OM moeten beter. Met de politie zijn hierover 
concrete afspraken gemaakt; daarbij gaat het, zoals reeds eerder 
genoemd, om overvallen, straatroven, inbraken, geweldsdelicten, 
criminele jeugdbendes en georganiseerde misdaadgroepen.
Daarnaast moet in mijn opvatting in de toekomst het volgende vaste 
praktijk zijn:
• Eenvoudige strafzaken worden binnen één maand afgehandeld, in 

plaats van binnen de negen maanden van nu;
• De tenuitvoerlegging van vonnissen vindt plaats kort na het wijzen van 

het vonnis;
• Maatregelen die het slachtoffer beschermen, worden bij voorkeur 

direct ten uitvoer gelegd en het hoger beroep wordt versneld;
• Eenvoudige strafzaken worden binnen één maand afgehandeld.

Kwaliteit van de wetgeving en de juridische functie
Efficiënt en effectief functionerende organisaties van de rechtsstaat en een 
rechtssysteem waarin mensen hun rechten kunnen uitoefenen en 
rechtsbescherming vinden, zijn essentieel voor het behoud van 
vertrouwen in de rechtsstaat. Wetgeving moet duidelijke kaders en regels 
stellen. Betrokkenheid van degenen die met die wetgeving moeten 
werken, weloverwogen keuzes van doelen en middelen en reductie van 
overbodige regels blijven speerpunten van wetgevingsbeleid. Internetcon-
sultatie, gerichte consultatie van belanghebbenden, structurele toepassing 
van het integraal afwegingskader en systematische evaluatie van 
wetgeving worden daarvoor ingezet. Bijzondere aandacht krijgt de 
transparantie en de digitale ondersteuning van het wetgevingsproces.
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De doeltreffende inzet van de juridische functie rijksbreed wordt 
bevorderd door standaardisatie van werkwijzen en samenwerking bij 
departementsoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld bij verzoeken op 
grond van de Wet openbaarheid van bestuur).

Effectief bestuursrecht
Geschillen tussen overheid en burger vragen om een effectieve oplossing. 
Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht krijgen bestuur en rechter 
meer mogelijkheden voor een snellere en doeltreffende aanpak van 
geschillen. Aansluitend op de succesvolle voorzieningen van de Crisis- en 
herstelwet wordt in 2013 een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van 
de Algemene wet bestuursrecht aan de stroomlijning van het omgevings-
recht. Modernisering van het bestuursrecht vraagt meer dan wetgeving. 
Rechtbanken maken ruimer gebruik van de wettelijke mogelijkheden om 
door te stoten naar het achterliggende probleem van een geschil: de 
zogeheten Nieuwe Zaaksbehandeling. Wezenlijk is verder dat het 
voorleggen van geschillen bij de rechter zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. Daarom is in de Algemene wet bestuursrecht geregeld dat 
eerst moet worden geprobeerd om het geschil daar op te lossen waar het 
is ontstaan, namelijk bij de overheid zelf. Dat kan eenvoudig met de 
kostenloze indiening van een bezwaarschrift. Met het Ministerie van BZK 
worden in 2013 verdere initiatieven genomen om de informele aanpak 
van de bezwaarschriftprocedure te versterken. Zo kunnen onnodige 
beroepszaken bij de bestuursrechter worden voorkomen en geschillen 
tussen overheid en burger in een vroeg stadium tot een oplossing worden 
gebracht.

Zwaardere straffen en meer maatwerk
Met de invoering van een adolescentenstrafrecht wordt voorzien in een 
samenhangend sanctiepakket waarmee jongeren in de leeftijd van 15 tot 
23 jaar effectief kunnen worden gestraft. Het adolescentenstrafrecht 
voorziet in het verhogen van de leeftijdsgrens (van 21 naar 23 jaar) 
waarop het jeugdstrafrecht kan worden toegepast, in het creëren van de 
mogelijkheid om een pij (plaatsing in inrichting voor jeugdigen)-maatregel 
om te zetten in een Tbs-maatregel en in een verbeterde samenwerking en 
informatie-uitwisseling tussen jeugd- en volwassenenreclassering.

In 2012 is het betreffende wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. 
Parallel aan de behandeling in de Staten-Generaal wordt in 2013 de 
implementatie van het wetsvoorstel voorbereid. In het kader van die 
voorbereiding worden onderdelen van het adolescentenstrafrecht in pilots 
uitgewerkt en beproefd.

Sterkere positie slachtoffers
De positie van slachtoffers van strafbare feiten wordt verder versterkt. Om 
de schade voor slachtoffers te beperken en hun wettelijke rechten te 
waarborgen wordt de dienstverlening verbeterd. Dat betreft de informatie-
voorziening aan slachtoffers en een vereenvoudigd proces van schade-
verhaal. Ook worden de belangen van slachtoffers beter meegewogen in 
de fase van tenuitvoerlegging.

Op Europees niveau zet Nederland in op versterking van de positie van 
slachtoffers in grensoverschrijdende zaken. Verder wordt de implemen-
tatie voorbereid van het wetsvoorstel om al tijdens het opsporingson-
derzoek beslag te leggen op middelen van verdachten die ten goede 
kunnen komen aan de schadevergoeding en proceskosten van slacht-
offers. Beslag wordt ook mogelijk bij ontdekking op heterdaad. Ten slotte 
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wordt onderzocht of aan veroordeelden de verplichting kan worden 
opgelegd financieel bij te dragen ten behoeve van de dienstverlening aan 
slachtoffers.

Gevangeniswezen en een toekomstbestendige Tbs
In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigingen voor het gevange-
niswezen. Dit zal onder meer worden gerealiseerd door een intensivering 
van het meerpersoonscelgebruik. De bescherming van de samenleving 
tegen daders van zware gewelds- en zedendelicten vraagt om strenge 
maatregelen. Naast het toegebrachte leed aan een individu raken zware 
gewelds- en zedendelicten ook het vertrouwen en de veiligheidsbeleving 
van burgers. Het wetsvoorstel dat langdurig en mogelijk levenslang 
toezicht op gewelds- en zedendelinquenten mogelijk maakt is op 27 maart 
2012 in consultatie gegaan. Met permanent toezicht kan terugvalgedrag 
en dreigende recidive tijdig worden gesignaleerd, zodat met direct 
ingrijpen nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Internationale politie-inzet
De Nederlandse politie neemt sinds 2001 op structurele basis deel aan 
vredesmissies. Het belang van de inzet van politiefunctionarissen in 
missies dient onder andere het bevorderen van de internationale 
rechtsorde en handhaving van regionale stabiliteit.

In 2013 handhaaft VenJ het huidige inspanningsniveau van de Neder-
landse politie voor vredesmissies en gaat uit van deelname aan in het 
bijzonder de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan waar in 
Kunduz in samenwerking met de KMar trainingen worden verzorgd en 
40–45 politiefunctionarissen werkzaam zijn binnen EUPOL Afghanistan in 
zowel Kunduz als Kaboel. Daarnaast zijn politiefunctionarissen actief in 
Kosovo, Zuid-Soedan en bij de bestrijding van antipiraterij en is een 
flexibele ruimte beschikbaar voor deelname aan andere EU of VN missies 
in 2013.

Veiligheid en privacy
De voornemens uit de Notitie privacybeleid van 2011 gaan van 2013 
vruchten afwerpen. Om persoonsgegevens beter te kunnen beschermen, 
wordt een meldplicht voor datalekken in de Wet bescherming persoonsge-
gevens vastgelegd. In Brussel wordt ingezet op een actieve rol bij de 
behandeling van de voorstellen van de Europese Commissie tot 
herziening van het algemene privacyrecht en het specifieke privacyrecht 
voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Lastenverlichting 
voor bedrijven, een evenwichtige verhouding tussen Europees en 
nationaal recht en de positie van de individuele burger blijven voorop 
staan.

Waar het op nationaal niveau ter bevordering van de veiligheid noodza-
kelijk is dat gegevens in samenwerkingsverbanden worden gedeeld kan 
dat alleen nadat een toets op de effectiviteit en op de privacyaspecten 
heeft plaatsgevonden.

Auteursrecht 20@20
In 2013 zal de wet versterking toezicht cbo’s (collectieve beheersorgani-
saties) in werking treden en wordt de afronding verwacht van het 
wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Afhankelijk van de verbeteringen bij 
de collectieve beheerorganisaties worden bij AMvB nadere regels 
opgesteld over één loket, bezoldiging en interne structuur van de cbo’s. 
Veel aandacht gaat uit naar de herziening en modernisering van het 
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thuiskopiestelsel, waarvan de bevriezing per 1 januari 2013 afloopt. In 
Brussel wordt de presentatie verwacht van de richtlijn over collectief 
beheer en verdere bespreking van het thuiskopiestelsel.

Interlandelijke adoptie
Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 
waarmee de Wet opname buitenlandse kinderen ter adoptie wordt herzien 
in augustus 2012 in consultatie gegaan. Andere projecten zijn de 
stelselherziening van de jeugdzorg en de invoering van de nieuwe 
maatregelen voor kinderbescherming, waaronder de maatregel van 
opvoedondersteuning. Ook wordt in 2013 de inwerkingtreding verwacht 
van de nieuwe regels voor curatele en bewind. In Brussel vinden de 
onderhandelingen plaats over de regels voor grensoverschrijdende 
huwelijksvermogensrechtelijke problemen, waaronder de regeling voor 
de vermogensrechtelijke aspecten van geregistreerd partnerschap is 
begrepen. Ook het internationale «straatverbod» ofwel civielrechtelijke 
beschermingsbevelen staat in Brussel op de agenda.

Meer ruimte voor ondernemen
In 2013 wordt ervaring opgedaan met de nieuwe, flexibele bv-vorm en de 
nieuwe regeling bestuur en toezicht voor nv’s. Dit sluit aan op wetswijzi-
gingen die ondernemen eenvoudiger, goedkoper of efficiënter maken 
zoals de regeling voor terugdringing van betalingsachterstanden, het 
moderniseren van de regels voor pandbeleningen en krediettransacties, 
nieuwe arbitrageregels en de invoering van de trustvorm. Verdere 
beperking van de lasten in het jaarrekeningrecht is het doel van de 
onderhandelingen over het EU-voorstel jaarlijkse financiële rapportage 
ondernemingen, waarvan de implementatie naar verwachting in 2013 zal 
starten.

Stelselherziening Jeugdzorg
Uitgangspunt in het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind 
is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen 
en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor 
eerstverantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. 
Hierbij is VenJ in het bijzonder verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
kind en de samenleving. Uit de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg 
blijkt dat het huidige jeugdzorgstelsel niet goed functioneert. In het 
Regeerakkoord is daarom opgenomen dat dit stelsel ingrijpend moet 
worden gewijzigd. Ouders, kinderen en andere opvoeders moeten meer 
verantwoordelijkheid nemen, maar ook sneller terecht kunnen met hun 
vragen over opgroeien en opvoeden en indien nodig, sneller de juiste 
zorg krijgen. Streven is dat met ingang van 1 januari 2015 alle onder-
steuning en jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid valt van 
gemeenten. Om dit te realiseren werkt het Ministerie van VenJ samen met 
het Ministerie van VWS aan een nieuw wettelijk kader en een nieuw 
financieel kader. Samen met de VNG (Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten) werken beide ministeries aan een ondersteuningstraject voor 
gemeenten ter voorbereiding op hun nieuwe taken.
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Overzichtstabel met belangrijkste beleidsmatige mutaties
Onderstaande tabel bevat de belangrijkste budgettaire mutaties sinds de 
begroting 2012 (inclusief de eerste suppletoire begroting 2012).

Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties x € 1 000

   Beleids-
artikel 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Maatregelen Begrotingsakkoord        

 1  Algemene taakstelling  alle  0  – 105 000  – 105 000  – 105 000  – 105 000  – 105 000 
 2  Inkooptaakstelling  alle  0  – 13 000  – 13 000  – 13 000  – 13 000  – 13 000 
 3  Maatregelen gevangeniswezen  34  0  – 34 000  – 57 000  – 80 000  – 85 000  – 90 000 
 4  Taakstelling politie  31  0  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000 
         
 Overige beleidsmatige mutaties        

 5  Raad voor de rechtspraak  32  0  37 100  40 300  53 600  53 600  53 600 
 6  Griffierechten  32  – 46 000  47 000  38 000  37 000  37 000  37 000 
 7  Rechtsbijstand civiel en bestuur  32  – 10 800  – 12 300  0  0  0  0 
 8  Rechtsbijstand straf  32  – 10 300  – 8 100  0  0  0  0 
 9  Tbs-capaciteit  34  0  – 15 300  – 20 500  – 22 100  – 23 000  – 27 100 
 10  Openbaar Ministerie  33  0  – 20 000  – 20 000  – 20 000  – 20 000  – 20 000 
 11  Forensische zorg  34  4 600  17 000  17 000  17 000  17 000  17 000 
 12  Gevangeniswezen  34  14 900  13 000  13 000  13 000  13 000  13 000 
 13  Raad voor de Kinderbescherming  35  0  – 7 600  – 10 000  – 8 900  – 7 700  – 6 500 
 14  Compensatie IAB-premies  92  – 18 600  – 18 600  – 18 600  – 18 600  – 18 600  – 18 600

Beleidsprogramma uitgaven

1. Algemene taakstelling
Zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord krijgen alle departementen 
een taakstelling. Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie betekent dit 
een taakstelling van € 105 mln. structureel.

2. Inkooptaakstelling
Naast de genoemde algemene taakstelling is er in het Begrotingsakkoord 
ook een inkooptaakstelling opgelegd aan de departementen. Door een 
efficiëntere inkoop dient deze besparing gerealiseerd te worden. Het 
VenJ-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 13 mln. structureel.

3. Maatregelen gevangeniswezen
In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigingen in het gevangenis-
wezen. Deze worden onder meer gerealiseerd door een intensivering van 
het meerpersoonscelgebruik.

4. Taakstelling politie
De in de tabel weergegeven taakstelling van € 30 mln. komt voort uit het 
Begrotingsakkoord 2012 en betreft het doorbelasten van de kosten van 
politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Daarnaast is er ten tijde van het 
Regeerakkoord een besparing van € 30 mln. ingeboekt voor de doorbere-
kening van politie-inzet bij evenementen. Deze twee taakstellingen van in 
totaal € 60 mln. worden voor 2013 ingevuld door efficiency-maatregelen 
binnen de politie en/of het eigen vermogen van de politie.

5. Raad voor de rechtspraak
Op basis van de meerjarige instroomramingen wordt voor de komende 
jaren een forse toename van het aantal zaken voorzien. Met name bij de 
civiele zaken is de toename zichtbaar door het blijvend hoge aantal 
werkloosheidsuitkeringen. In de civiele kantonsector is de stijging vooral 
het gevolg van een toename van familiezaken, mede als gevolg van de 
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ongunstige economische ontwikkeling en een toename van de bevol-
kingsdichtheid.

6. Griffierechten
Actualisatie van de ramingen voor de griffierechten (PMJ) heeft uitge-
wezen dat er een financieel dekkingsprobleem van ca. € 40 mln. struc-
tureel op de VenJ-begroting is ontstaan door een hogere instroom van 
rechtszaken. Deze extra budgettaire problematiek zou met het 
wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn ondervangen. Nu 
bij Begrotingsakkoord is besloten deze verhoging niet door te voeren, 
doet zich deze tegenvaller wel voor (bij zowel de uitgaven als de 
ontvangsten). Dekking voor deze tegenvaller zal binnen het domein van 
de rechtspraak gevonden worden.

7. Daling instroomramingen rechtsbijstand – civiel en bestuur
De rechtsbijstand in civiele en bestuurszaken laat een afname zien van het 
aantal toevoegingen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Daarnaast 
leidt de invoering van de korting van 5% op het tarief voor de gesubsidi-
eerde rechtsbijstand per 1 januari 2012 tot een kostendaling. Als gevolg 
van de verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald is het 
aantal lichte adviestoevoegingen afgenomen.

8. Daling instroomramingen rechtsbijstand – straf
De rechtsbijstand in strafzaken laat een daling zien van het aantal 
toevoegingen bij de reguliere en ambtshalve straftoevoegingen voor de 
jaren 2012 en 2013. Dit hangt samen met een afname in het totaal aantal 
verdachten van misdrijven. Bij de Piketdiensten wordt een forse stijging 
geprognosticeerd als gevolg van de EHRM-arresten (Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens) inzake Salduz en Panovits. De stijging van het 
aantal zaken die hierdoor wordt veroorzaakt is echter langzamer op gang 
gekomen dan eerder was geraamd. Door deze ontwikkelingen wordt voor 
2012 en 2013 een capaciteitsoverschot verwacht.

9. Tbs-capaciteit
Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) raamt voor Tbs een oplopend 
capaciteitsoverschot. Tbs-capaciteit kan echter niet zonder meer worden 
afgestoten. Er moet rekening gehouden worden met personeel en 
huisvestingskosten die op de korte en middellange termijn op de 
DJI-begroting blijven drukken. Daarnaast geldt voor de particuliere 
inrichtingen dat meerjarige garanties zijn afgegeven (onder meer op de 
huisvestingskosten) die niet op elk willekeurig moment kunnen worden 
opgezegd. Voor 2012 kan op grond hiervan dan ook geen neerwaartse 
bijstelling van het budget voor Tbs-capaciteit worden aangebracht. Een 
deel van de geraamde overcapaciteit wordt omgevormd tot reservecapa-
citeit en aangehouden tegen een aparte kostprijs. Hiermee kunnen de 
kosten van het afstoten van gebouwen worden voorkomen.

10. Openbaar Ministerie
Deze mutatie bij het OM wordt onder andere verklaard door in gang 
gezette ontwikkelingen in de justitiële keten. Hierbij moet worden gedacht 
aan de in 2009 in werking getreden Wet OM-afdoening en de zogeheten 
ZSM-werkwijze die vanaf 2013 landelijk wordt toegepast. Deze ontwikke-
lingen maken een efficiencybesparing bij het OM mogelijk vanaf 2013.
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11. Forensische zorg
De ramingen voor forensische zorg zijn gebaseerd op historische 
gegevens over de gezondheidszorg van het CBS. Voor de gezondheidzorg 
blijkt de groei jaarlijks circa 6% te zijn geweest. De vraag naar forensische 
zorg laat een overeenkomstige stijging zien voor zowel intramurale 
inkoopplaatsen als ambulante zorg. Dit leidt tot een tekort van € 4,6 mln. 
voor 2012 en € 17 mln. structureel vanaf 2013. Voor een deel vindt er 
substitutie plaats met de Tbs-capaciteit.

12. Gevangeniswezen
Het gevangeniswezen laat een stijging zien in de capaciteitsbehoefte. Om 
het tekort aan direct inzetbare capaciteit op te vangen wordt onder andere 
gebruik gemaakt van meerpersoonscellen en wordt reservecapaciteit 
geactiveerd.

13. Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Het PMJ raamt voor de RvdK in totaliteit een meerjarig capaciteitsover-
schot. De capaciteitsbehoefte van vier van de zes producten van de RvdK 
stijgt, maar alleen voor de basis- en uitgebreide strafonderzoeken komen 
deze boven de beschikbare capaciteit uit. De stijging van beide typen 
onderzoeken is het gevolg van de toename van het aantal overtredingen 
van de leerplichtwet.

14. Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)
Met het oog op een evenwichtiger koopkrachtbeeld heeft het kabinet in 
2011 besloten om vanaf 2012 de grondslag van de inkomensafhankelijke 
bijdrage in de Zorgverzekeringswet te verbreden onder gelijktijdige 
verlaging van het premiepercentage. Deze grondslagverbreding leidt per 
saldo tot hogere werkgeverslasten voor enkele overheidswerkgevers 
waaronder politie en rechterlijke macht, omdat de verbreding van de 
grondslag bij hen zwaarder weegt dan de verlaging van het premieper-
centage. De overheidswerkgevers die vallen onder het referentiemodel 
worden gecompenseerd. Voor VenJ betreft deze compensatie € 18,6 mln. 
Dit bedrag is verdeeld over de betrokken VenJ-onderdelen.

Beleidsprogramma ontvangsten

Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties x € 1 000

   Beleids-
artikel 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1  Griffierechten  32  – 46 000  – 193 000  – 202 000  – 203 000  – 203 000  – 203 000 
 2  Raad voor de rechtspraak  32  0  37 100  37 100  37 100  37 100  37 100 
 3  Boeten en transacties  33  – 102 000  – 31 200  – 15 500  0  0  0 
 4  Licenties  34  0  – 10 000  – 10 000  – 10 000  – 10 000  – 10 000

1. Griffierechten
Zie voor de toelichting, punt 7 bij de belangrijkste beleidsmatige uitgaven-
mutaties.

2. Raad voor de Rechtspraak
Zie voor de toelichting, punt 5 bij de belangrijkste beleidsmatige uitgaven-
mutaties.
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3. Tegenvaller Boeten en Transacties
Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor van 
€ 102 mln. Er is sprake van minder staandehoudingen als gevolg van het 
afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal 
zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een daling 
van de aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis 
en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen.

4. Licenties
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat een licentiefee zal worden 
geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie 
van internetkansspelen en loterijen. Hiervoor was een structurele 
opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2012 is deze 
maatregel teruggedraaid.

Planning beleidsdoorlichtingen VenJ
Onderstaand overzicht geeft aan wanneer de artikelonderdelen van de 
VenJ-begroting worden doorgelicht.

    Realisatie  Planning 

 Arti-
kel 

 Artikel-
onder-
deel 

 Omschrijving artikel  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 31   Nationale Politie        
   Veiligheidsregio’s en politie 

(oud art. 23)1 
   X     

  31.2  Bekostiging Nationale Politie2 
        

  31.3  Kwaliteit, arbeidsvoor-
waarden en ICT politie3 

   X     
 32   Rechtspleging en rechtsbij-

stand        
  32.2  Adequate toegang tot het 

rechtsbestel      X   
  32.2  Slagvaardige en kwalitatief 

goede rechtspleging      X   
 33   Rechtshandhaving en 

vervolging        
  33.2  Bestuur, informatie en 

technologie     X    
  33.3  Opsporing en vervolging     X    
 34   Sanctietoepassing        
  34.2  Preventieve maatregelen    X     
  34.3  Tenuitvoerlegging strafrech-

telijke sancties en vreemde-
lingenbewaring       X  

  34.4  Slachtofferzorg    X     
 35   Jeugd        
  35.2  Uitvoering jeugdbescherming 

en voogdij AMV’s   X      
  35.3  Tenuitvoerlegging justitiële 

sancties        X 
 36   Contraterrorisme en 

nationale veiligheidsbeleid        
  36.2  Nationale Veiligheid en 

terrorismebestrijding  X      X  
  36.3  Onderzoeksraad Voor 

Veiligheid        X

1 Dit betreft een deel van het artikel 23 uit de begroting 2012, nu opgegaan in de artikelen 31 en 36.
2 De Nationale Politie gaat in per 1 januari 2013. Doorlichting vindt plaats in 2018.
3 Voorheen Veiligheid (ICT). De doorlichting betreft alleen oud artikel 25.2 uit de begroting 2012.
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3 BELEIDSARTIKELEN 

Artikel 31. Nationale Politie 

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende 
politieorganisatie.

Als verantwoordelijke voor het politiebestel draagt de minister vanaf 2013 
ervoor zorg dat de politieorganisatie is toegerust om de door de gezags-
dragers opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

De minister legt hierover verantwoording af aan het parlement. Om die 
verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, kan de minister de korpschef 
te allen tijde over alle beheersaangelegenheden algemene en bijzondere 
aanwijzingen geven. Zo stelt hij regels aan het beheer, waaronder het 
financieel beheer, van de politie door de korpschef. Voorts stelt de 
minister niet alleen de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, 
het beheersplan en het jaarverslag vast, maar ook de sterkte en de 
verdeling van die sterkte over de eenheden.

Daarnaast stelt de minister ten minste eens in de vier jaar de landelijke 
beleidsdoelstellingen ten aanzien van de taakuitvoering van de politie 
vast, alsmede, gehoord het College van Procureurs-Generaal en de 
regioburgemeesters, het aandeel van elke regionale of landelijke eenheid 
in de verwezenlijking van die landelijke beleidsdoelstellingen. De 
landelijke doelstellingen komen tot stand na consultatie van de regiobur-
gemeesters, die daaraan voorafgaand de burgemeesters moeten horen. 
Verdeling van de sterkte over de onderdelen van de regionale eenheden 
geschiedt door de burgemeesters en de hoofdofficier van Justitie en 
wordt neergelegd in het regionale beleidsplan.

Dit beleidsplan, waarvoor de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen 
de basis vormen, wordt – met inachtneming van de landelijke doelstel-
lingen voor de betrokken eenheid – vastgesteld door de gezamenlijke 
burgemeesters en de hoofdofficier van Justitie. Indien geen overeen-
stemming kan worden bereikt, stelt de regioburgemeester (in overeen-
stemming met de hoofdofficier) het beleidsplan vast. Tegen dit besluit kan 
een betrokken burgemeester in beroep komen bij de minister.

De politie-inzet is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De 
burgemeester behoudt het gezag wat betreft de handhaving van de 
openbare orde en hulpverlening. De officier van Justitie behoudt het 
gezag wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het 
gezag voor het vreemdelingentoezicht berust bij de Minister voor 
Immigratie, Integratie en Asiel.

De politie, bestaande uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en 
een ondersteunende dienst, is een rechtspersoon sui generis. De 
korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De 
korpschef is volledig ondergeschikt aan de Minister van Veiligheid en 
Justitie en opereert binnen de kaders die de minister stelt.

De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) berust bij de Minister van Veiligheid 
en Justitie. De ministeriële verantwoordelijk is vermeld in de Veilig-
heidswet BES (Stb. 2010, 362).

Algemene doelstelling
 

Rol en verantwoordelijkheid
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Voor de periode 2011 tot en met 2014 zijn voor de politie landelijke 
prioriteiten vastgesteld. Voor sommige landelijke prioriteiten zijn 
ontwikkelafspraken gemaakt die niet leiden tot kwantitatieve uitkomsten 
maar tot een kwaliteitsverbetering. De landelijke prioriteiten die wel 
meetbare resultaten kennen in 2013 zijn:

Tabel Indicatoren Landelijke prioriteiten politie

  Nulmeting  Waarde
Ultimo 2011 

 Streef-
waarde
2012 

 Streef -
waarde
2013 

 Streef-
waarde
2014 

 Terugdringen aantal overvallen naar niveau 20061 
 1 900 in 2006  2 271  2 100  2 000  < 1 900 

 Verhogen verdachtenratio overvallen (pakkans) met 
40%2 

 23 in 2009  66  32%  36%  40% 
 Terugdringing aantal straatroven met 25%  2009: 8 743  7 869  7 432  6 995  6 557 
 Aanleveren gebiedsscan op gemeentelijk niveau  2010: 15 

korpsen 
geimplemen-
teeerd; 11 
nog niet  24  26 

 100% 
dekking 

 100% 
dekking 

 Cybercrime: standaardisering, uniformering en 
professionalisering van de Digitale Expertise 

 2010: 
kwantitatief 
en kwalitatief 
in de pas 
lopen   10 eenheden 

 Plan van 
aanpak 
capaciteits-
uitbreiding  idem 

 In 2014 wordt de aangever standaard geïnformeerd 
over de afloop van de aangifte, of wordt de 
aangever in zwaardere zaken op basis van 
maatwerk geïnformeerd 

 2010: 
aangifte is 
divers en de 
burger krijgt 
niet in alle 
gevallen een 
terugkop-
peling
4 kanalen 
voor 
melding/
aangifte: 
balie, 
telefonie, 
internet en 
op locatie  

 Implemen-
tatie Multi 
channel 
aanpak 

 6 kanalen 
voor aangifte 

 6 kanalen 
voor aangifte 

 Vermindering administratieve lastendruk politie met 
25% (5000 fte) 

 Vindt nu 
plaats door 
politieaca-
demie   5%  15%  25% 

 Verhoging van de heterdaad ratio met 25%    5%  15%  25% 
 Aanpak criminele vreemdelingen  2010: 80% 

voldoet aan 
eisen  80%  83%  87%  90% 

 Bij alle naar het OM verzonden pv’s met een 
niet-Nederlander als verdachte wordt de 
niet-Nederlander voorzien van een vreemdelingen-
nummer  2010: 25%  

 Implemen-
tatie Progris  100%  100% 

 Uitvoering plan van aanpak ICT politie: vermin-
dering aantal verzorgingsgebieden  7   7  7  5 
 Vrijwillige ambtenaren van politie  2 406 (2010)   3 125  3 750  4 375

1  Bron: Beleidsmonitor Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Als nulmeting is het jaar 2006 gekozen aangezien in 2006 een relatief laag aantal overvallen werd gepleegd t.a.v. de voorgaande en volgende jaren.
2  Als nulmeting is het jaar 2009 gekozen omdat in 2009 het aantal straatroven op een voor de politie acceptabel niveau zat.

Bron: Jaarverslag Nederlandse Politie 2011

Voor de periode 2011 tot en met 2014 zijn landelijke prioriteiten voor de 
politie vastgesteld. Deze prioriteiten sluiten aan op de problemen die op 
lokaal niveau met voorrang om een oplossing vragen.

Meetbare gegevens
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Tabel Indicatoren Sterkte

  2011  2012  2013  2014  2015 

 Operationele sterkte incl. aspiranten in 
fte’s  50 587  51 124  50 688  49 972  49 809

Toelichting
Doelstelling is te komen tot een aangepaste instroom van aspiranten in de 
komende jaren om de doelstelling van de operationele sterkte (49 500 fte) 
te bereiken in 2015. De onvoorspelbaarheid van de uitstroom op grond 
van leeftijd (keuze in pensioenleeftijd) zorgt dat de politiesterkte in 2015 
en verdere jaren hoger kan uitkomen (zie ook TK 2011–2012 29 628 326).

Korps politie Caribisch Nederland
Het korps politie Caribisch Nederland zal in het eerste kwartaal van 2013 
de beschikking krijgen over een geactualiseerde criminaliteitsbeeld-
analyse. Met dat beeld (de bevindingen) wordt het OM en de Gezag-
hebber in staat gesteld om op basis van prioriteiten een strategie te 
ontwikkelen voor de repressieve en preventieve aanpak van de crimina-
liteit. Het politiekorps geeft in de loop van 2013 uitvoering aan de door het 
gezag te benoemen geprioriteerde criminaliteitsvelden. Aan de hand van 
prestatie-indicatoren kan de effectiviteit van het politie optreden worden 
vastgesteld. Voornoemde effectiviteit is mogelijk omdat in 2012 het 
politiekorps de criminaliteit structureel en nauwgezet registreert waardoor 
een vergelijking met 2013 mogelijk wordt.

Door een wijziging van wetsvoorstel 30 880 (stb. 2012, 315) realiseert het 
kabinet de nationale politie in juridische zin. Na inwerkingtreding van de 
Nationale Politie met ingang van 1 januari 2013 zal de positionering van 
de Politieacademie en de VtsPN in het bestel worden vastgelegd.

De nationale politie komt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de 
Minister van Veiligheid en Justitie en zal bestaan uit 10 regionale 
eenheden, één of meer landelijke eenheden en één of meer ondersteu-
nende diensten. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van 
de nationale politie.

De verhouding tussen minister en korpschef wordt bepaald door de wet. 
In essentie bevat de wijziging van de Politiewet een sturingsmodel waarbij 
de minister vanuit zijn politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid de kaders 
stelt en de korpschef vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de leiding en 
het beheer van het korps zorg draagt voor de uitvoering.

Het aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie is verder geconcreti-
seerd en uitgewerkt in een jaarplan tot half 2013.

Voor het jaar 2013 wordt een separate begroting voor de Nationale Politie 
opgesteld. Deze begroting zal minimaal ingaan op de onderdelen die zijn 
genoemd in de Politiewet 2012 (Stb. 2012, 315): de regionale en landelijke 
eenheden en de ondersteunende diensten.

Beleidswijzigingen
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Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  5 535 250  5 521 234  5 346 363  5 015 404  4 978 865 

       

 Programma-uitgaven  5 220 150  5 146 734  5 050 063  5 015 404  4 978 865 

 Waarvan juridisch verplicht  99,92%     
 31.2 Bekostiging nationale politie      
  Bijdrage ZBO’s/RWT’s      

  Nationale politie  4 940 566  4 883 075  4 779 846  4 736 225  4 710 669 
  VtsPN  90 087  94 589  94 589  94 588  94 576 
  Politieacademie  132 295  121 320  111 813  107 781  107 781 
  Bijdrage mede-overheden      

  BES brandweer- en politiekorps  16 575  16 575  16 575  16 575  16 575 
       
 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie      
  Bijdrage ZBO’s/RWT’s      

  Bestuur en Organisatie  10 658  1 920  790  790  790 
  Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten  5 318  4 920  4 779  4 700  4 694 
  Bijdragen mede-overheden      

  Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg  3 637  3 821  21 157  34 231  23 266 
  Subsidies      

  Subsidies in het kader van opsporing  700  700  700  700  700 
  Opdrachten      

  Providers  14 606  14 106  14 106  14 106  14 106 
  Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie  1 208  1 208  1 208  1 208  1 208 
  Bijdragen Sociale fondsen      

  Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie  4 500  4 500  4 500  4 500  4 500 
       
 Ontvangsten  500  500  500  500  500

Het niet-juridisch verplichte deel wordt aangewend voor onderwerpen op het gebied van kwaliteit en innovatieve en technologische ontwikkelingen 
bij en voor de politie. 

31.2 Bekostiging Nationale Politie 

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s 

Voor een adequate politiezorg worden middelen beschikbaar gesteld voor:
• De Nationale Politie voor de taakuitvoering in het kader van de 

Politiewet;
• de Politieacademie voor onderwijs en kennisdiensten;
• de producten en adviezen op het gebied van beleid, ICT en inkoop;
• De VtsPN voor het beheer van het C2000 netwerk.

Bijdrage mede-overheden

De uitgaven voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba worden bekostigd uit de begroting van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. De jaarlijks vastgestelde begroting van het 
ministerie vormt telkens de wettelijke grondslag voor de bekostiging van 
de korpsen 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT Politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Bestuur en Organisatie
In het kader van handhaving, opsporing, preventie en innovatie worden er 
bijdragen verstrekt aan het politieveld. Het gaat onder meer om 
incidentele bijdragen aan:

Toelichting op de instrumenten
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• pilots ter verbetering van de efficiency (onder andere door middel van 
innovatie) binnen de politieorganisatie;

• pilot gebiedsgebonden politiezorg;
• pilot versterken heterdaadkracht;
• NIK-themadagen (netwerk voor innovatie en kwaliteit);
• doorontwikkeling elektronische aangifte.

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten
Naast financiering van eerdergenoemde informatiesystemen wordt ook 
budget beschikbaar gesteld om innovatieve en technologische ontwikke-
lingen bij de politie te stimuleren. Met eenmalige bijdragen aan het 
politieveld worden innovatieve ontwikkelingen ondersteund om het 
presterend vermogen van de politie en de ketenpartners te verhogen. 
Deze bijdragen (veilig uitgaan, 3D teleservice, wapenscanner, keteninfor-
matisering) kunnen in financiële omvang variëren.

Bijdrage mede-overheden

Bijdragen in het kader van kwaliteit politiezorg
Het gaat hier om budgetten voor de ondersteuning van het arbeidsvoor-
waardenoverleg en de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid (o.a. 
Centrum Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel).

Subsidies

Subsidies in het kader van opsporing
Deze subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Meld Misdaad Anoniem, 
met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting 
exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven 
over misdrijven.

Opdrachten

Providers
De Staat der Nederlanden heeft met de grote telecomproviders afspraken 
gemaakt over de wijze van aanleveren van gegevens en het verwerken 
van tapbevragingen in combinatie met de daarover verstrekte gegevens. 
Deze afspraken zijn voor een periode van drie jaar in 2011 vernieuwd.

Bijdragen Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie
Dit betreft budgetten die gemoeid zijn met het voorbereiden en uitvoeren 
van arbeidsvoorwaardenbeleid.
Het hierover onderhouden van contacten met vergelijkbare sectoren, de 
politievakbonden en de politieorganisatie.
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Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

De stelselverantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie 
strekt zich voornamelijk uit tot het scheppen van optimale voorwaarden 
voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk 
rechtsbestel ten behoeve van de civiele, bestuurlijke en strafrechtspleging. 
Dit omvat dus ook het vormgeven, onderhouden en verbeteren van de 
strafrechtsketen.

De beleidsverantwoordelijkheid ligt op het terrein van de rechtspleging 
(met inachtneming van de onafhankelijke positie van de rechter en de 
zelfstandige positie van de Raad voor de rechtspraak), de keteninformatie-
voorziening en de toegang tot het rechtsbestel. Tot dit laatste wordt ook 
de beleidsverantwoordelijkheid gerekend voor alternatieve geschillenbe-
slechting en schuldsanering. De Minister van Veiligheid en Justitie is ten 
aanzien van de schuldsanering verantwoordelijk voor het wettelijke traject 
van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewind-
voerders (bron: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen).

Voor de Raad voor Rechtsbijstand (bron: Wet op de rechtsbijstand), het 
Bureau Financieel Toezicht (BFT, bron: Wet ter voorkoming van witwassen 
en financiering van terrorisme) en het Register beëdigde tolken en 
vertalers (Rbtv, bron: Wet beëdigde tolken en vertalers) heeft de minister 
een sturingsverantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat de uitvoering van 
het beleid is overgedragen aan extern verzelfstandigde taakorganisaties of 
aan privaatrechtelijke instellingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een regisserende verantwoor-
delijkheid. Hij draagt zorgt voor het wettelijk kader waar binnen tolken, 
vertalers, deskundigen en andere zelfstandige professionals binnen het 
justitiële domein zoals, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders 
opereren.

Ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak en de Hoge Raad heeft de 
minister een beheersmatige verantwoordelijkheid die zich beperkt tot de 
financiering, het beheersmatig toezicht houden en het optreden als 
werkgever (voor de rechterlijke macht; bron: Wet op de rechtelijke 
organisatie). Dit omvat ook de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoor-
waarden van rechterlijke ambtenaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van 
het College voor de Rechten van de Mens (CRM, bron: Algemene Wet 
Gelijke Behandeling en voorstel van Wet College voor de rechten van de 
mens) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (bron: Wet 
bescherming persoonsgegevens).

Bij de invulling van bovenstaande verantwoordelijkheden heeft de 
minister meestal een regisserende en financierende rol, maar in een 
aantal gevallen ook een stimulerende rol.

Meetbare gegevens
De bevoegdheid van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van 
het rechtsbestel is beperkt en bestaat vooral uit het scheppen van 
optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een 
goed en toegankelijk rechtsbestel ten behoeve van de civiele, bestuurlijke 
en strafrechtspleging. Toch is Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor 
de

Algemene doelstelling
 
Rol en verantwoordelijkheid
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doeltreffendheid en doelmatigheid van het rechtsbestel als zodanig. 
Normen voor een adequaat rechtsbestel laten zich niet in indicatoren 
vatten die in een oogopslag de beleidseffectiviteit in beeld brengen. Met 
behulp van monitoren, trendrapportages, beleidsdoorlichtingen en 
beleidsevaluaties wordt op kwantitatieve, maar ook op kwalitatieve wijze 
inzicht verkregen in de effecten van het beleid om de toegang tot de 
rechtspleging te bevorderen (beleidsartikel 32.2). Voor de rechtspraak kan 
dit slechts met kwalitatieve indicaties (beleidsartikel 32.3).

Gefinancierde rechtsbijstand en Salduz

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is een taakstelling 
afgesproken op de gefinancierde rechtsbijstand van € 50 mln. Dit betrof 
onder andere een verlaging van de vergoedingen aan de advocatuur. Op 
1 januari 2012 is de eerste tranche van de verlaging van de vergoeding 
van rechtsbijstandverleners in werking getreden (Stb. 2011, 590). Op 
grond van deze regeling wordt naar verwachting jaarlijks € 20 mln. 
bespaard. Voor de overige € 30 mln. worden maatregelen genomen in 
2014. In de brief van oktober 2011 (TK 2011–2012, 31 753, nr. 39) heeft de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tevens een verhoging van de 
eigen bijdrage aangekondigd ter dekking van een tekort op de verlening 
van rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor («Salduz»), 
oplopend tot € 15 mln. in 2016.

Stelselvernieuwing

Omdat de druk op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand toeneemt, 
zijn er maatregelen in voorbereiding om de financiële beheersbaarheid 
van het stelsel te vergroten. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft de Tweede Kamer in 2012 hierover geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 
753, nr. 51).

Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken

Voor rechtsbijstand verleend bij tweede en volgende aanvragen wordt 
medio 2013 een stelsel van gedifferentieerde vergoeding ingevoerd. De 
rechtsbijstandverlener ontvangt in elke aanleg van de asielvervolgpro-
cedure de volledige vergoeding indien de vreemdeling in het gelijk wordt 
gesteld dan wel de beslissing in stand gehouden wordt. De rechtsbijstand-
verlener ontvangt een lage vergoeding indien de vreemdeling niet in het 
gelijk wordt gesteld dan wel de beslissing wordt vernietigd.

Beleidswijzigingen
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Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  1 522 621  1 447 570  1 460 911  1 469 701  1 458 290 

       

 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad      

  Personeel  21 238  20 978  20 814  20 787  20 789 
  waarvan eigen personeel  20 470  20 221  20 063  20 037  20 038 

  waarvan externe inhuur  0  0  0  0  0 
  Materieel  4 330  4 277  4 245  4 239  4 237 
  waarvan ICT  510  505  502  501  500 
  waarvan SSO’s  0  0  0  0  0 
       
 Programma-uitgaven  1 497 053  1 422 315  1 435 852  1 444 675  1 433 264 

 Waarvan juridisch verplicht  99,59%     
 32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel      
  Bijdrage ZBO/RWT      

  Raad voor rechtsbijstand  53 648  51 093  51 853  52 951  52 915 
  Bureau Financieel Toezicht  6 250  2 430  2 430  2 430  2 430 
  Subsidies      

  Stichting geschillencommissies  1 323  1 323  1 323  1 323  1 323 
  Overig toegang rechtsbestel  379  180  180  180  180 
  Opdrachten      

  WSNP  18 506  18 506  18 506  18 506  18 506 
  Toevoegingen rechtsbijstand  417 668  372 315  377 603  386 843  386 758 
  Overig toegang rechtsbestel  3 519  1 626  1 626  1 626  1 626 
       
 32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel    
       
  Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak  978 846  958 156  965 821  964 348  953 093 
       
  Bijdrage ZBO/RWT      

  College Bescherming Persoonsgegevens  7 610  7 515  7 431  7 415  7 415 
  College voor de Rechten van de Mens  6 758  6 589  6 516  6 492  6 492 
  Bijdragen mede overheden      

  Bijdragen Rechtspleging  86  86  86  86  86 
  Subsidies      

  Subsidies rechtspleging  913  902  892  891  891 
  Subsidies wetgeving  1 342  1 407  1 407  1 407  1 407 
  Opdrachten      

  Opdrachten en onderzoeken rechtspleging  205  187  178  177  142 
       
 Ontvangsten  309 755  300 755  299 755  299 755  299 755 

  waarvan griffie  305 626  296 626  295 626  295 626  295 626

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder 
meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken en de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd 
voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, 
bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

32.1 Apparaatsuitgaven 

Hoge Raad
De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland 
op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. Voor het civiele- en 
strafrecht is hij dat tevens voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, 
Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is cassatierechter, wat betekent dat 
er wordt getoetst of het gerechtshof – en in voorkomende gevallen de 
rechtbank – in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de 
gegeven motivering begrijpelijk is. De cassatieprocedure is er op gericht 
de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevor-
deren en te verzekeren.

Toelichting op de instrumenten
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Ontwikkelingen Hoge Raad

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Straf      
 Instroom  3 500  3 500  3 500  3 500  3 500 
 Uitstroom  3 300  3 300  3 300  3 300  3 300 
      
 Civiel      
 Instroom  600  615  625  625  600 
 Uitstroom  575  575  575  575  575 
      
 Fiscaal      
 instroom  1 000  1 025  1 050  1 100  1 000 
 uitstroom  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 
      
 Totaal      
 instroom  5 100  5 140  5 175  5 225  5 100 
 uitstroom  4 875  4 875  4 875  4 875  4 875

Bron: Hoge Raad

Toelichting
Het streven van de Hoge Raad is erop gericht om de jaarlijkse instroom 
van zaken af te doen. Om de werkvoorraden binnen aanvaardbare 
grenzen te houden en de doorlooptijden te bekorten, hebben de Hoge 
Raad en zijn parket in de afgelopen jaren hiertoe maatregelen getroffen. 
Vooral op het gebied van civiele zaken en strafzaken zijn in de afgelopen 2 
jaren meer zaken afgedaan dan in de jaren hiervoor, maar op de instroom 
van zaken, die eveneens is toegenomen, heeft de Hoge Raad geen 
invloed. Bij de inschatting van de uitstroom van zaken is uitgegaan van de 
begrensde capaciteit van raad en parket. Met het verwachte dempende 
effect op de instroom van zaken als gevolg van het in werking treden van 
de wet aangaande selectie van zaken is rekening gehouden.

32.2 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en 
doeltreffend rechtsbestel. 

Bijdragen ZBO’s en RWT’s 

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

De Raad voor Rechtsbijstand is belast is met de uitvoering van de Wet op 
de rechtsbijstand. Het betreft hier de kosten voor personeel en materieel 
van de Raad zelf.

Juridisch loket

Stichting het Juridisch Loket is in 2005 opgericht. De Raad voor Rechtsbij-
stand is kaderstellend en financiert het Juridisch Loket. Ook ziet deze Raad 
toe op de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening en zorgt zij voor 
voldoende beschikbaarheid. Het Juridisch Loket is een advies- en 
doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp. Wanneer problemen niet 
met behulp van advies van het Juridisch Loket door de rechtszoekende 
zijn op te lossen, kan het Loket doorverwijzen naar een advocaat. Het 
advies van het Juridisch Loket is gratis.
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Productiegegevens

Mediation

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Slagingspercentage mediation (binnen het 
justitiële domein)1 

 56  60  60  60  60  60  60 
 Verwijzing door de rechter  3 067  3 440  3 200  3 200  3 200  3 200  3 200 
 Verwijzing door het Juridisch Loket  2 669  2 700  2 700  2 700  2 700  2 700  2 700 
 Afgegeven mediation toevoegingen  7 341  7 300  7 300  7 300  7 300  7 300  7 300

1  Dit percentage is niet te relateren aan een absoluut getal. Het betreft een algemene wetmatigheid dat uit diverse onderzoek naar voren komt.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand en Raad voor de rechtspraak

Toelichting

De doorverwijzingsvoorzieningen bij het Juridisch Loket en bij de 
rechtspraak zijn effectief en blijven nodig om ervoor te zorgen dat partijen 
hun verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun conflict ook op zich 
nemen, al dan niet met behulp van een mediator. De prognose voor het 
aantal doorverwijzingen door het juridisch loket is naar boven bijgesteld. 
Het aantal verwijzingen door de rechter is iets naar beneden bijgesteld ten 
opzichte van vorig jaar in verband met het voortschrijdende gebruik van 
mediation buiten de rechtspraak. De verwachting is dat het slagingsper-
centage van mediation stabiel rond de 60% zal blijven.

Wet beëdigde tolken en vertalers

Het bureau beëdigde tolken en vertalers (btv) is onderdeel van de Raad 
voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Veiligheid en Justitie 
belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en 
vertalers (Wbtv). Deze wet verplicht justitie en politie om, in het kader van 
straf- en vreemdelingenrecht, alleen tolken en vertalers in te zetten die 
staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). 
Aan inschrijving in het Rbtv zijn kwaliteits- en integriteitseisen verbonden. 
Bureau btv is beheerder van dit register. Verder behandelt Bureau btv 
klachten over registertolken en regelt het opleidingen voor de educatie 
van tolken. Voorts kan het adviseren over toekomstige ontwikkelingen om 
de kwaliteit van tolken vertalen te versterken.

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt financieel toezicht op zo’n 
1 500 notarissen en 380 gerechtsdeurwaarders. Daarnaast ondersteunt het 
BFT de Commissies van deskundigen, die door de Minister van VenJ 
benoemd worden, bij het beoordelen van ondernemingsplannen van 
gerechtsdeurwaarders. Het BFT is voorts belast met het toezicht op de 
naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (WWFT). Bij de naleving daarvan zijn de volgende beroeps-
groepen betrokken: notarissen, advocaten, accountants, belastingadvi-
seurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische 
adviseurs.
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Subsidies

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC of De 
Geschillencommissie) beoordeelt consumentenklachten. De SGC heeft op 
dit moment 48 geschillencommissies die klachten over verschillende 
onderwerpen behandelen. De SGC ontvangt hiervoor een subsidie van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opdrachten

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is een ZBO belast met de verlening van 
rechtsbijstand. De Raad verstrekt daartoe toevoegingen aan een advocaat 
of mediator voor diegenen die rechtsbijstand nodig hebben, maar dit niet 
kunnen betalen vanwege een te laag inkomen of te weinig eigen 
vermogen. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage wordt verrekend 
met de kosten van de rechtsbijstand. De financiering van de Raad voor 
Rechtsbijstand vindt plaats aan de hand van het aantal afgegeven 
toevoegingen over de periode 1 september t/m 31 augustus.
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Productiegegevens

Raad voor Rechtsbijstand

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Strafzaken (ambtshalve)        
 Aantal afgegeven toevoegingen  99 451  92 012  91 898  84 964  86 745  89 361  89 100 
 Uitgaven (mln.)  € 120,5  € 117,1  € 114,4  € 102,6  € 101,9  € 105,0  € 104,8 
        
 Strafzaken (regulier)        
 Aantal afgegeven toevoegingen  50 096  47 611  45 697  41 203  42 014  43 519  43 488 
 Uitgaven (mln.)  € 37,2  € 35,4  € 33,1  € 29,1  € 28,9  € 29,9  € 29,9 
        
 Civiele zaken        
 Aantal afgegeven toevoegingen  227 199  229 985  236 151  216 104  222 787  231 457  231 999 
 Uitgaven (mln.)  € 195,0  € 182,9  € 183,0  € 163,1  € 163,5  € 169,9  € 170,3 
        
 Piketdiensten        
 Aantal toevoegingen  125 916  144 467  163 917  183 120  202 731  202 092  201 485 
 Uitgaven (mln.)  € 30,6  € 34,0  € 38,6  € 38,6  € 45,2  € 45,1  € 45,0 
        
 Lichte adviestoevoeging        
 Aantal afgegeven toevoegingen  8 363  6 630  5 487  4 541  3 758  3 154  2 648 
 Uitgaven (mln.)  € 2,0  € 1,6  € 1,3  € 1,0  € 0,8  € 0,7  € 0,6 
        
 Asiel        
 Asielinstroom  14 630  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000  15 000 
 Aantal afgegeven toevoegingen  28 728  29 682  29 682  29 682  29 682  29 682  29 682 
 Uitgaven (mln.)  € 46,3  € 48,2  € 47,4  € 46,6  € 45,8  € 45,8  € 45,8 
        
 Het Juridisch Loket        
 Aantal klantencontacten  772 031  772 031  772 031  772 031  772 031  772 031  772 031 
 Uitgaven (mln.)  € 24,0  € 24,2  € 24,4  € 24,6  € 25,2  € 24,6  € 24,6 
        
 Uitvoeringslasten Rechtsbijstand        

 Raad voor Rechtsbijstand  € 29,2  € 28,2  € 28,1  € 20,8  € 21,1  € 21,9  € 21,9 

 Totaal uitgaven (mln.)  € 484,8  € 471,6  € 470,3  € 426,4  € 432,5  € 442,9  € 442,8

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Toelichting
Bij de opstelling is rekening gehouden met de invulling van de taakstelling 
van € 50 mln. zoals opgenomen in het Regeerakkoord.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het Bureau WSNP bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch coördi-
neert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit 
van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een 
helpdesk te onderhouden. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage 
verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar 
behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht 
op de goede afwikkeling van de circa 14 000 nieuwe schuldsaneringen per 
jaar.

32.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging 

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de 
rechtspraak, dat verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de 
Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfs-
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leven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, 
verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij 
de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht.

In dit beleidsartikel wordt de beleidsdoelstelling van de Minister van 
Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging toegelicht. In 
hoofdstuk 6 Raad voor de rechtspraak wordt de feitelijke vertaling van de 
aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in 
concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten 
gegeven. Op grond van de Wet op de rechterlijke organisatie is de 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, zoals geschetst in 
hoofdstuk 6, geattribueerd aan de gerechten en de Raad voor de 
rechtspraak.

Prijsafspraken

In het Besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor 
de rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en 
opgenomen in de VenJ-begroting. In 2010 is een akkoord bereikt over de 
prijzen voor de periode 2011 – 2013. In 2013 zullen de prijzen voor de 
periode 2014 – 2016 worden vastgesteld.

Instroom, financiering en productieafspraken

Belangrijke indicatoren voor het functioneren van de rechtspraak zijn de 
verwachte instroomontwikkelingen in relatie tot de financiering van de 
rechtspraak. Conform de Wet op de rechterlijke organisatie dient de Raad 
voor de rechtspraak jaarlijks zijn begroting in bij de Minister van 
Veiligheid en Justitie. Deze begroting is in belangrijke mate gebaseerd op 
de verwachte instroomontwikkeling en de vastgestelde productgroep-
prijzen. Om de instroomontwikkelingen zo goed mogelijk in te kunnen 
schatten zijn voor de afzonderlijke sectoren (ketenbrede) prognosemo-
dellen ontwikkeld die jaarlijks op basis van onder andere de meest recente 
macro-economische ontwikkelingen en gerealiseerde instroom worden 
geactualiseerd. Die uitkomsten laten evenals voorgaande jaren een 
stijging zien.

De totale instroomverwachting zoals de Raad in zijn begroting heeft 
opgenomen is in onderstaande tabel opgenomen.

Instroomontwikkeling

  20111 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Instroom totaal  1 801 177  1 825 045  1 922 633  2 025 956  2 129 950  2 225 888  2 335 025 
 Jaarlijkse mutatie  – 8,8%  1,3%  5,3%  5,4%  5,1%  4,5%  4,9%

1  Vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product; indien dit wel het geval zou zijn, zou de mutatie in 2011 
– 1,6 % bedragen.

De omvang en duur van de instroomstijging als gevolg van de econo-
mische recessie is uiterst moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid heeft 
ertoe geleid dat de ingediende begroting van de Raad, in overleg met de 
Raad, niet volledig is gehonoreerd.
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Bijdrage Raad

  20111 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Bijdrage begroting 2012  955 890  996 932  913 174  891 612  887 171  885 772  885 772 
 Mutatie   – 45 019  73 621  66 676  78 784  78 709  78 717 
 Bijdrage begroting 2013   951 913  986 795  958 288  965 955  964 481  964 489

1  Vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product; indien dit wel het geval zou zijn, zou de mutatie in 2011 
– 1,6 % bedragen.

Met deze bijdrage is de volgende productieafspraak met de Raad voor de 
rechtspraak gemaakt.

Productie

  20111 
 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Productie totaal  1 806 870  1 763 423  1 860 789  1 834 963  1 884 720  1 905 139  1 905 139 
 Jaarlijkse mutatie  – 7,8%  – 2,4%  5,5%  – 1,4%  2,7%  1,1%  0,0%

1  Vanaf 2011 worden akten en verklaringen bij kanton niet meer meegeteld als product; indien dit wel het geval zou zijn, zou de mutatie in 2011 
– 1,6 % bedragen.

Het verschil van de productieafspraak met de instroomverwachting is met 
name in de latere jaren aanzienlijk. Omdat de omvang en duur van de 
instroomstijging als gevolg van de economische recessie uiterst moeilijk 
te voorspellen is, is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvende 
instroom vanaf het jaar 2013. Het is daarom van belang de ontwikkelingen 
nauwkeurig te volgen, zodat indien nodig en mogelijk alsnog aanvullende 
maatregelen getroffen kunnen worden.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en 
de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

College voor de Rechten van de Mens (CRM) 

Het CRM vervult de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten 
in Nederland. De wettelijke taken en bevoegdheden van CRM bestaan 
onder meer uit het op verzoek onderzoek doen en oordelen of verboden 
onderscheid is gemaakt naar aanleiding van individuele (discriminatie)-
klachten. Het CRM doet voorts uit eigen beweging onderzoek naar 
verboden onderscheid. Een andere taak van het CRM is het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van organisaties over de toepassing van gelijke 
behandelingswetgeving in concrete zaken. Ten slotte doet het CRM aan 
normontwikkeling, periodieke evaluatie van de effectiviteit en doeltref-
fendheid van gelijke behandelingswetgeving en het geven van 
voorlichting.

Subsidies

Wetgeving
Stichting Recht en Overheid ontvangt een subsidie ten behoeve van de 
bedrijfskosten voor de Academie voor Wetgeving en de Academie voor 
Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit 
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door het bieden van een leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestu-
deerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een 
juridische functie bij één van de ministeries.

Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijk-
heden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State.
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Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshand-
having en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke 
aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Veiligheid en lokaal bestuur
Op het gebied van de bestuurlijke aanpak van veiligheid en criminaliteits-
bestrijding is de Minister van Veiligheid en Justitie belast met het 
ontwikkelen van een visie, het landelijk beleid en het faciliteren van 
gemeenten bij hun aanpak daarvan. Inspanningen zijn er op gericht het 
lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de 
lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de 
bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van het Landelijk Informatie- en 
Expertise Centrum (LIEC) en de Regionale Informatie- en Expertise Centra 
(RIEC’s). Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld om de meest voorkomende 
vormen van overlast aan te pakken, zoals de overlast gerelateerd aan 
jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt 
ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel 
overleg met de G4, de G32 en de VNG. Daarbij heeft de minister voorna-
melijk een stimulerende rol.

Opsporing en vervolging

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een regisserende rol. Hij is 
beleidsverantwoordelijk voor het landelijke opsporings- en vervolgings-
beleid en financiert daartoe onder andere het OM en het NFI.
Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde 
(Wet op de rechtelijke organisatie). Het voert het gezag over de opsporing 
door politie en bijzondere opsporingsdiensten, beslist over de vervolging 
van strafbare feiten en ziet erop dat de opgelegde straf naar behoren 
wordt uitgevoerd. Het OM draagt daarbij zorg voor:
• een evenwichtige inzet van het strafrecht zowel op nationaal, bovenre-

gionaal als lokaal niveau;
• een adequate afdoening van strafzaken;
• toezicht op de rechtmatige opsporing van strafbare feiten;
• de verantwoording bij de rechter inzake de vervolgingsbeslissing in 

individuele strafzaken;
• de verantwoording jegens de Minister van Veiligheid en Justitie over 

de uitvoering van landelijke prioriteiten in de opsporing en vervolging .

Algemene doelstelling
 

Rol en verantwoordelijkheid
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Prestatie-indicatoren prioriteiten beleidsagenda

  Nulwaarde  Realisatie  Doel 

    2011  2012  2013  2014  2015 

 Ondermijnende en financieel-economische 

criminaliteit       

 Aantal aangepakte criminele samenwerkingsver-
banden1 (csv’s)  20%  30%  27%   40%  40% 
       
 Afnemen crimineel vermogen       

 Crimineel vermogen dat langs strafrechtelijke weg 
wordt afgepakt (in mln. €)2 

 30,8 mln. 3 
 28,9 mln.  35,8 mln.   .  75.8 mln. 

       
 Aanpak cybercrime       

 Aantal grote internationale zaken dat wordt 
opgepakt door het Team High Tech Crime4 

 5  8   8–10    20 
       
 Aanpak kinderporno       

 Aantal aan OM aan te leveren zaken5 

 480 6 
 385  

 + 7,5 %
516 

 + 15%
552  600  

       
 ZSM (Zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en 

Samenlevingsgericht Mogelijk).       

 Percentage standaard strafzaken dat binnen één 
maand is afgedaan.       66% 
       
 Aanpak van overlast en criminaliteit in wijk en 

buurt7 
      

 Vermindering onveiligheidsgevoelens met 10%       
 Algemene onveiligheids- gevoelens (% voelt zich 
wel eens onveilig)  26,3% 8 

 25,2%    23,7%  
 Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt
(% voelt zich wel eens onveilig in de directe 
woonomgeving)  16,5%  17,2%    14,9%  
       
 Vermindering ervaren overlast met 10%       
 Jongerenoverlast (% komt vaak voor)  11,3%  10,9%    10,1%  
 Overlast van dronken mensen op straat (% komt 
vaak voor)  6,5%  7,0%    5,8%  
 Drugsoverlast (% komt vaak voor)  4,8%  4,9%    4,3%  
 Overlast van omwonenden (% komt vaak voor)  4,9%  5,2%    4,4%  

1  Bron: jaarcijfers van OM en politie, beschikbaar in februari van elk jaar.
2 Eind 2009 wordt als nulsituatie gehanteerd. De genoemde percentages gelden nadrukkelijk als globale streefwaarden. Criminele samenwerkings-
verbanden zijn namelijk vaak fluïde werkverbanden die in een bepaalde periode actief zijn en geen vaste groepen die kunnen worden uitgedrukt in 
mathematische rekeneenheden.
3  Bron: OM. Cijfers beschikbaar per kwartaal en per jaar (in de maand * over het jaar ervoor)
4  2011 wordt als nulsituatie gehanteerd.
5  Bron: jaarverslag Nederlandse politie, 1 maal per jaar in april over het jaar ervoor.
6  Bron Jaarbericht OM. In de landelijke prioriteiten politie is in 2011 overeengekomen dat de aanpak van kinderporno zal worden versterkt. 
Concreet is afgesproken dat het aantal aan het OM aan te leveren verdachten volgens de onderstaande reeks zal toenemen.
7  2010 wordt als nulsituatie gehanteerd.
8  Bron: De Integrale Veiligheids Monitor (IVM) 2010 is de gehanteerde nulwaarde voor de indicatoren van de aanpak van overlast en criminaliteit in 
wijk en buurt.
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Indicatoren gewelddadige vermogenscriminaliteit

   Nulwaarde1 
 Realisatie 

2011 
  2012  2013  20142 

 Vergroten pakkans bij overvalcriminaliteit  –   –    34,5%  36,0%  37,5% 
 Ophelderingspercentage overvallen   23%   30%   32%  36%  40% 
 Percentage overvallen waarin dader wordt veroordeeld  16%   24%   26%  29%  32% 
 Percentage overvallers dat binnen twee jaar recidiveert  54%   –   –  –   40% 
 Percentage bedrijven dat preventieve maatregelen tegen overvallen 
neemt  73%   –   –   –   85% 
 Terugdringing aantal straatroven tot 6 575 (in beleidsagenda staat 
«ruim 6000»)  8 743  –  5%  10%  25% 
 Vergroting van pakkans bij straatroof met 25%  28%  –  –  –  35% 
 Vergroting pakkans van woninginbraken gevolgd door geweld met 
25%  –  –  5%  15%  25%

1  2009 wordt als nulwaarde gehanteerd.
2  Het programma loopt tot en met 2014. Derhalve zijn de doelstellingen ook tot en met 2014 geformuleerd.

Bron: Programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit (GV)

Coffeeshopbeleid

Coffeeshops zijn in 2013 besloten clubs; alleen toegankelijk voor en 
verkoop aan meerderjarige inwoners van Nederland op basis van 
lidmaatschap van de coffeeshop. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 
leden. Dit beleid geldt vanaf 1 januari 2013 in heel Nederland. Er wordt op 
toe gezien dat gemeenten en OM het aangescherpte beleid handhaven. 
De maatregelen maken een einde aan het huidige «open-deur-beleid» van 
de coffeeshops, leveren een bijdrage aan het kleiner en beheersbaar 
maken van de coffeeshop en aan het terugdringen van drugstoerisme, 
criminaliteit en de daarmee gepaard gaande overlast.

Prostitutie

Naar verwachting treedt de Wet regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche begin 2013 in werking. In het wetsvoorstel wordt 
ondermeer een verplicht en uniform vergunningsstelsel voor alle 
seksbedrijven ingevoerd en kunnen gemeenten een nuloptie instellen 
voor prostitutiebedrijven; dat wil zeggen dat zij kunnen besluiten geen 
enkel prostitutiebedrijf een vergunning te verlenen. Voorts wordt een 
registratieplicht voor prostituees en een leeftijdsverhoging van 18 naar 21 
jaar voorgesteld.

Bibob

Inwerkingtreding van het wetsvoorstel Evaluatie- en Uitbreidingswet 
Bibob wordt voorzien op 1 januari 2013. Bestuursorganen zullen bij 
inwerkingtreding zorgvuldig worden begeleid bij het implementeren van 
de nieuwe toepassingsgebieden en -mogelijkheden, onder andere door 
het Landelijk Bureau Bibob en de RIEC’s. Deze ondersteunen bestuursor-
ganen zowel passief (werkmethoden, informatiemateriaal) als actief 
(voorlichtingen, opleidingen) bij het realiseren van een efficiënte en 
effectieve werkwijze. Tegelijk is in 2012 onderzocht welke bestuurlijke 
maatregelen mogelijk zijn voor gebiedsgerichte toepassing en preventieve 
sluitingsbevoegdheid voor niet vergunningplichtige ondernemingen. 
Eventuele aanbevelingen uit dit traject worden in 2013 ter hand genomen.

Beleidswijzigingen
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Financieel-economische criminaliteit

Eind 2012 wordt het wetsvoorstel bestrijding financieel-economische 
criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel is een 
pakket aan maatregelen opgenomen om de bestrijding van financieel-
economische criminaliteit te versterken (onder andere het verhogen van 
de strafmaat voor witwassen, en het verhogen van de verjaringstermijn 
voor corruptie en financieel-economische delicten).

Pv-vergoedingen bestuurlijke strafbeschikking

Bij de inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking overlast in 
2009 is tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG 
afgesproken dat gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten die zij 
maken voor het uitschrijven van processen-verbaal (pv’s) in het kader van 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast. De huidige 
pv-vergoedingsregeling loopt tot 1 januari 2013. Op dit moment wordt de 
pv-vergoedingsregeling herzien, mede op basis van een in mei 2012 
afgeronde evaluatie van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en de 
pv-vergoedingsregeling.

Digitalisering strafrechtsketen 

Naar aanleiding van het rapport «Prestaties in de strafrechtketen» van de 
Algemene Rekenkamer wordt de samenhang tussen innovaties en de 
regie daarop verbeterd. Dit gebeurt in het Programma «Versterking 
Prestatie Strafrechtketen» (VPS). Het doel van het programma is optimali-
sering van de effectiviteit en de efficiency van de strafrechtketen. Het 
primaire resultaat is dat zaken niet alleen sneller maar ook beter worden 
afgedaan en ongewenste uitval wordt voorkomen. Onderdeel van dit 
programma is het project Digitaal Proces Dossier (DPD). Het doel van dit 
project is om te zorgen dat politie, OM en de rechtspraak in staat zijn om 
het digitale procesdossier te gebruiken en met elkaar uit te wisselen.

Programma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving (HKS) 

In 2012 is begonnen met een gefaseerde uitrol van de herziene gerechte-
lijke kaart naar alle regio’s en andere ketenpartners. Het traject beslaat 
voor iedere deelnemende organisatie vier tranches van circa een half jaar. 
Na elke tranche worden per regionale ketenpartner resultaten opgeleverd 
die bijdragen aan verkorting van doorlooptijden. Medio 2013 zal het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie de facilitering van de pilotregio’s 
gefaseerd beëindigen. Eind 2014 gebeurt dit voor de laatst aan te sluiten 
regio’s. Voor een goede borging van methodiek en projectresultaten wordt 
gezorgd.
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Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  768 902  768 780  749 431  752 459  751 056 

       

 Waarvan garanties1 
 823  823  823  823  823 

       
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie      

 Personeel  362 160  360 274  358 068  357 300  356 571 

 waarvan eigen personeel  329 994  328 275  326 265  325 566  324 901 
 warvan externe inhuur  32 166  31 999  31 803  31 734  31 670 
 Materieel  209 451  208 722  207 426  206 987  207 717 

 waarvan ICT  39 769  39 562  39 320  39 235  39 155 
 waarvan SSO’s  2 924  2 909  2 891  2 885  2 879 
       
 Programma-uitgaven  197 291  199 784  183 937  188 172  186 768 

 Waarvan juridisch verplicht  69,89%     
 33.2 Bestuur, informatie en technologie      
 Bijdrage aan mede-overheden      

 RIEC’s/LIEC  7 900  7 900  7 900  7 900  7 900 
 Overig bestuur, informatie en technologie  772  772  772  772  772 
 Subsidies      

 Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500 
 Keurmerk Veilig Ondernemen  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500 
 Overig bestuur, informatie en technologie  900  900  900  900  900 
 Opdrachten      

 Overig bestuur, informatie en technologie  771  771  771  771  200 
      
 33.3 Opsporing en vervolging      
 Bijdrage BLD      

 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)  69 366  67 562  66 730  66 575  66 432 
 Dienst Justis  1 042  1 042  1 042  1 042  0 
 Domeinen  12 399  12 186  12 048  12 025  11 980 
 Bijdrage ZBO/RWT      

 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)  1 805  1 811  1 808  1 808  1 808 
 Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden      

 PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking  14 460  14 517  14 517  14 517  14 517 
 Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)  4 230  4 230  4 230  4 230  4 231 
 FIU-Nederland  18  4 045  4 045  4 045  4 045 
 Overig opsporing en vervolging  2 633  2 489  2 403  2 399  2 399 
 Subsidies      

 Vereniging tegen discriminatie  1 072  1 072  1 072  1 072  1 072 
 Overig opsporing en vervolging  2 258  2 233  2 233  2 233  2 233 
 Opdrachten      

 Schadeloosstellingen  21 944  25 122  22 526  25 121  25 119 
 Keten Informatie Management (KIM)  8 972  7 147  4 890  4 879  3 839 
 Onrechtmatige Detentie  6 211  6 212  6 212  6 212  6 212 
 Herontwerp Strafrechtketen  3 900  1 800  200  200  0 
 Gerechtskosten  25 638  25 637  25 638  25 637  25 635 
 Innovatieagenda  7 000  7 000  0  0  0 
 Overig opsporing en vervolging  0  1 336  0  1 834  3 474 
      
 Ontvangsten  1 046 498  1 058 198  1 037 598  1 049 598  1 059 598 

 waarvan Boeten en Transacties  976 938  978 138  937 038  939 038  939 038 
 waarvan Pluk ze  45 820  55 820  75 820  85 820  95 820

1  De garanties betreffen het geschatte potentiële risico (4,6%) op het daadwerkelijk uit te keren bedrag inzake de afgegeven garanties aan faillisse-
mentscuratoren. 

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoor-
beeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvanda-
lisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. Ook is het niet-juridische 
verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel gereserveerd voor onder andere de uitvoering van de prostitutiewet en de verdere opbouw van 
de Regionale Informatie- en Expertisecentra (Riec).
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33.1 Apparaatsuitgaven 

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie bepaalt als enige instantie in Nederland wie voor 
de strafrechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het OM 
maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar de leden van het OM zijn, 
anders dan de rechters, niet met rechtspraak belast. Het OM bestaat uit 
officieren van justitie, advocaten-generaal en procureurs-generaal en 
wordt wel aangeduid als de «staande magistratuur», ter onderscheiding 
van de zittende magistratuur (de rechters). In tegenstelling tot de rechters 
worden de leden van het OM niet voor het leven benoemd. In de Wet op 
de rechterlijke organisatie wordt de taak van het OM als volgt 
omschreven: «Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 
rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.» In de praktijk van 
het strafrecht is de hoofdtaak van het OM te verdelen in de opsporing van 
strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en de verantwoorde-
lijkheid voor de uitvoering van strafvonnissen.

Toelichting op instrumenten
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Productiegegevens

Productie en prestaties arrondissementsparketten

  Realisatie  Voorlopige 
realisatie 

2012 

Prognose      

  2011  2012  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Rechtbankzaken (afdoeningen)  226 900  241 300  211 003  205 314  204 191  203 428  201 792  200 661 
 Overdracht aan buitenland  100  100  100  100  100  100  100  100 
 Onvoorwaardelijk sepot  30 400  33 600  25 320  24 638  24 503  24 411  24 215  24 079 
 Transactie, strafbeschikking en 
voorwaardelijk sepot  66 600  75 500  65 411  63 647  63 299  63 063  62 556  62 205 
 Voegen (ter berechting of ad info)  4 600  4 700  4 120  4 006  3 984  3 969  3 936  3 913 
 Dagvaardingen  125 200  127 500  116 052  112 923  112 305  111 885  110 986  110 364 
 Waarvan Meervoudige kamer 
(inclusief economisch en militair)  14 900  16 000  14 700  14 700  14 700  14 700  14 700  14 700 
 Waarvan Politierechter (inclusief 
economisch en militair)  98 800  102 000  92 068  89 189  88 621  88 235  87 407  86 834 
 Waarvan Kinderrechter  9 300  9 500  9 284  9 034  8 984  8 951  8 879  8 829 
 Interventiepercentage (%)  85%  84%  86%  86%  86%  86%  86%  86% 
 Doorlooptijd (% afdoening < 180 
dagen na 1e verhoor  51%  51%  51%  53%  55%  60%  60%  60% 
 Doorloopsnelheid jeugd binnen 3 
maanden afgedaan OM (%)  76%   80%  80%  80%  80%  80%  80% 
         
 Kantonzaken (afdoeningen)  179 300  169 500  120 005  121 787  130 658  138 093  139 673  140 384 
 Sepot, transacties, strafbeschik-
kingen, voegen en overdracht 
buitenland  93 100  106 800  60 003  60 894  65 329  69 047  69 837  70 192 
 Dagvaardingen  86 200  62 600  60 003  60 894  65 329  69 047  69 837  70 192 
         
 Mulderzaken (afdoeningen)         
 Uitstroom beroepen Openbaar 
Ministerie  281 400    284 827  276 526  269 759  265 420  261 727  258 521

Bron: OM

Productie en prestaties Ressortparketten

  Realisatie  Prognose      

  2011  2012  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Uitstroom         
 Rechtbankappellen  16 900   16 900  16 900  16 900  16 900  16 900  16 900 
 Kantongerechtsappellen  4 500   4 300  4 300  4 300  4 300  4 300  4 300 
 Klachten artikel 12 Sv  2 400   2 400  2 400  2 400  2 400  2 400  2 400 
 Mulderberoepen  1 800   2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000

Bron: OM

Toelichting

De prognoses zijn schattingen ten behoeve van een goede capaciteits-
planning in de keten. De aantallen zijn afkomstig uit de instroomraming 
van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), zoals vastgesteld in het 
najaar van 2011. De feitelijke realisaties over 2011 en begin 2012 laten een 
flinke toename zien ten opzichte van deze PMJ-raming. De prognoses zijn 
op dit moment met relatief veel onzekerheid omgeven als gevolg van de 
samenloop van ontwikkelingen in de complexe omgeving van het OM, 
zoals: implementatie van de OM-afdoening, de invoering van de 
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werkwijze ZSM, het wegwerken van voorraden, invoering van de 
Nationale Politie en Herziene Gerechtelijke Kaart en vermindering van 
administratieve lasten.
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33.2 Bestuur, Informatie en Technologie 

Bijdrage mede-overheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC’s/LIEC)

De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde 
overheid. Daarom zijn er 10 RIEC’s en een LIEC in Nederland. De RIEC’s 
zijn expertisecentra op het gebied van de (bestuurlijke) aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. Zij ontwikkelen en ondersteunen regionaal 
bestuurlijke interventies en combineren die eventueel met de fiscale en 
strafrechtelijke aanpak. Doelstelling is een structurele gezamenlijke 
aanpak van de georganiseerde misdaad. Binnen de RIEC’s is sprake van 
samenwerking met de gehele keten. Het LIEC vervult deze rol op landelijk 
niveau en is daarnaast een shared service center voor de RIEC’s. 
Daarnaast is het doel de werkwijzen van de RIEC’s zoveel mogelijk te 
stroomlijnen en de onderlinge afstemming te ondersteunen.

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen 
op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid. Het CCV stimuleert 
samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit 
integraal terug te dringen. Het CCV richt zich op lokale, regionale en 
nationale overheden, instellingen en brancheorganisaties (bijvoorbeeld 
gemeenten, VenJ, BZK, VNO-NCW, VNG). Via onder andere bijeen-
komsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV 
professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Ook 
speelt het CCV een rol als neutrale «kennismakelaar» in het veiligheids-
domein die probeert vraag en aanbod te verbinden en betrokkenen aan 
elkaar te koppelen.

Keurmerk veilig ondernemen
Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in 
aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van 
veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat 
hierbij centraal. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbevei-
liging zorgt het KVO voor een veiliger werkomgeving. Doelstelling is het 
doen afnemen van bedrijfsschade. Op deze wijze draagt het KVO bij aan 
de aanpak van criminaliteit voor de politie en brandveiligheid voor de 
brandweer.
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33.3 Opsporing en vervolging 

Bijdragen BLD

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
Het NFI levert forensische diensten met behulp van state-of-the-art 
technologie en wetenschap. Het NFI verleent diensten binnen de 
strafrechtsketen, onder andere aan het OM en de politie. Ook kan een 
advocaat in een strafzaak de stafofficier of de rechter-commissaris 
verzoeken om het NFI een onderzoek te laten uitvoeren. Het NFI levert 
daarnaast diensten aan andere personen of instanties, zoals het Joego-
slavië Tribunaal, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, buitenlandse 
politie of justitie of aan bijzondere opsporingsdiensten. Meer informatie 
over NFI is te vinden in de baten-lastenparagraaf van het NFI.

Dienst Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening 
(Justis) 
De Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie op het gebied van integriteit. Justis toetst of partijen 
die bepaalde verklaringen en vergunningen aanvragen, aan integriteit-
seisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert 
veiligheidsrisico’s en draagt zo bij aan een integere en veiligere samen-
leving.

Justis:
• toetst de opleidingseisen en betrouwbaarheid van iemand die 

buitengewoon opsporingsambtenaar wil worden;
• verleent de vergunning om beveiligingswerkzaamheden te verrichten 

en de toestemming om met de leiding van de organisatie te mogen 
worden belast;

• behandelt in geval van weigering of intrekking van de wapenvergun-
ning door de korpschef (bij vrees voor misbruik) de beroepschriften en 
vervolgprocedures;

• verleent in bepaalde gevallen wapenvergunningen, bijvoorbeeld voor 
wapens voor musea.

Dienst Roerende Zaken (DRZ)
De Dienst Roerende Zaken (DRZ) is een agentschap van het Ministerie van 
Financiën en is de specialist op het gebied van de afstoting van roerende 
zaken rijksbreed. DRZ vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die door 
justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn 
genomen.

Bijdragen ZBO/RWT

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van 
deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een 
psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk 
deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden 
door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in 
strafzaken) en is onafhankelijk.
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Bijdragen mede-overheden

Pv-vergoedingen bestuurlijke strafbeschikking
Bij de inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking overlast in 
2009 is tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG 
afgesproken dat gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten die zij 
maken voor het uitschrijven van processen-verbaal (pv’s) in het kader van 
de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hiervoor is maximaal € 14 mln. 
beschikbaar. De vergoeding is niet kostendekkend voor gemeenten, maar 
is bedoeld als een tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten voor 
de handhaving van overlastfeiten door gemeentelijke BOA’s. De huidige 
pv-vergoedingsregeling loopt tot 1 januari 2013. Op dit moment wordt de 
pv-vergoedingsregeling, mede op basis van een op 16 mei 2012 
afgeronde evaluatie van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en de 
pv-vergoedingsregeling, herzien. 

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking1 

  2011  2012  2013 

 Mulder (€ 25,–)    
 Aantal  529 861  542 598  542 598 
 Uitgaven in euro’s 13 246 525 

13 564 950 13 564 950 
    
 Overlast (€ 40,–)    
 Aantal  26 583  26 901  26 901 
 Uitgaven in euro’s  1 063 320  1 076 040  1 076 040 
    
 Totaal uitgaven in euro’s 14 309 845 

14 640 990 14 640 990

1  Voor 2014 en volgende jaren moeten nog afspraken worden gemaakt met de VNG
 

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie levert een financiële bijdrage aan:
• het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). In 
deze bijdrage is ook de financiering van de Beheerraad opgenomen;

• het Parket van het Openbaar Ministerie op de BES-eilanden;
• de Raad voor de rechtshandhaving (samen met de landen Curaçao en 

Sint Maarten);
• het Parket van de Procureur-Generaal;
• de rechtsbijstand.

FIU-NL
De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL) is een overheidsin-
stantie waaraan ongebruikelijke transacties of zaken te maken met 
witwassen van geld of financiering van terrorisme gemeld dienen te 
worden. In alle landen die zich aan de regels van de Financial Action 
Taskforce (FATF) houden bestaat een soortgelijk FIU. Het doel van de 
FIU-NL is om nationaal en internationaal een bijdrage te leveren aan de 
versterking van de kwaliteit van opsporing en vervolging en het 
voorkomen en bestrijden van misdaad en in het bijzonder misdaden 
omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Op basis van de 
Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme 
(Wwft) zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke 
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transacties te melden bij de FIU-NL. Het FIU-NET levert een bijdrage aan 
de integriteit van het financiële stelsel door het ter beschikking stellen van 
verzamelde, geregistreerde, bewerkte en geanalyseerde «transactie» 
informatie (de ongebruikelijke transacties) en expertise aan opsporings-, 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland.

Kengetallen FIU-NL

  Realisatie    Begroting    

  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 Aantal ongebruikelijke transacties (OT)  183 400  190 800  191 900  193 000  194 200  195 300  196 400 
 Aantal verdachte transacties (VT)  29 800  32 900  31 700  30 400  29 100  27 800  26 500 
 Meldpercentage  16%  13%  13%  13%  13%  13%  13%

Opdrachten

Schadeloosstellingen
Schadeloosstellingen zijn ook mogelijk buiten de strafrechtelijke keten, 
zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en 
in het geval van Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 
(BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor 
bijvoorbeeld kosten voor juridische bijstand.

Keten Informatie Management (KIM)
Dit betreft de opdracht om als strategisch beheerder van de keteninforma-
tievoorziening de innovatie van informatiegestuurde opsporing, 
vervolging en executie te realiseren. Deze opdracht kent de volgende 
sporen:
– Invoeren van een Digitaal Proces Dossier waarmee een integraal 

persoonsbeeld in de strafrechtsketen wordt gerealiseerd; het optimali-
seren van identificatie en verificatie van verdachten waaronder het 
faciliteren van het <<Vreemdeling in de Strafrechtketen (VRIS)>> 
protocol;

– Het E-justice programma gericht op verbetering van de digitale 
toegankelijkheid van het rechtsbestel;

– Het actualiseren van de balans tussen veiligheid en privacy door 
toepassing van de <<privacy by design>> principes in de registers en 
indexen betrekking hebbend op persoonsgegevens van justitiabelen.

Onrechtmatige Detentie
Ten laste van dit budget worden de vergoedingen aan ex-justitiabelen 
verantwoord, waarvan is vastgesteld, op basis van het verloop van 
strafproces en het eventuele vervolg met betrekking tot de ten uitvoer-
legging van een opgelegde sanctie, dat recht is ontstaan op een 
vergoeding. Over het algemeen worden deze vergoedingen vastgesteld 
door de rechter. Van een vergoeding kan bijvoorbeeld sprake zijn, 
wanneer een verdachte wordt vrijgesproken van een ten laste gelegd feit 
en in de periode voor de vrijspraak in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Programma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving (HKS)
OM, ZM en Reclassering Nederland zijn met ingang van juni 2011 in drie 
pilotregio’s (Haarlem- Alkmaar, Arnhem-Zutphen en Maastricht-
Roermond) gestart met verbeterprojecten om te komen tot een snellere en 
betere afhandeling van (in eerste instantie) standaard strafzaken. 
Professionals van verschillende ketenpartners maken daarbij gebruik van 
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een beproefde methodiek, Lean Six Sigma die tot doel heeft werkpro-
cessen in één keer goed uit te voeren door verspillingen, zoals onnodige 
wachttijden, te elimineren. Dit heeft een onmiddellijk effect op de 
doorlooptijden. Uiteindelijk moet de Lean Six Sigma werkwijze een 
integraal onderdeel worden van de reguliere besturing en bedrijfsvoering 
van de afzonderlijke ketenorganisaties. Er wordt echter niet enkel een 
verkorting van doorlooptijden beoogd, maar ook een kwalitatief betere 
afdoening van strafzaken, betere samenwerking tussen de ketenpartners 
en daarmee betere prestaties van de keten als geheel.

Gerechtskosten OM 

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking 
hebben op deskundigen, tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan 
het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit 
tarieven in strafzaken.

Innovatieagenda

Op 31 oktober 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de 
Innovatieagenda rechtsbestel naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 
2011–2012, 33 071, nr. 5). Deze innovatieagenda heeft tot doel geschilop-
lossing in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures te verbeteren 
(eenvoudiger, sneller en/of effectiever). De Innovatieagenda bestaat uit 
drie onderdelen: verbetering van gerechtelijke procedures, verbetering 
van buitengerechtelijke procedures en verbeteringen in het rechtsbestel.

Bij verbeteringen van gerechtelijke procedures gaat het bijvoorbeeld om 
het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en procesinnovatie bij de 
Rechtspraak. Verbetering van buitengerechtelijke geschiloplossing heeft 
betrekking op het bevorderen van mediation, het moderniseren van 
arbitrage en het versterken van de geschillencommissies. Verbeteringen 
in het rechtsbestel beogen het stelsel effectiever te maken, bijvoorbeeld 
door het versterken van de filterende functie van het Juridisch Loket en 
het vaker toepassen van videoconferentie door rechtbanken.

In 2013 wordt in het bijzonder de digitalisering bij de rechtspraak verder 
vormgegeven. Bijvoorbeeld in het project e-kantonrechter, een digitale 
procedure die partijen in de gelegenheid stelt gezamenlijk hun geschil in 
een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te 
leggen.
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Artikel 34 Sanctietoepassing 

Het borgen van de veiligheid van de Nederlandse samenleving door de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen en het 
beperken van de recidive, het voorkomen van slachtofferschap door 
middel van het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen 
door burgers en bedrijven en het versterken van de positie van slacht-
offers.

Tenuitvoerlegging van sancties en strafrechtelijke maatregelen
De Minister van Veiligheid en Justitie is beleidsverantwoordelijk voor een 
effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke straffen en 
andere strafrechtelijke maatregelen. De minister kent een regisserende rol 
op het gebied van tenuitvoerlegging.

Ten aanzien van de forensische zorg geldt een stelselverantwoorde-
lijkheid. Dit is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstan-
delijk gehandicaptenzorg verleend in strafrechtelijk kader. De minister 
heeft hierbij een regisserende rol. Immers, de minister is verantwoordelijk 
voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige 
zorg, zo nodig in combinatie met afdoende beveiliging. Dit stelsel is 
uitgewerkt in het wetsvoorstel Forensische Zorg, dat in 2012 ter behan-
deling in de Tweede Kamer ligt. Tot de inwerkingtreding van de Wet 
forensische zorg voorziet het Interim-besluit Forensische Zorg in een 
grondslag.

De minister is sturingsverantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de 
vreemdelingenbewaring en andere strafrechtelijke maatregelen door de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een baten-lastendienst van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij heeft hiermee een regisserende 
rol. De uitvoering en toezichten in strafrechtelijk kader, advisering aan het 
OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen is opgedragen aan drie 
erkende reclasseringsorganisaties. Op grond van de sturingsverantwoor-
delijkheid onderhoudt de minister productieve werkrelaties met de 
uitvoeringsorganisaties. De wettelijke grondslag wordt ondermeer 
gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvor-
dering, de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter 
beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de 
Vreemdelingenwet.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafrechtelijke beslis-
singen verschuift van het OM naar de Minister van Veiligheid van Justitie 
(TK, 2011–2012, 33 000 VI, nr. 11). Hierdoor wordt de minister direct 
sturingsverantwoordelijk voor een snelle en zekere uitvoering van 
strafrechtelijke beslissingen en zal hij een regisserende rol vervullen.

Op grond van de Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en 
Jeugdbescherming heeft de minister een beheersmatige verantwoorde-
lijkheid ten aanzien van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbe-
scherming (RSJ), die zich beperkt tot de financiering, het beheersmatig 
toezicht en het optreden als werkgever. Dit omvat ook de verantwoorde-
lijkheid voor de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren in dienst van het 
secretariaat van de RSJ.

Algemene doelstelling
 

Rol en verantwoordelijkheid
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Preventie en Kansspelen
De minister kent een regisserende rol op het gebied van preventie en 
kansspelen. De minister, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid in het voorkomen van slachtofferschap door het 
opwerpen van drempels of barrières voor daders.

De minister voorziet in het beschikbaar stellen van integriteitsinstru-
menten zoals de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het toezicht op 
rechtspersonen. De minister en ondernemingsorganisaties werken samen 
bij criminaliteitspreventie en het faciliteren van opsporing en vervolging 
(repressie) van criminaliteit tegen bedrijven.
Het kansspelbeleid richt zich op het voorkomen van kansspelverslaving en 
fraude of witwassen.

Slachtofferzorg
De minister kent een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg. 
De minister draagt beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede 
zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een 
strafbaar feit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtoffer-
beleid.

Meetbare gegevens

Aantal uitkeringen uit SGM

  2009  2010  2011  2012  2013 

 Aantal uitkeringen  5 459  5 266  4 025   5 7631 
 5 8002 

1  Gebaseerd op voorlopige cijfers
2  Raming

Bron: Jaarverslagen SGM (2009–2011)
 

Aantal Slachtoffer-dadergesprekken

  2009  2010  2011  2012  2013 

 Aantal Slachtoffer-
dadergesprekken   1 050  1 077   1 211   1 2501 

  1 250

1  Gebaseerd op voorlopige cijfers

Bron: Jaarverslagen Slachtoffer in Beeld (2009–2011)
 

Aantal slachtoffers dat ondersteuning ontvangt van SHN

  2011  2012  2013 

 Juridische ondersteuning  46 298  43 7501 
 44 0002 

 Algemene ondersteuning   59 857  64 5021 
 65 0002

1  Gebaseerd op voorlopige cijfers
2  Raming

Bron: Jaaropgave Slachtofferhulp Nederland (2011)
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Toelichting

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) geeft een financiële 
tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel 
wanneer zij hun geleden schade niet op andere wijze vergoed krijgen. Het 
aantal slachtoffers dat geholpen kan worden door het SGM stijgt vanaf 
2012. Dit is mede te verklaren door de uitbreiding van mogelijkheden voor 
een uitkering voor nabestaanden met de wijziging van de Wet schade-
fonds geweldmisdrijven. Slachtoffer in Beeld (SiB) richt zich op herstelbe-
middeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeers-
ongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken.

Ondersteuning vanuit Slachtofferhulp Nederland (SHN); juridische 
ondersteuning bestaat uit de volgende diensten:
• voegen in het strafproces;
• begeleiding tijdens het strafproces;
• schriftelijke slachtofferverklaring/spreekrecht;
• kwaliteitscontrole voegen.

Kansspelen
De minister wil ervoor zorgen dat Nederlandse burgers op een veilige en 
verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen. Uitgangspunt 
hierbij is dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden beschermd tegen 
de risico’s die aan kansspelen zijn verbonden, zoals criminaliteit, fraude en 
kansspelverslaving. Dit wordt bereikt door het stellen van strikte regels (in 
wetten en vergunningen) en goed toezicht op de naleving van die regels. 
Ten behoeve van het verstrekken van vergunningen en de handhaving is 
in 2012 de Kansspelautoriteit opgericht.

Aantal kansspelverslaafden uitgedrukt in:

  2005  2011  Ambitie 2017 

 Risicospelers  55 000  92 000  55 000 
 Probleemspelers  28 700  20 300  <20 300

Bron: WODC-onderzoek «Gokken in kaart», 2005
 

Toelichting
In 2005 is een eerste meting gehouden. De bedoeling is dat het aantal 
kansspelverslaafden iedere zes jaar gemeten wordt. In de tabel wordt 
zowel het aantal risicospelers (spelers die regelmatig spelen, met 
verhoogd risico op verslaving) als het aantal probleemspelers (reeds 
verslaafde spelers) in beeld gebracht. De tabel betreft cijfers genomen uit 
een bandbreedte en betreft een schatting. Vanwege de onzekerheid in de 
schattingen zijn de verschillen tussen 2005 en 2011 niet statistisch 
significant.
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Recidive ex-gedetineerden en ex-terbeschikkinggestelden

Tabel 34.1 Vermindering algemene recidive ex-gedetineerden

Recidive ex-gedetineerden 

 Kengetal  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 

 Percentage tweejaarsre-
cidive  55,2  54,9  53,4  51,3  50,7  50,0  48,5

Bron: Recidivebericht 2002–2008 WODC
 

Tabel 34.2 Vermindering algemene recidive ex-terbeschikkinggestelden

Recidive ex-terbeschikkinggestelden

 Kengetal 1974–1978 1979–1983 1984–1988 1989–1993 1994–1998 1999–2003 2004–2008 

 Percentage tweejaarsrecidive  45  44,4  41,5  36  17,5  23,0  20,9

Bron: Recidive Tbs 1974–2008 WODC

Toelichting

In 2002 heeft het toenmalige kabinet aangegeven dat de middellangeter-
mijnrecidive onder ex-gedetineerden in de periode van 2002–2010 zou 
moeten dalen met 10 procentpunt. Deze doelstelling is nog steeds van 
kracht. Voor het meten van het effect van de kabinetsdoelstelling geldt 
echter dat pas na enkele jaren zichtbaar is of ex-gedetineerden terugvallen 
in criminaliteit. De daling van 10 procentpunt heeft betrekking op de 
terugval tot zeven jaar na uitstroom. Het WODC is gevraagd om een 
inschatting te maken van de effecten op basis van de 2-jaars recidive. De 
doelstelling om de 7-jaars recidive onder ex-gedetineerden met 10 
procentpunt te verlagen komt volgens het WODC overeen met een 
verlaging van de 2-jaars recidivepercentage met 7,7 procentpunten.

Uit de berekeningen van het WODC blijkt dat er goede resultaten zijn 
behaald. In 2002 bedroeg het 2-jarig recidivepercentage 55,2% en in 2007 
48,5%. Dit is een daling van 6,7 procentpunten, waarmee een groot deel 
van de beoogde reductie is behaald. Eind 2013 wordt bekend of de 
recidivedoelstelling daadwerkelijk is gerealiseerd, uitgaande van de 
2-jaarsrecidive. De dalende recidivecijfers zijn voor het kabinet niettemin 
een belangrijke aanmoediging om te blijven investeren in recidivebe-
strijding.

De recidive onder ex-terbeschikkinggestelden wordt gemeten in cohorten 
van vijf jaar. Uit de meest recente gegevens van het WODC, die in 2012 
zijn gepubliceerd, blijkt dat de algemene recidive twee jaar na beëindiging 
van de Tbs-maatregel ook in het laatste cohort daalde. Er is direct vanaf 
het begin van deze meting een duidelijke daling waarneembaar.

Tenuitvoerlegging van sancties en strafrechtelijke maatregelen

Tenuitvoerlegging onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen
De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
beslissingen verschuift van het OM naar de minister (TK, 2011–2012, 33 
000 VI, nr. 11). De verantwoordelijkheden van het OM en de minister 
worden daarmee helder gescheiden. Een wetsvoorstel waarin deze 

Beleidswijzigingen
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nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en de hieruit volgende wijzi-
gingen in taken en bevoegdheden worden vastgelegd zal naar 
verwachting in de tweede helft van 2013 naar de Tweede Kamer worden 
gezonden.

Levenslang toezicht gewelds- en zedendelinquenten
De bescherming van de samenleving tegen daders van zedendelicten 
vraagt om nieuwe maatregelen. Aangezien het percentage recidivisten 
met een zeer ernstig delict onder geweldsdelinquenten nog lange tijd na 
uitstroom van de Tbs-maatregel toeneemt, wordt ook voor deze categorie 
langdurig en mogelijk levenslang toezicht mogelijk. Met permanent 
toezicht kan terugvalgedrag en dreigende recidive tijdig worden gesigna-
leerd, zodat met direct ingrijpen nieuwe slachtoffers worden voorkomen. 
Eind 2013 treedt naar verwachting de wet in werking die langdurig en 
mogelijk levenslang toezicht op zedendelinquenten mogelijk maakt.

Wet forensische zorg
De Wet forensische zorg treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in 
werking. Deze wet geeft de kaders voor het stelsel van forensische zorg. 
Met doorvoering van beleidsmaatregelen uit het Regeerakkoord van het 
kabinet Rutte/Verhagen omtrent de terbeschikkingstelling kan deze 
maatregel veiliger ten uitvoer worden gelegd. Tegelijkertijd wordt de 
maatregel doelmatiger gemaakt, door niet meer intensieve en hoog 
beveiligde zorg te verlenen dan nodig is en niet minder dan veilig is.

Preventie-, kansspel- en slachtofferbeleid

Voorkomen slachtofferschap
Met het integriteitsbeleid wordt preventief ingezet op het beschermen van 
kwetsbare sectoren en het voorkomen van slachtofferschap. De Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) wordt toegepast om te voorkomen dat 
personen die ongeschikt zijn om een functie uit te oefenen, vanuit een 
afhankelijkheidsrelatie anderen schade kunnen berokkenen.

Medio 2013 wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de VOG gratis 
wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die een breder integriteits-
beleid voeren. In deze periode is tevens de benodigde wet- en regelgeving 
gereed om medewerkers in de kinderopvang continu te screenen in het 
kader van de VOG.

Met de inwerkingtreding van de richtlijn ter bestrijding van seksueel 
misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ultimo 
2013 worden relevante justitiële gegevens van de betrokken Europese 
lidstaten opgevraagd voor de beoordeling van een VOG-aanvraag van 
personen die met kinderen werken.

Slachtofferzorg
In 2013 wordt het spreekrecht voor slachtoffers van ernstige gewelds- en 
zedendelicten uitgebreid. Slachtoffers die fysiek of geestelijk niet in staat 
zijn om in de rechtszaal het woord te voeren – zoals jonge kinderen – 
kunnen worden vertegenwoordigd en meerdere nabestaanden krijgen de 
mogelijkheid om op de zitting te spreken indien het slachtoffer is 
overleden. Het wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht is op 21 mei 2012 in 
de Tweede Kamer behandeld.
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Daarnaast wordt de implementatie van het wetsvoorstel conservatoir 
beslag voorbereid. De wet biedt het OM de mogelijkheid om al in een 
vroeg stadium van het strafproces beslag te leggen op geld en goederen 
van de verdachte ten behoeve van schadevergoeding aan het slachtoffer. 
Het wetsvoorstel is in mei 2012 naar de Tweede Kamer gezonden.

Programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB)
Het Programma USB (TK, 2011–2012, 29 279, nr. 147) is opgezet om de 
tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te verbeteren. Doelstel-
lingen van het programma: het sneller starten van straffen, het zekerder 
ten uitvoerleggen van straffen (om uitval te voorkomen) en het goed 
informeren van alle relevante partners binnen en buiten de keten. Een 
voorwaarde daarvoor is dat de regie op en de samenwerking binnen 
de uitvoeringsketen wordt verbeterd. Om dit te realiseren wordt de 
verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het OM overge-
dragen naar de minister en wordt de coördinatie op de uitvoering van de 
strafrechtelijke beslissingen belegd bij het CJIB.

Concreet betekent dit in 2013 dat:
• er structureel inzicht is in het presteren van de tenuitvoerleggingsketen 

en de rol van de verschillende ketenorganisaties hierin;
• er ketenwerkprocessen worden geformuleerd waarin de verantwoor-

delijkheden van ketenorganisaties op koppelvlakken zijn vastgesteld;
• het CJIB start met het neerzetten van een Administratie- en Informatie-

centrum voor de Executie, niet alleen, maar zeker ook voor complexe 
tenuitvoerleggingen waarin het gaat om het efficiënt combineren van 
verschillende straffen tegen dezelfde persoon;

• het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke 
beslissingen wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Maatregelen gevangeniswezen
In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigen op het gevangenis-
wezen. Deze maatregel wordt ingevuld door versobering. Dit wordt 
vormgegeven door de toepassing van meerpersoonscellen waar mogelijk 
te intensiveren en de vrijvallende capaciteit buiten gebruik te stellen.

Bezuinigingen gevangeniswezen x € 1 000

 2013  2014  2015  2016  2017 

 – 34 000  – 57 000  – 80 000  – 85 000  – 90 000
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Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  2 242 335  2 178 272  2 126 482  2 111 588  2 098 230 

       

 Programma-uitgaven  2 242 335  2 178 272  2 126 482  2 111 588  2 098 230 

 Waarvan juridisch verplicht  99,10%     
 34.2 Preventieve maatregelen      
 Bijdrage BLD      

 Dienst Justis  14 019  13 328  12 561  12 405  12 378 
 Subsidies      

 Preventie bedrijfsleven  13 685  13 685  12 470  12 470  12 470 
 Subsidies Integriteit  5 853  4 339  3 872  3 771  3 771 
 Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500 
 Overig preventieve maatregelen  8 203  7 484  8 476  9 362  9 320 
      
 34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring      
 Bijdrage BLD      

 DJI-gevangeniswezen regulier  1 019 958  974 743  933 711  927 734  920 446 
 DJI-Forensische zorg  700 313  682 442  674 868  669 796  664 153 
 DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra  144 802  141 513  140 032  140 011  139 678 
 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)  9 631  9 071  9 037  9 028  9 028 
 Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s      

 Reclassering Nederland  140 915  140 915  140 915  140 915  140 915 
 Leger des Heils  23 486  23 486  23 486  23 486  23 486 
 Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland  70 457  70 457  70 457  70 457  70 457 
 Subsidies      

 24-uurs nazorg gedetineerden  14 519  14 519  14 519  14 519  14 519 
 Opdrachten      

 Forensische zorg  3 566  7 566  7 566  6 566  5 566 
 Overig sanctietoepassing  22 026  22 158  18 934  15 041  16 064 
      
 34.4 Slachtofferzorg      
 Bijdrage ZBO’s/RWT’s      

 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)  25 603  26 844  30 244  30 743  30 743 
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)  22 199  22 622  22 234  22 184  22 136 
 Subsidies      

 Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) en onderzoeken  600  600  600  600  600 
      
 Ontvangsten  1 663  1 663  1 663  1 663  1 663

Het niet-juridisch verplichte deel is voornamelijk gereserveerd voor overige materiële uitgaven bij DJI.

34.2 Preventieve maatregelen 

Bijdragen BLD

Dienst Justis
De Dienst Justis toetst of personen een voorgeschiedenis hebben die het 
uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staat. Daarnaast 
toetst de Dienst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergun-
ningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze 
screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico’s en draagt 
zo bij aan een integere en veiligere samenleving. Hiervoor wordt de 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opgesteld en wordt zo voorkomen 
dat personen die ongeschikt zijn om een functie uit te oefenen, vanuit een 
afhankelijkheidsrelatie anderen schade kunnen berokkenen.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan 
op Dienst Justis. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing 
van de activiteiten te vinden.
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Subsidies

Preventie bedrijfsleven
Overheid, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de leefbaarheid en de veiligheid van de samenleving. Des te 
groter de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, hoe kleiner het 
risico op ontwrichting, overlast en criminaliteit. Met behulp van de 
subsidies worden ondernemers gestimuleerd preventieve maatregelen te 
treffen, niet alleen tegen veelvoorkomende vormen van criminaliteit zoals 
inbraak en diefstal, maar tegen georganiseerde criminaliteit, cybercrime 
en financieel-economische criminaliteit.

Subsidies integriteit
Met het subsidiëren van de ontwikkeling van integriteitsinstrumenten 
worden vrijwilligersorganisaties en kerkelijke instanties gestimuleerd om 
uniforme gedragscodes op te stellen voor vrijwilligers die met kinderen 
omgaan. Het integriteitsbeleid heeft tot doel het risico op misbruik van 
kwetsbare groepen te beperken.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelt 
en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de 
maatschappelijke veiligheid te vergroten. VenJ subsidieert het CCV om 
activiteiten te ontwikkelen op het gebied van criminaliteitspreventie en 
sociale veiligheid, zoals actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en 
kwaliteitsontwikkeling van instrumenten zoals het Keurmerk Veilig 
Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen en de 
handreiking cameratoezicht voor gemeenten.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelin-
genbewaring 

Bijdragen BLD

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatre-
gelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden 
een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. In het kader 
hiervan heeft DJI onder meer de volgende taken:
• Flexibel capaciteitsbeheer om ervoor te zorgen dat er op een efficiënte 

wijze voldoende celcapaciteit voorhanden is.
• Persoonsgerichte aanpak die er zoveel mogelijk op gericht is gedeti-

neerden met succes terug te leiden naar de vrije maatschappij. 
Hiermee levert DJI een bijdrage aan de beperking van de recidive.

• Bij vreemdelingen, die binnenkort Nederland moeten verlaten, zorgt 
DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte krijgen om de uitzetting zo 
goed mogelijk voor te bereiden.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan 
op DJI. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing van de 
activiteiten te vinden.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)
Het CJIB is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie die alleen voor of 
in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de 
justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde 
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(Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, 
maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken 
draagt het CJIB bij aan het realiseren van de voornemens op het 
beleidsterrein van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en 
vreemdelingenbewaring.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan 
op CJIB. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing van hun 
activiteiten te vinden.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Reclasseringsorganisaties
Er zijn drie erkende reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de 
Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) met 11 regionale instellingen 
voor verslavingsreclassering en het Leger des Heils Jeugdzorg & 
Reclassering. In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar 
samen.
• De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek.
• Het Leger des Heils heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze 

cliënten binnen de Reclassering.
• Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient 

alle andere cliënten.

Deze reclasseringsorganisaties zijn belangrijke actoren binnen de 
strafrechtsketen, met als kerntaken advies, toezicht, werkstraffen en 
gedragsinterventies. Deze taken zijn rechtstreeks verbonden aan de 
specifieke behoeften van de partners in de strafrechtsketen (OM, zittende 
magistratuur en DJI). Het verminderen van recidive en het voorkomen van 
slachtoffers staat hierbij centraal. De drie reclasseringsorganisaties 
ontvangen voor hun werkzaamheden afzonderlijk een bijdrage van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Subsidie

24-uurs nazorg gedetineerden
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een bijdrage aan de 
24-uursnazorgtrajecten bij Stichting DOOR, Vereniging Samenwerkings-
verband Exodus, Stichting Moria en Stichting Ontmoeting. Een 
24-uursnazorgtraject biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden 
in een woonvoorziening. Deze trajecten zijn gericht op re-integratie en 
problemen op de verschillende leefgebieden worden gedurende het 
traject opgelost of beperkt. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan 
een veiliger samenleving en het terugdringen van recidive.

In plaats van de huidige bijdrage door het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie, wordt het 24-uursnazorg vanaf 1 januari 2013 ingekocht door de 
Directie Forensische Zorg van de DJI. De Tweede Kamer is hierover 
geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 270, nr. 39).

Opdrachten

Forensische Zorg
De middelen voor forensische zorg worden door middel van de inkoop 
van zorg ingezet door DJI. De uitvoering van forensische zorg ligt bij 
(private) zorginstellingen. Sinds 2012 functioneert het stelsel van 
forensische zorg op basis van het interim-besluit forensische zorg.
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Daarnaast is er specifieke aandacht voor het thema continuïteit van zorg. 
Aan de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is advies gevraagd over 
de aansluiting tussen justitiële en reguliere zorg, met als uitgangspunt de 
wetsvoorstellen Forensische Zorg en Verplichte GGZ.

In het Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg dat het ministerie mede 
financiert, wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, transparantie en 
legitimering binnen de forensische zorg. Aan dit programma nemen naast 
de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) ook andere forensische 
zorgaanbieders deel.

34.4 Slachtofferzorg 

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoet-
koming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij 
hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emoti-
onele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een 
misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

Subsidies

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken
Slachtoffer in Beeld brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met 
elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Naast 
slachtoffer-dadergesprekken faciliteert Slachtoffer in Beeld ook briefwisse-
lingen en bemiddelingen. Slachtoffer in Beeld is een zusterorganisatie van 
Slachtofferhulp Nederland.
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Artikel 35 Jeugd 

Het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd 
in de opvoed- en leefsituatie en het bestrijden van jeugdcriminaliteit en 
geweld in huiselijk kring.

Jeugdbescherming
De Minister van Veiligheid en Justitie kent een regisserende rol op het 
gebied van jeugdbescherming. De minister is beleidsverantwoordelijk 
voor het ontwikkelen van instrumenten die een bedreigde ontwikkeling 
van jeugdigen in hun opvoed- en leefsituatie voorkomen. De minister 
heeft de regie op en een samenwerkingsrelatie met VWS, de provincies, 
het Interprovinciaal Overleg (IPO), Jeugdzorg Nederland en de bureaus 
jeugdzorg als het gaat om de justitiële jeugdbescherming. De wettelijke 
grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op het terrein 
jeugdbescherming is de Wet op de Jeugdzorg.

Jeugdsancties en preventie
De minister kent een regisserende rol op het gebied van jeugdsancties en 
preventie. De minister is beleidsverantwoordelijk voor het ontwikkelen 
van instrumenten die jeugdcriminaliteit bestrijden. Belangrijk onderdeel 
daarvan is een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van jeugd-
sancties. Goed doordacht en vernieuwend beleid op het terrein van onder 
meer de kwaliteit van de justitiële jeugdinrichtingen en jeugdreclassering 
draagt bij aan de vermindering van recidive. De minister is ook verant-
woordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor de 
tenuitvoerlegging van de sancties. De minister is sturingsverantwoordelijk 
ten aanzien van het onderdeel Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI. 
De uitvoering van de taakstraffen voor jeugdigen geschiedt door de Raad 
voor de Kinderbescherming (RvdK), onderdeel van VenJ. De uitvoering 
van de Halt-afdoeningen is opgedragen aan Halt-Nederland waar de 
minister een financiële bijdrage aan levert. Op grond van de sturingsver-
antwoordelijkheid onderhoudt de minister productieve werkrelaties met 
deze uitvoeringsorganisaties. De minister heeft de regie alsmede een 
samenwerkingsrelatie met de grote steden, de politie, het OM, de 
jeugdreclassering, de Raad voor de rechtspraak, Jeugdzorg Nederland, 
VNG en IPO betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit. De wettelijke 
grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op het terrein 
van jeugdsancties ligt in artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 
Wetboek van Strafvordering.

Geweld in huiselijke kring
De minister heeft een regisserende rol op het gebied van aanpak van 
geweld in huiselijke kring, waaronder huiselijk geweld, eergerelateerd 
geweld, kindermishandeling, vrouwelijke genitale verminking en 
ouderenmishandeling. Bij de aanpak van deze problematiek zijn verschil-
lende ministeries en organisaties betrokken. De minister heeft een 
gedeelde beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de coördinatie van 
de aanpak geweld in huiselijke kring, samen met de ministeries van VWS, 
OCW en BZK. De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor de 
daderaanpak van geweld in huiselijke kring in strafrechtelijk kader. Sturing 
vindt plaats door middel van regelgeving, kaderstelling en financiering.

Adoptie
De minister kent een regisserende rol op het gebied van adoptie. De 
minister is beleidsverantwoordelijk ten aanzien van inter-landelijke 
adoptie en heeft in deze ook een sturingsverantwoordelijkheid ten aanzien 

Algemene doelstelling
 

Rol en verantwoordelijkheid
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van de RvdK en de vergunninghouders. Vergunninghouders bemiddelen 
bij de plaatsing van kinderen die ter adoptie worden opgenomen. De 
wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op 
het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse 
kinderen ter adoptie (Wobka).

Prestatie-indicator Jeugdbescherming

  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

 Gemiddelde duur Ondertoezicht-
stelling in jaren  2,9  2,9  2,9  2,9  2,7  2,7 
 Gemiddelde duur voogdij in jaren  5,5  5,3  5,3  5,3  5,3  5,3

Bron: BIJ (beleidsinformatie jeugdzorg) database. In deze database wordt de aangeleverde 
informatie van de provincie samengevoegd.
 

Toelichting

Voor de periode 2011–2013 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met het 
IPO over de normprijs per maatregel. Hierbij is ook een vermindering van 
de duur van ondertoezichtstellingen (OTS) met twee maanden naar 2,7 
jaren ultimo 2013 afgesproken. Indien ultimo 2013 de duur van ondertoe-
zichtstellingen niet is verkort met twee maanden wordt het tarief, dat de 
basis vormt voor de uitkering aan provincies, met 5% gekort.

Prestatie-indicator Jeugdcriminaliteit

  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 Percentage geslaagde 
Halt-afdoeningen  90%  90%  90%  90%  90%  90% 
 Percentage geslaagde taakstraffen  85%  85%  85%  85%  85%  85% 
 Percentage jeugdigen waarvoor 
binnen 3 weken na instroom JJI 
eerste perspectiefplan gereed is  60%  75%  80%  85%  90%  95% 
 Percentage jeugdigen dat bij 
uitstroom JJI beschikt over 
dagbesteding  85%  85%  90%  90%  90%  90% 
 Percentage jeugdigen dat bij 
uitstroom JJI beschikt over een 
woonplek  90%  90%  92%  92%  92%  92%

Bronnen: viermaandsrapportages Halt, RvdK, DJI
 

Kindermishandeling en seksueel misbruik
Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012–2016 «Kinderen veilig» 
(TK 2011–2012, 31 015, nr. 69) vormt de basis voor de aanpak van 
kindermishandeling in 2013. De Taskforce kindermishandeling en seksueel 
misbruik is ingesteld om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan. De 
Taskforce legt verantwoording af aan de betrokken departementen over 
haar activiteiten, waaronder de minister.

Een belangrijk speerpunt voor het jaar 2013 betreft de aanpak van 
seksueel misbruik. Maatregelen worden mede bepaald op basis van het 
rapport van Commissie Samson dat in het najaar van 2012 verschijnt. De 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel onderzoekt daarnaast vanuit een 
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onafhankelijke positie in 2013 specifiek de omvang en kenmerken van 
seksueel geweld tegen minderjarigen, evenals de effecten van reeds 
genomen beleidsmaatregelen in de aanpak.
Voor het Actieplan is vanuit VenJ € 0,7 mln. beschikbaar. Het Ministerie 
van VWS is medeverantwoordelijk en medefinancierder.

Voortgang adolescentenstrafrecht
De minister is verantwoordelijk voor de invoering van een adolescenten-
strafrecht. Hiermee wordt voorzien in een samenhangend sanctiepakket 
waarmee jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar effectief kunnen worden 
gestraft. Het concept wetsvoorstel is in 2012 bij de Tweede Kamer 
ingediend. Het adolescentenstrafrecht voorziet onder meer in het 
verhogen van de leeftijdsgrens (van 21 naar 23 jaar) waarop het jeugd-
strafrecht kan worden toegepast, in het creëren van de mogelijkheid om 
een Pij-maatregel (plaatsing in inrichting voor jeugdigen) om te zetten in 
een Tbs-maatregel en in een verbeterde samenwerking en informatie-
uitwisseling tussen jeugd- en volwassenenreclassering. Voor de voorbe-
reiding en invoering van het adolescentenstrafrecht is in 2013 € 3,6 mln. 
en vanaf 2014 € 2,7 mln. beschikbaar.

Stelselherziening Jeugdzorg
In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte/Verhagen is opgenomen dat 
het stelsel Jeugdzorg, waar de uitvoering van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering deel van uitmaken, ingrijpend moet worden gewijzigd. 
Ouders, kinderen en andere opvoeders moeten meer verantwoorde-
lijkheid nemen, maar ook sneller terecht kunnen met hun vragen over 
opgroeien en opvoeden en indien nodig, sneller de juiste zorg 
krijgen. Streven is dat met ingang van 1 januari 2015 alle ondersteuning 
en jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Om 
dit te realiseren werkt VenJ in 2013 samen met het Ministerie van 
VWS aan een nieuw wettelijk kader en een nieuw financieel kader. Samen 
met de VNG werken beide ministeries aan een ondersteuningstraject voor 
gemeenten ter voorbereiding op hun nieuwe taken.

Adoptie
In 2013 wordt naar verwachting de Wet opneming buitenlandse kinderen 
ter adoptie (Wobka) in de Kamers behandeld en volgt eventueel de start 
van de implementatie van de Wobka.

Gedragsinterventies
Vanaf 2013 wordt de inzet van het palet aan erkende gedragsinterventies 
gemonitord dat in de afgelopen jaren landelijk geïmplementeerd is. Zo 
wordt voor alle criminogene factoren passende en kwalitatief goede 
interventie ingezet. Monitoring en rapportage gebeuren op een gestan-
daardiseerde wijze, conform de richtlijnen die daarvoor zijn vastgesteld 
(Monitoring en kwaliteitszorg gedragsinterventies jeugdige justitiabelen, 
Significant, oktober 2010).
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Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  804 892  789 458  781 379  782 304  745 623 

       

 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming      

  Personeel  129 061  127 564  126 712  127 481  127 976 

  waarvan eigen personeel  114 546  113 217  112 461  113 144  113 583 
  waarvan externe inhuur  12 902  12 753  12 668  12 744  12 794 
  Materieel  32 256  31 881  31 669  31 861  31 985 

  waarvan ICT  6 451  6 376  6 334  6 372  6 397 
  waarvan SSO’s  1 613  1 594  1 583  1 593  1 599 
       
 Programma-uitgaven  643 575  630 013  622 998  622 962  585 662 

 Waarvan juridisch verplicht  99,65%     
 35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV’s      
  Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s      

  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)  3 496  3 498  3 148  3 148  3 148 
  NIDOS – opvang  27 054  26 978  26 778  26 807  26 809 
  Bijdrage aan mede-overheden      

  Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming  283 135  269 931  268 313  268 325  237 558 
  Subsidies      

  Subsidies jeugdbescherming  5 481  5 674  7 804  7 603  7 402 
  Opdrachten      

  Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming 
adoptiekosten  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000 

  Stelsel Jeugdzorg  1 280  1 280  1 280  1 280  1 280 
  Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik  1 843  1 849  1 849  1 849  1 849 
       
 35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd      
  Bijdrage BLD      

  DJI – jeugd  205 771  205 234  199 980  199 971  199 389 
  Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s      

  HALT  12 500  12 519  12 516  12 516  12 517 
  Bijdrage aan mede-overheden      

  Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering  67 449  67 290  66 993  66 797  60 844 
  Opdrachten      

  Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen  14 777  8 100  5 900  5 900  0 
  Projecten jeugd straf  15 204  23 660  24 437  24 766  30 866 
  Veiligheidshuizen  1 585  0  0  0  0 
       
 Ontvangsten  2 800  2 800  2 800  2 800  2 800 

 

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de 
verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s). 

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming. 

De RvdK is een grote, uitvoerende organisatie die opkomt voor de rechten 
van kinderen van wie de ontwikkeling en de opvoeding worden bedreigd. 
Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen met ernstige problemen, in het 
jeugdstrafrecht, bij scheiding van ouders die zelf geen omgangsregeling 
kunnen afspreken en voorafgaand aan adoptie. Het betreft hier dus de 
bijdrage van VenJ voor de apparaatskosten van de RvdK.

Toelichting op de instrumenten
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35.2 Uitvoering Jeugdbescherming en voogdij AMV’s 

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)
Het LBIO is een overheidsinstelling (ZBO) en verricht in opdracht van de 
Ministers van VenJ en VWS wettelijke taken op het gebied van onder-
houdsbijdragen (inning ouderbijdragen, inning kinder- en partneralimen-
tatie en inning internationale alimentatie). De twee kerntaken zijn:
• innen alimentatiebedragen (VenJ);
• vaststellen en innen van ouderbijdragen (VWS en VenJ).

Productiegegevens 

 Omschrijving  2010  2011  2012  2013 

 Alimentatie     

 Verzoeken ontvankelijk  9 998  10 409  10 500  10 600 
 Verzoeken niet-ontvankelijk  1 564  2 036  1 750  1 750 
 Normale inning  27 714  29 987  30 500  30 500 
 Loonbeslag  4 531  5 342  4 750  4 800 
 Deurwaarder  1 647  1 545  1 600  1 600 
     
 Internationale alimentatie     

 Aanmelding ontvangstzaken  179  181  200  200 
 Normale inning  2 270  2 487  2 400  2 500 
 Procedure  118  116  100  90 
 Loonbeslag  122  100  110  120 
 Deurwaarder  47  52  50  50 
 Verzendzaak  240  215  240  240 
     
 Ouderbijdragen     

 Aanmelding ouderbijdragen  15 787  15 008  0  0 
 Normale inning  162 682  157 835  70 000  40 000 
 Dwangbevel  3 420  3 053  2 500  500 
 Loonbeslag  1 848  1 740  1 500  400 
 Deurwaarder  2 067  1 945  1 250  200

Bron: jaarrekening 2011 LBIO d.d. 3 april 2012
In 2012 is een bijdrage van € 4,4 mln. verleend aan het LBIO door VWS en VenJ gezamenlijk 
(waarvan € 1,1 mln. door VWS) . De hoogte van de ouderbijdrage in 2013 is nog afhankelijk van 
de besluitvorming in het parlement inzake het wetsvoorstel verhoging pleegvergoeding van 
VWS. Ook de aantallen aanmeldingen zijn van dat wetsvoorstel afhankelijk.
 

Stichting Nidos
VenJ verstrekt een bijdrage aan Stichting Nidos. Deze stichting is conform 
het Burgerlijk Wetboek aangewezen als instantie die belast is met de 
tijdelijke voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. 
Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbescher-
mingsmaatregel ondertoezichtstelling wanneer het om kinderen uit 
vluchtelingengezinnen gaat. Zie voor meer informatie: http://
www.nidos.nl/ 
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Productiegegevens

  Aantallen pupillen per 
1 januari 2013 (q) 

 Normbedrag1 (p) 

 Begeleidingskosten  2 450  5 841 
 Verzorgingskosten  1 715  5 083

1  Betreft normbedragen die per 1 januari 2012 worden gehanteerd. Op dit moment is nog niet te zeggen of en in welke mate deze bedragen voor 
2013 worden aangepast.

Bron: Kostprijsonderzoek Nidos 2010

Begeleidingskosten
De aantallen (q) zijn bepaald door de directe uren die een jeugdbe-
schermer aan een zaak besteedt. De q wordt vermenigvuldigd met de 
integrale kosten per uur (p). De begeleidingskosten bestaan met name uit 
personeelskosten, apparaatskosten (huisvesting, ICT e.d) en overige 
kosten. De begeleidingskosten zijn deels variabele en deels vaste kosten.

Verzorgingskosten
Binnen deze component worden de volgende kostenposten onder-
scheiden:
• Schoolkosten, ziektekosten;
• Leefgelden;
• Overige verzorgingskosten (legesgelden IND, projectbureau woonvoor-

ziening e.d.).

Bijdrage aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg (BJZ) – jeugdbescherming (JB)
De taken van de Bureaus Jeugdzorg zijn vastgelegd in artikel 5 tot en met 
17 van de Wet op de Jeugdzorg. De BJZ’s zijn er verantwoordelijk voor dat 
een kind met ernstige en/of complexe problemen de juiste hulp en (zo 
nodig) bescherming krijgt zodat het veilig kan opgroeien.
Provinciale overheden ontvangen van VenJ een tarief vermenigvuldigd 
met de gerealiseerde productie voor de uitvoering kinderbeschermings-
maatregelen door de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instel-
lingen die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende provincie 
vallen (p*q). VenJ heeft met het IPO op 8 december 2011 overeen-
stemming bereikt over de tarieven voor de periode 2011–2013. In 
september 2013 worden de afspraken van 8 december 2011 geëvalueerd. 
VenJ dient voldoende middelen ter beschikking te stellen voor de 
aanspraken op de gedwongen jeugdzorg en toetst op afstand. De 
Ministers van VWS en VenJ overleggen gezamenlijk de voortgangsrap-
portage jeugdzorg aan de Tweede Kamer. Daarin wordt aangegeven hoe 
de provincies en grootstedelijke regio’s de uitkering hebben besteed.

In het kader van de stelselwijziging jeugdzorg zullen de jeugdbescherming 
en de jeugdreclassering (zie 35.2) gedecentraliseerd worden naar de 
gemeenten. Met deze stelselwijzing dient ook een efficiencywinst van in 
totaal € 37 mln. gerealiseerd te worden; € 31 mln. voor de jeugdbe-
scherming en € 6 mln. voor de jeugdreclassering.
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Jeugdbescherming productiegegevens

  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 Totaal OTS 33 118 32 411 32 727 32 541 32 541 32 541 
 Voorlopige voogdij  136  200  216  216  216  216 
 Overige Voogdij  6 694  6 354  6 342  6 342  6 342  6 342

Bron: BIJ (beleidsinformatie jeugdzorg) database.
 

Subsidies

Subsidies jeugdbescherming
De minister subsidieert meerdere organisaties en initiatieven die 
betrekking hebben op de jeugdbescherming. Onder deze post vallen 
diverse kleinere subsidies zoals Centrum Internationale Kinderontvoering 
(IKO) en Stichting Adoptievoorzieningen, kosten nader onderzoek 
doodsoorzaak van kinderen, vertaalkosten IKO en internationale contri-
buties.

Opdrachten

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten
Adoptieouders, die na de opneming van een buitenlands kind de 
adoptieprocedure geheel volgens de in de Wet opneming buitenlandse 
kinderen ter adoptie (Wobka) gestelde regels hebben afgerond in de 
periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012, kunnen een 
tegemoetkoming van € 3 700 aanvragen bij het Agentschap SZW. In de 
periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 zijn 1915 kinderen ter 
adoptie opgenomen. Voor het jaar 2013 wordt het aantal op te nemen 
kinderen geschat op 500. De periode waarin de tegemoetkoming kan 
worden aangevraagd loopt uiterlijk tot 1 januari 2016. Aan de uitbetaling 
van de tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden, al zijn hier geen 
strikte aantallen geformuleerd.

Stelsel jeugdzorg
Met de stelselherziening jeugdzorg wordt alle ondersteuning en jeugdhulp 
gedecentraliseerd naar gemeenten. Door de verantwoordelijkheid voor 
alle jeugdzorg bij gemeenten te beleggen wordt het eenvoudiger om een 
integraal (jeugd-)zorgaanbod te ontwikkelen en wordt naar verwachting 
sterker ingezet op preventie. De beschikbare middelen in het kader van de 
stelselherziening worden onder andere ingezet voor:
• een communicatie- en ondersteuningstraject richting gemeenten en 

veldpartijen;
• de ontwikkeling van een certificeringssystematiek om de kwaliteit van 

de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 
nieuwe stelsel te borgen.

Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik
Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik zijn omvang-
rijke problemen in Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarige 
slachtoffers. Doordat het geweld veelal achter gesloten deuren plaats-
vindt, is een belangrijke doelstelling het vergroten van de zichtbaarheid. 
Bestrijding omvat vele aspecten: preventie, hulpverlening, jeugdbe-
scherming, huisverbod, het strafrecht. Het Ministerie van VenJ en het 
Ministerie van VWS dragen primair verantwoordelijkheid voor deze 
totaalaanpak.
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35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd 

Bijdragen BLD

DJI-Jeugd
De DJI zorgt namens de minister voor de tenuitvoerlegging van straffen 
en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn 
opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een 
justitiële jeugdinrichting (JJI). DJI is een baten-lastendienst van VenJ. Dit 
betekent dat DJI een zekere mate van zelfstandigheid bezit. Jaarlijks krijgt 
DJI een budget toegewezen vanuit het VenJ en worden afspraken 
gemaakt over de door DJI te leveren prestaties.

Een te lage bezetting in de JJI’s is risicovol voor de kwaliteit van het werk 
in de inrichtingen. Daarom wordt de operationele capaciteit van de sector 
JJI van DJI teruggebracht tot 650 plaatsen vanaf 2014. Daarnaast blijven 
voldoende reserveplaatsen beschikbaar om een eventueel stijgende 
instroom te kunnen opvangen. Tegelijkertijd wordt ingezet op het borgen 
van de gerealiseerde kwaliteitsverbetering.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Halt
Halt is als RWT verantwoordelijk voor de uitvoering van de Halt-afdoening 
(artikel 77e Wetboek van Strafrecht). De minister financiert de 
Halt-afdoening. Naast deze repressieve activiteiten voert Halt ook veel 
preventieve activiteiten uit. Deze worden grotendeels door gemeenten 
gefinancierd (aangevuld met incidentele bijdragen van provincies of 
andere fondsen).

De Halt-sector reorganiseert tot één Halt-organisatie in 2013. Het is 
analoog ingericht aan de nieuwe indeling van arrondissementen en 
politieregio’s. Naast kostenreductie beoogt de schaalvergroting tevens 
een slagvaardiger sector met minder managementniveaus, meer 
uniformiteit in de uitvoering van de Halt-afdoening en meer ruimte voor 
innovatie. Tot slot draagt de opschaling verder bij aan het reeds in gang 
gezette proces van verbinding tussen preventie en repressie.

Het aantal Halt-afdoeningen is voor 2013 geraamd op 19 500. Een 
Halt-afdoening is samengesteld uit meerdere modules (deels standaard, 
deels maatwerk), zoals intake, startgesprek, leeropdracht, vervolggesprek, 
excuses aanbieden, schadebemiddeling, werkopdracht, eindgesprek, etc.

Ter indicatie de raming voor 2012: De 18 820 Halt-afdoeningen waarbij in 
totaal 115 719 modules ingezet worden, kennen totale kosten ter waarde 
van € 7 814 719.

Halt productiegegevens

  2011  2012  2013  2014  2015  2016 

 Halt-afdoeningen (in aantal per jaar) 17 205 18 820 19 500 20 000 20 500 20 650
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Bijdrage aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering (JR)
De jeugdreclassering levert hulp en steun bij voorwaardelijk opgelegde 
sancties of de strafbeschikking en begeleiding en toezicht op verzoek van 
de RvdK of de justitiële jeugdinrichting. Voorts is de jeugdreclassering 
belast met de uitvoering van het scholings- en trainingsprogramma en is 
verantwoordelijk voor de nazorg. De jeugdreclassering levert hiermee een 
belangrijke bijdrage aan de consequente handhaving van de voorwaarden 
die aan de jongere zijn opgelegd. Dit draagt bij aan het voorkomen van 
recidive.

Provincies ontvangen van VenJ het tarief vermenigvuldigd met de 
gerealiseerde productie voor de uitvoering van jeugdreclasseringstaken 
door de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen die onder 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende provincie vallen (p*q).

Jeugdreclassering productiegegevens

  2011  2012  2013  2014  2015 

 Reguliere jeugdreclassering  9 613  9 458  9 383  9 305  9 233 
 Samenloop civiel/straf  1 444  1 444  1 444  1 444  1 444 
 ITB Harde Kern1 

 304  304  308  312  316 
 ITB Criem2 

 846  931  966  990  1 024 
 STP3 

 27  27  27  27  27

1  Intensieve Trajectbegeleiding voor jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd en 
al eerder met justitie in aanraking zijn geweest.
2  Intensieve trajectbegeleiding voor jongeren van niet-westerse afkomst die voor de eerste keer, 
of al eerder voor lichte vergrijpen, met justitie in aanraking komen.
3  Scholing- en trainingsprogramma.

 

Opdrachten

Programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen (programma J&J)
Het programma J&J heeft als opdracht strafbaar gedrag van minderja-
rigen tegen te gaan door middel van een persoonsgerichte en integrale 
aanpak. Zo wordt het toekomstperspectief van probleemjongeren 
verbeterd en recidive voorkomen. In de algemene opdracht staan 
meerdere ketenpartners, zoals de RvdK en de politie, centraal. Hiervoor 
biedt het bestuursdepartement middelen en faciliteiten aan de keten-
partners. De middelen worden ingezet voor werkzaamheden aan 
projecten, verschillende onderzoeken en experimenten en personele 
inhuur.

In 2013 worden voor dit programma onder andere de volgende 
werkzaamheden verricht:
• De implementatie en verankering van reeds bestaande instrumenten 

dan wel in te voeren wetgeving zoals het Landelijk Instrumentarium 
Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en ProKid (implementatie afgerond in 2013);

• Inrichten van de ICT-voorzieningen om informatie te delen voor een 
integraal persoonsbeeld. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het 
opzetten van een ketenbreed sturingsmodel om dieper inzicht te 
verkrijgen in de jeugdstrafrechtketen;

• De aanpak van criminele jeugdgroepen, verzamelen van de best 
practices en borgen van de aanpak in samenwerking met de Politie en 
het OM.
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Projecten jeugd straf
Onder projecten jeugd straf worden bijdragen verleend aan diverse 
instanties. Een aantal van deze bijdragen hebben een structureel karakter, 
zoals de toegekende middelen aan Slachtoffer in Beeld. Deze zijn ten 
behoeve van het voeren van slachtoffer-dadergesprekken waarbij 
jeugdige daders betrokken zijn. Daarnaast worden hiermee de kosten die 
verbonden zijn aan de instandhouding van de Erkenningscommissie 
gedragsinterventies Justitie en het bijbehorende ondersteunende bureau 
voldaan. Andere bijdragen worden op projectbasis aan verschillende 
uitvoeringsinstanties toegekend en betreffen de realisatie van de 
gedragsmaatregel, de implementatie van effectieve interventies en de 
nazorg aan jeugdigen na verblijf in een justitiële jeugdinrichting. Op 
termijn worden deze bedragen in de diverse kostprijzen verwerkt. Ten 
slotte worden uit deze bijdragen enkele onderzoeken op het terrein van 
jeugdsancties gefinancierd.

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen (programma VHH)
In het programma Nederland Veiliger van het kabinet Rutte/Verhagen is 
opgenomen dat veiligheidshuizen dadergericht te werk gaan om overlast, 
huiselijk geweld en criminaliteit tegen te gaan. Een veiligheidshuis is een 
lokaal of regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende partners 
gericht op integrale, operationele en probleemgerichte aanpak van 
complexe veiligheidsproblematiek.
Bij partners valt te denken aan organisaties als GGZ Nederland, 
gemeenten, politie en reclassering. Het programma richt zich daartoe op 
het slagvaardiger en professioneler (en daarmee effectiever) maken van 
de samenwerking tussen de betrokken partijen in veiligheidshuizen. De 
algemene opdracht wordt uitgevoerd door de veiligheidshuizen die de 
middelen inzetten voor onder andere hun huisvesting en facilitaire zaken.

Beoogd wordt dat eind 2013 het programma afgerond is en de volgende 
doelstellingen zijn bereikt:
• 25 bestuurlijk georganiseerde veiligheidshuizen op de schaal van de 

veiligheidsregio’s waarbij sprake is van een slagvaardigere en 
professionelere samenwerking in de veiligheidshuizen1. Alle gemeen-
ten in Nederland hebben toegang tot een veiligheidshuis;

• De veiligheidshuizen hebben hun (interne) informatievoorziening op 
orde en hebben op casusniveau een volledig en integraal beeld van de 
doelgroepen, ook bovenregionaal. Hiervoor kunnen zij gebruik maken 
van het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS).

 

1  Vanaf 2013 e.v. zal de structurele 
VenJ-bijdrage (van € 7,7 mln.) aan de 
veiligheidshuizen uitgekeerd worden via een 
decentralisatie-uitkering in het Gemeente-
fonds aan de centrumgemeenten van de 
Veiligheidsregio’s. 
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Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 

Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te 
onderkennen, de weerbaarheid van burgers, bedrijfsleven en overheidsor-
ganen te verhogen en de bescherming van vitale belangen te versterken. 
Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een coördinerende verant-
woordelijkheid op de domeinen nationale veiligheid en crisisbeheersing, 
terrorismebestrijding en cybersecurity.

De minister vervult vanuit zijn coördinerende verantwoordelijkheid op 
deze domeinen drie rollen:
• een sturende rol, door directe toepassing van bevoegdheden;
• een richtinggevende rol, waarin wordt gezorgd dat de betrokken 

publieke en private partijen met in acht name van uitoefening van hun 
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden één richting kiezen en 
een gezamenlijke aanpak ten uitvoer brengen, ook als de belangen 
uiteenlopen;

• een faciliterende rol, waarin publieke of private partijen worden 
ondersteund. Het is de verantwoordelijkheid van deze partijen om een 
afweging te maken en te besluiten of zij gebruik maken van deze 
ondersteuning.

De verantwoordelijkheid van de minister is gebaseerd op:
• De Wet veiligheidsregio’s waarin aan de Minister van Veiligheid en 

Justitie bevoegdheden zijn toegekend op het terrein van de crisisbe-
heersing en rampenbestrijding;

• De Politiewet 1993 waarin aan de Minister van Veiligheid en Justitie 
een aantal specifieke bevoegdheden zijn toegekend op het terrein van 
het bewaken en beveiligen;

• De Luchtvaartwet waarin de beveiliging van de burgerluchtvaart aan 
de Minister van Veiligheid en Justitie is opgedragen;

• Het Besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke herindeling van 
ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een 
urgent karakter, waarin aan de Minister van Veiligheid en Justitie 
diverse bevoegdheden zijn toegekend;

• Bij Koninklijk Besluit is vastgelegd dat de Minister van Veiligheid en 
Justitie doorzettingsmacht heeft wanneer het gaat om het voorkomen 
van terroristische misdrijven. Dit betekent dat hij de bevoegdheid heeft 
om bij acute terroristische dreigingen ook op terreinen van andere 
ministers maatregelen te nemen. Het kan dan gaan om ontruimingen, 
het blokkeren van wegen, het stilleggen van het trein- of vliegverkeer 
of het staken van telecomverkeer in een bepaalde regio.

Vanwege de coördinerende verantwoordelijkheid van de Minister van 
Veiligheid en Justitie voor de domeinen nationale veiligheid en crisisbe-
heersing, terrorismebestrijding en cybersecurity en de coördinerende 
rol daarbij van de NCTV zijn er samenwerkingsverbanden en relaties met 
verschillende andere betrokken ministeries, mede-overheden en organi-
saties.

Meetbare gegevens

De maatschappelijke effecten in het kader van het crisisbeleid en de 
terrorismebestrijding laten zich door het grote aantal activiteiten en 
instrumenten en de afhankelijkheid van derden bij de realisatie van de 

Algemene doelstelling
 

Rol en verantwoordelijkheid
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doelstellingen niet in prestatie-indicatoren uitdrukken. Kwalitatieve 
indicatoren zijn te vinden in de Voortgangsrapportage Terrorismebe-
strijding en de Voortgangsrapportage Nationale Veiligheid die beide 
jaarlijks aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Het IFV verricht vanaf 1 januari 2013 taken op het terrein van brandweer, 
Geneeskundige Hulpverleningen bij Ongevallen en Rampen (GHOR), 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. De taken hebben zowel een 
facilitair en beheersmatig als een beleidsontwikkelend en beleidsonder-
steunend karakter. Het IFV is gericht op het niveau van de veiligheidsre-
gio’s. De organisatie wordt aangestuurd door de vijfentwintig voorzitters 
van de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Bij wet is een aantal taken 
opgedragen aan dit instituut. Het betreft hier taken die oorspronkelijk 
waren opgedragen aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), 
het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) en de Landelijke 
Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) die allen opgaan in het IFV.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  205 242  211 260  207 715  207 854  207 789 

       

 Programma-uitgaven  205 242  211 260  207 715  207 854  207 789 

 Waarvan juridisch verplicht  98,95%     
 36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding      
  Bijdrage ZBO/RWT’s      

  Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  31 040  31 040  31 040  31 040  31 040 
  Bijdrage aan mede-overheden      

  Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)  128 397  126 651  124 906  124 906  124 906 
  Overig nationale veiligheid  3 320  3 320  3 320  3 320  3 320 
  Subsidies      

  Nederlands Rode Kruis  1 850  1 850  1 850  1 850  1 850 
  Nationaal Veiligheids Instituut  1 040  1 040  1 040  1 040  1 040 
  Onderwijs Veiligheidsregio’s  1 930  1 930  1 930  1 930  1 930 
  Overig nationale veiligheid  5 509  6 286  7 448  7 448  7 448 
  Opdrachten      

  Project NL-Alert  2 900  2 900  2 900  2 900  2 900 
  Opdrachten NCSC  4 164  5 144  5 137  5 136  5 131 
  Overig terrorismebestrijding  3 453  5 646  1 966  2 029  1 996 
  Overig nationale veiligheid  10 524  14 339  15 066  15 143  15 118 
       
 36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid      
  Bijdrage ZBO/RWT’s      

  Onderzoeksraad voor Veiligheid  11 115  11 114  11 112  11 112  11 110 
       
 Ontvangsten  0  0  0  0  0

Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorga-
nisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid, terrorismebestrijding en de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid onder het verplichte deel inbegrepen. Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is 
gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie. Verder zijn middelen voor het identificeren en beoordelen van 
mogelijke dreigingen op de nationale veiligheid, terrorismebestrijding en de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder het verplichte deel inbegrepen.

36.2 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 

Bijdrage ZBO/RWT

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
Het IFV verricht taken op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbe-
strijding en crisisbeheersing. De taken betreffen onder meer het verzorgen 
van officiersopleidingen, het ontwikkelen van lesstof (voormalig NIFV), de 

Beleidswijzigingen
 

Toelichting op de instrumenten
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uitvoering en organisatie van examens (voormalig Nbbe) alsmede de 
verwerving en het beheer van (rampenbestrijdings-)materieel door de 
voormalige LFR. Andere taken zijn het verzamelen en beheren van 
relevante kennis en het doen van onderzoek. Tevens verricht het IFV op 
commerciële basis werkzaamheden voor derden, zoals bedrijven, 
ministeries en gemeenten (ook wel aangeduid als: wettelijk toegestane 
werkzaamheden). Daarnaast zal ook USAR.NL, de Nederlandse bijstands-
eenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slacht-
offers bij rampen in binnen- en buitenland, vanaf 1 januari deel uitmaken 
van het IFV. Financiering van USAR loopt mee binnen het totale lumpsum 
budget dat het Ministerie van VenJ verstrekt aan het IFV ten behoeve van 
de wettelijke taken.

Bijdrage aan medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
De BDUR is een lumpsum bijdrage die wordt verstrekt aan de veiligheids-
regio’s, een regionaal samenwerkingsverband van brandweer en GHOR, 
voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken. Het betreft hier de 
taken genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. Er is sprake van 
hybride financiering. Naast de rijksbijdrage ontvangen de regio’s ook een 
bijdrage van de gemeenten. De BDUR wordt toegekend op basis van 
verdeelmaatstaven die zoveel mogelijk de aanwezigheid van risico’s in de 
regio weerspiegelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een aantal 
verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds.

Subsidies

Nederlands Rode Kruis
Met meer dan 100 mln. vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter 
plaatse bij een ramp of een conflict. De organisatie start levensreddende 
activiteiten op en biedt onderdak, voedsel, drinkwater en medische 
voorzieningen. Jaarlijks ontvangt het Nederlandse Rode Kruis een 
subsidie van VenJ voor de inzet bij rampen en crises in Nederland.

Nationaal Veiligheidsinstituut
Het Nationaal Brandweermuseum en het Nederlandse Politiemuseum zijn 
op 16 december 2011 samengegaan in het Nationaal Veiligheidsinstituut. 
Het instituut, dat gevestigd wordt in Almere, wordt naar verwachting in 
2014 geopend. Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontvangt subsidie om de 
collecties van zowel politie als brandweer te beheren en te exposeren.

Onderwijs veiligheidsregio’s
Er wordt samen gewerkt met onder andere het Veiligheidsberaad, de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Regionaal 
Commandanten (RRC) aan de verbetering van het onderwijs (opleiden, 
trainen en oefenen) van de veiligheidsregio’s. In 2013 en 2014 ligt het 
accent op het eenduidiger organiseren van het brandweeronderwijs. Het 
IFV zal, als opvolger van het NIFV, werken aan de verbetering en als 
zodanig de subsidie ontvangen.
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Opdrachten

Opdrachten Terrorismebestrijding
Het Ministerie van VenJ voert de centrale coördinatie op het gebied van 
terrorisme- en extremismebestrijding en geeft richting aan de structurele 
samenwerking van partijen op specifieke terreinen van terrorisme- en 
extremismebestrijding.

Het NCTV is daarbij het centrum van waaruit onder meer opdrachten 
verstrekt worden aan diverse organisaties op het gebied van terrorisme-
bestrijding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• het programma Internet en Terrorismebestrijding, waarbij publiek-

private samenwerking wordt gestimuleerd en nieuwe technieken 
worden ontwikkeld om de verspreiding van terrorisme en radicalise-
ring via het internet tegen te gaan;

• het programma Security Awareness & Performance. Dit programma 
beoogt het verbeteren van het beveiligingsniveau van hoog-risico-
instellingen, door weerstandsverhoging en het stimuleren van security 
awareness.

Daarnaast richt men zich met name op de landelijke coördinatie van het 
stelsel bewaken en beveiligen en vindt de beveiliging plaats van een 
gelimiteerd aantal personen, objecten en diensten zoals de leden van het 
Koninklijk Huis, de minister-president en andere bewindspersonen.

Project NL-Alert
NL-Alert is het systeem voor rampen- en crisisinformatie per mobiele 
telefoon dat eind 2012 wordt uitgerold. Nederland is internationaal gezien 
het eerste land dat dit middel inzet om in crisistijd mensen in de 
omgeving van een bepaalde zendmast op grote schaal via een bericht op 
hun mobiele telefoon te kunnen alarmeren en informeren over een acute 
crisis. Hierbij kunnen aan de burger verschillende handelingsperspec-
tieven worden meegegeven. VenJ financiert de jaarlijkse beheer- en 
exploitatiekosten van onder andere de telecomproviders.

Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
Het NCSC is het centrum in Nederland waar publieke en private partijen, 
wetenschap en onderzoeksinstellingen operationele informatie bijeen 
brengen rondom cyber security. Deze informatie wordt met elkaar gedeeld 
en geanalyseerd om tot duiding en impact van die informatie te komen. 
Daarnaast treedt het NCSC op als Computer Emergency Response Team 
(CERT) namens de Nederlandse overheid en fungeert in deze hoeda-
nigheid als Nationaal Contactpunt voor cyber security die meldingen 
verwerkt en trends en ontwikkelingen op internet waarneemt. Zoals aan 
de TK toegezegd zal regelgeving worden voorbereid voor het melden van 
«Security breaches». Periodiek wordt het Cyber Security Beeld Nederland 
opgesteld op basis waarvan beleidsvorming plaatsvindt op het gebied van 
cyber security.

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Bijdragen ZBO’s en RWT’s
De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) verricht op grond van de 
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid onafhankelijk onderzoek en stelt 
op grond daarvan aanbevelingen op voor het structureel vergroten van de 
veiligheid en het wegnemen van structurele veiligheidstekorten. De OVV 
besluit op eigen gezag en in volledige onafhankelijkheid tot het doen van 
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onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een 
dreiging daartoe. Uitzonderingen hierop zijn de bij wet of internationaal 
voorgeschreven onderzoeken die door de OVV worden verricht 
(waaronder lucht- en scheepvaart). De financiering van de OVV verloopt 
via de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid besluit op eigen gezag en volledige 
onafhankelijkheid welk voorval de raad in onderzoek neemt en op welke 
wijze de raad dat onderzoek uitvoert. Daarom worden in de begroting van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen meetbare gegevens 
opgenomen.
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4 NIET-BELEIDSARTIKELEN 

91 Apparaat kerndepartement 

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten 
van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het 
betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (ambtelijk 
personeel en inhuur externen) als materieel (ICT-uitgaven en SSO’s).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  357 813  329 383  338 600  334 326  327 732 

       

 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement      

  Personeel  163 829  166 654  166 311  165 319  165 046 

  waarvan eigen personeel  143 224  146 180  146 182  145 203  145 014 
  waarvan externe inhuur  17 073  17 057  17 026  17 021  17 017 
  Materieel  193 984  162 729  172 289  169 007  162 686 

  waarvan ICT  15 539  15 852  15 813  15 790  15 784 
  waarvan SSO’s  101 158  75 243  73 464  73 431  73 326 
       
 Ontvangsten  868  868  868  868  868

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een vijftal baten-
lastendiensten. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten 
van deze baten-lastendiensten weergegeven. Deze worden verder 
uitgeplitst en toegelicht in de baten-lastendienstenparagraaf. Onder-
staande tabel geeft eveneens de totale apparaatsuitgaven voor het 
bestuursdepartement weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de 
apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle ZBO’s en RWT’s die onder 
de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie vallen 
zijn hierin opgenomen, ook wanneer deze geen financiële relatie met VenJ 
hebben.
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Apparaatsuitgaven en -kosten Ministerie van Veiligheid en Justitie x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Bestuursdepartement  357 813  329 383  338 600  334 326  327 732 

      

 Baten-lastendiensten      

 DJI  2 079 625  1 944 602  1 886 688  1 905 964  1 892 390 
 CJIB  69 742  67 243  67 116  66 992  67 791 
 NFI  66 301  65 756  65 624  65 569  65 426 
 Dienst Justis  27 958  27 271  26 510  26 370  26 343 
 GDI  35 407  35 407  35 407  35 407  35 407 
      
 OM  571 611  568 996  565 494  564 287  564 288 
 Rvdr  1 003 947  958 156  965 821  964 348  953 093 
 RvdK  161 317  159 445  158 381  159 342  159 961 
 Hoge Raad  25 568  25 255  25 059  25 026  25 026 
 Inspectie VenJ  6 266  4 557  4 559  4 618  4 618 
 NCTV  48 319  43 600  43 588  43 583  43 576 
 JustID  17 817  17 470  17 286  17 251  17 224 
      
 ZBO’s en RWT’s      

 Bureau Financieel Toezicht  6 250     
 College Bescherming Persoonsgegevens  7 610     
 College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten  –     
 College voor de Rechten van de Mens  6 758     
 Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)  22 199     
 HALT  12 500     
 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)  3 496     
 Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)  31 040     
 Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)  1 805     
 Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)  11 115     
 Particuliere Jeugdinrichtingen  84 107     
 Particuliere Tbs-inrichtingen  222 128     
 Politieacademie (PA)  132 295     
 Nationale Politie  4 940 566     
 Raad voor rechtsbijstand (RvR)  53 648     
 Reclasseringsorganisaties  234 858     
 Slachtofferhulp Nederland (SHN)  25 603     
 Stichting Nidos  27 054     
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Apparaatsuitgaven onderverdeeld naar beleidsartikel x € 1 000

 Art.  Omschrijving  2013  2014  2015  2016  2017 

 32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad      

  Personeel  21 238  20 978  20 814  20 787  20 789 

  waarvan eigen personeel  20 470  20 221  20 063  20 037  20 038 
  waarvan externe inhuur  0  0  0  0  0 
  Materieel  4 330  4 277  4 245  4 239  4 237 

  waarvan ICT  510  505  502  501  500 
  waarvan SSO’s  0  0  0  0  0 
       
 33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie      

  Personeel  362 160  360 274  358 068  357 300  356 571 

  waarvan eigen personeel  329 994  328 275  326 265  325 566  324 901 
  warvan externe inhuur  32 166  31 999  31 803  31 734  31 670 
  Materieel  209 451  208 722  207 426  206 987  207 717 

  waarvan ICT  39 769  39 562  39 320  39 235  39 155 
  waarvan SSO’s  2 924  2 909  2 891  2 885  2 879 
       
 35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming      

  Personeel  129 061  127 564  126 712  127 481  127 976 

  waarvan eigen personeel  114 546  113 217  112 461  113 144  113 583 
  waarvan externe inhuur  12 902  12 753  12 668  12 744  12 794 
  Materieel  32 256  31 881  31 669  31 861  31 985 

  waarvan ICT  6 451  6 376  6 334  6 372  6 397 
  waarvan SSO’s  1 613  1 594  1 583  1 593  1 599 
       
  Totaal:  756 912  752 157  747 355  747 074  747 658
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92 Nominaal en onvoorzien 

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het 
niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van 
de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Niet-beleidartikel 92.1 wordt bij het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie echter niet gebruikt voor het 
aanhouden van middelen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Dit 
niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» 
van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen 
middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 

       

 Waarvan garanties      
       
 Uitgaven  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 

       

 92.1 Nominaal en onvoorzien  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 
  92.1.1 Nominaal en onvoorzien  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 
       
 Ontvangsten  0  0  0  0  0
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93 Geheim 

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven 
staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 

       

 Programma-uitgaven  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 

       

 93.1 Geheim  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 
  93.1.1 Geheime uitgaven  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 
       
 Ontvangsten  0  0  0  0  0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VI, nr. 2 83

  

Niet-beleidsartikelen



5 BATEN-LASTENDIENSTEN 

01 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN (DJI) 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid 
van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en 
vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toever-
trouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te 
bouwen.

De capaciteit van DJI is ondergebracht bij de beleidsartikelen «Sanctietoe-
passing» en «Jeugd». DJI levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 
34.3 en 35.3.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1. Baten        

 1.1.Omzet moederdepartement  2 138 654  2 167 485  2 070 844  2 003 932  1 948 591  1 937 512  1 923 666 
 1.2.Vordering op moederdepartement   57 700  – 3 400  – 32 400  – 27 418   
 1.3. Omzet derden  132 628  109 167  108 878  68 267  67 971  67 964  67 531 
 1.4. Rentebaten  527  250  250  250  250  250  250 
 1.5. Vrijval voorzieningen  7 451       
 1.6. Bijzondere baten        
 Totaal baten  2 279 260  2 334 602  2 176 572  2 040 049  1 989 394  2 005 726  1 991 447 

        

 2. Lasten        

 Apparaatskosten        
 2.1. Personele kosten  1 030 264  1 032 580  953 687  860 576  839 205  837 499  835 017 
 – waarvan externe inhuur  17 400  17 000  16 000  15 000  14 000  14 000  14 000 
 2.2. Materiële kosten  1 110 975  1 165 242  1 127 378  1 085 466  1 048 923  1 069 905  1 058 813 
 – waarvan ICT  74 763  92 841  98 765  105 697  113 379  130 729  131 061 
 2.3. Rentelasten  2 702  2 815  3 661  4 316  4 856  5 115  5 295 
 2.4. Afschrijvingskosten        
 – materieel  51 492  51 067  49 460  45 071  43 401  42 415  41 773 
 – waarvan ICT  7 870  7 800  7 600  6 900  6 600  6 500  6 400 
 – immaterieel  5 909  5 159  4 635  4 403  4 021  3 771  3 539 
 – waarvan ICT  5 909  5 159  4 635  4 403  4 021  3 771  3 539 
 2.5. Overige kosten        
 – Dotaties voorzieningen  95 135  67 740  37 751  40 217  48 988  47 021  47 010 
 – Bijzondere lasten  38 100  10 000      
 Totaal lasten  2 334 576  2 334 602  2 176 572  2 040 049  1 989 394  2 005 726  1 991 447 

        

 Saldo van baten en lasten  – 55 316  0  0  0  0  0  0 

 Saldo baten en lasten als % totale baten  – 2,4       

Toelichting
De ontwikkeling in de meerjarenraming van baten en lasten wordt in 
belangrijke mate verklaard door de capaciteitsmutaties volgend uit het 
Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), het DJI-aandeel in de diverse 
kortingen en taakstellingen (onder andere Regeer- en Begrotingsakkoord) 
alsmede het opnemen van de vordering op het moederdepartement.
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Onderstaand wordt nader ingegaan op de specifieke posten zoals 
opgenomen in het overzicht Meerjarige begroting van baten en lasten. 

1. Baten 

1.1. Omzet moederdepartement 

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en 
de -zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel- opgenomen productie-
aantallen. Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen 
kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, 
behandel- en opvangplaatsen. In de jaarafspraken tussen het moederde-
partement en DJI worden onder meer afspraken gemaakt over de 
hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. 
Bekostiging vindt plaats op basis van output (p*q). Ook de uit te voeren 
projecten vormen een onderdeel van de jaarafspraken. De omvang van de 
bijdrage wordt hierop afgestemd.

Onderstaand overzicht bevat informatie omtrent de (geraamde) gemid-
delde prijs per plaats/per dag.

Overzicht gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

 Omschrijving  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Artikelonderdeel 34.3.        
 – Intramurale sanctiecapaciteit GW  232  249  248  248  248  248  248 
 – Extramurale sanctiecapaciteit GW  34  47  46  46  46  46  46 
 – FPC’s/forensische zorg  479  510  524  525  526  526  526 
 – Intramurale forensische zorg in GW  360  398  398  398  398  398  398 
 – Intramurale forensische .zorg in 
GGz-instellingen  294  321  319  317  317  317  317 
 – Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra  195  205  194  194  197  198  198 
 Artikelonderdeel 35.3.        
 – Jeugdplaatsen  543  560  560  597  599  599  599

In het algemeen geldt dat de dagprijzen per 2012 stijgen ten opzichte van 
2011 als gevolg van:
• de incidentele loonontwikkeling en premiemutaties;
• de prijsontwikkeling;
• het aanpassen van de operationele capaciteit en het creëren van 

(goedkopere) reservecapaciteit en in stand te houden capaciteit, 
waardoor de (vaste) overheadkosten aan een lager aantal direct 
inzetbare plaatsen worden toegerekend;

Meer specifiek geldt nog dat:
• bij het gevangeniswezen een aanpassing heeft plaatsgevonden in het 

kader van de brandveiligheid;
• bij de FPC’s/forensische zorg de contracten betreffende (goedkopere) 

tenderplaatsen aflopen;
• bij de jeugdplaatsen door (verdere) capaciteitskrimp de kleinschalig-

heid en de vaste kosten (onder andere huisvesting), die over een 
minder aantal plaatsen moeten worden omgeslagen, een opwaarts 
effect op de dagprijs heeft.

Doelmatigheid
Naast de hierboven genoemde gemiddelde prijzen per plaats/per dag als 
indicator voor de doelmatigheid gelden de volgende 
productiviteitsindicatoren.
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2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Productiviteitsindicatoren:        
 1. gemiddeld aantal Tbs-passanten  22  21  20  20  20  20  20 
 2a. gemiddeld aantal personen in PP’s 
(equivalentplaatsen)  407  456  455  450  442  432  432 
 2b. verhouding equivalentplaatsen/
gemiddelde bezetting  3,9  4,4  4,4  4,4  4,3  4,2  4,2

Toelichting
1. Tbs-passanten verblijven in het gevangeniswezen in afwachting van 

plaatsing in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Het 
gemiddeld aantal tbs-passanten geeft een indicatie van de mate van 
druk op de capaciteit van FPC’s weer.

2. Als gevolg van de inzet van penitentiaire programma’s (PP’s) worden 
de onder 2a opgenomen intramurale plaatsen «bespaard». De 
verhouding tussen de gemiddelde bezetting GW-strafrechtelijk 
verblijvenden en het aandeel PP’s is opgenomen onder 2b. Gelet op 
het bovenstaande gaat het hier om circa 4 per 100 bezette 
GW-plaatsen.

Vermenigvuldiging van de kostprijs («P») en de gemiddelde capaciteit 
(«Q») per product(categorie) levert voor de DJI in vergelijking met de 
meerjarenraming baten en lasten, het volgende beeld op:

Overzicht opbouw baten en lasten volgens p x q – benadering (x € 1 mln.)

 Omschrijving  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Artikelonderdeel 34.3.:       

 – Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reservecapaciteit)  1 078,6  1 049,9  1 054,5  1 056,1  1 055,7  1 055,6 
 – Extramurale sanctiecapaciteit  7,8  7,6  7,6  7,4  7,3  7,3 
 – FPC’s/forensische zorg (inclusief reservecapaciteit)  375,3  363,9  351,2  338,6  326,4  315,1 
 – Intramurale forensische zorg in GW  101,7  98,8  98,8  98,8  98,8  98,8 
 – Intramurale forensische zorg in GGz-inst.  181,1  184,7  183,5  183,5  183,5  183,5 
 – Inkoop ambulante forensische zorg  58,0  53,0  53,0  53,0  53,0  53,0 
 – Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief 
reserve
en aan te houden capaciteit)  155,0  146,4  141,4  143,4  144,0  144,0 
 Artikelonderdeel 35.3.:       

 – Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden 
capaciteit)  183,3  181,5  159,1  159,6  159,6  169,3 
 Subtotaal volgens p*q  2 140,9  2 085,8  2 049,0  2 040,3  2 028,2  2 026,5 

       

 Omzet derden (excl. België)  69,4  69,1  68,5  68,2  68,2  67,8 
 Verdrag België  40,0  40,0     
 Capaciteit Caribisch Nederland  9,1  9,5  9,5  9,5  9,5  9,5 
 Middelen ten behoeve van flankerend beleid  48,6  51,8  13,2  3,9  2,8  7,4 
 Overig niet in p*q begrepen  26,5  – 79,7  – 100,2  – 132,6  – 103,0  – 119,8 
 Totaal lasten  2 334,6  2 176,6  2 040,0  1 989,4  2 005,7  1 991,4

Toelichting
In bovenstaande tabel is per artikelonderdeel de uitkomst volgens de p*q 
-systematiek gepresenteerd. De per artikelonderdeel gepresenteerde reeks 
loopt parallel met de ontwikkeling van de capaciteit. De onder de post 
«niet in p*q begrepen» bedragen hebben met name betrekking op 
incidentele kosten (b.v. afkoop boekwaarde). Ook het DJI-aandeel in de 
diverse kortingen en taakstellingen (onder andere Begrotingsakkoord) is 
onder deze reeks begrepen. De invulling hiervan heeft zich nog niet 
vertaald in de aanpassing van de dagprijs en/of capaciteit. Dit geschiedt 
op basis van concrete plannen van aanpak omtrent de te treffen maatre-
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gelen. Met name de taakstellingen voortvloeiend uit het Begrotingsak-
koord vormen een substantieel onderdeel van genoemde reeks en lopen 
op tot € 90 mln. structureel. Dit bedrag komt boven op de eerder aan DJI 
opgelegde taakstellingen. Deze maatregel wordt ingevuld door onder 
meer versobering. Dit wordt vormgegeven door de toepassing van 
meerpersoonscellen waar mogelijk te intensiveren en de vrijvallende 
capaciteit buiten gebruik te stellen. Het Begrotingsakkoord leidt voorts tot 
ombuigingen op het terrein van de forensische zorg. Tenslotte is rekening 
gehouden met de kosten verbonden aan de bewaringscapaciteit in 
Caribisch Nederland. Het gaat hier om een (structureel) bedrag van € 9,5 
mln. ten behoeve van de exploitatie van 125 plaatsen.

1.2. Vordering op moederdepartement 

DJI sloot het boekjaar 2011 af met een negatief saldo van € 55,3 mln. Na 
inzet van de exploitatiereserve (€ 49,8 mln.) resteert over 2011 een tekort 
van € 5,5 mln. Ook over 2012 realiseert DJI naar verwachting een negatief 
jaarresultaat (€ 57,7 mln.). Ter afdekking van deze tekorten (totaal € 63,2 
mln.) wordt een langlopende vordering op het moederdepartement 
opgenomen.
Per 2013 realiseert DJI weer positieve jaarresultaten en zal hierdoor in 
staat zijn deze vordering in de periode 2013–2015 af te boeken. Het 
opnemen van deze post vormt een onderdeel van de met het Ministerie 
van Financiën gemaakte afspraken teneinde DJI in de toekomst financieel 
sterk te maken.

1.3. Omzet derden 

De omzet derden kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzet derden x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Arbeid  13 779  12 000  11 800  11 640  11 300  11 300  11 300 
 Verdrag België  38 625  40 000  40 000     
 Diversen/overig  80 224  57 167  57 078  56 627  56 671  56 664  56 231 
 Totaal  132 628  109 167  108 878  68 267  67 971  67 964  67 531

Arbeid
Het betreft hier de (bruto) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) 
verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt ten behoeve 
van derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen markt-
prijzen.

Verdrag België
Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting 
Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan 
België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt. 
Het verdrag was in eerste instantie voor 3 jaar (2010 t/m 2012) afgesloten, 
maar is met een jaar verlengd (2013). Het gaat om 650 detentieplaatsen.

Diversen/overig
Het gaat hier voornamelijk om de opbrengsten van het vreemdelingen-
vervoer ten behoeve van derden, de externe dienstverlening (onder 
andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding 
voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst 
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ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan 
particuliere inrichtingen.

1.4. Rentebaten 

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant 
verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door 
het gebruikmaken van de depositofaciliteit. Bij de berekening is uitgegaan 
van een gemiddeld percentage van 0,3%.

2. Lasten 

2.1. Personele kosten 

De in onderstaande tabel opgenomen raming kent per 2013 een voorlopig 
karakter. Dat komt omdat de personele consequenties van onder andere 
de capaciteitsramingen van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) en 
het Begrotingsakkoord, zich nog niet volledig hebben vertaald in een 
aanpassing van de personele meerjarenraming. Dit geschiedt op basis 
van concrete plannen van aanpak voor de te treffen capacitaire maatre-
gelen en vormt een onderdeel van de begrotingsuitvoering. Verder is in 
de raming geen rekening gehouden met de kosten in het kader van de 
substantieel bezwarende functies (SBF). De hiermee gemoeide kosten 
komen ten laste van de voorziening.

Personele kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Ambtelijk personeel:        
 – Gemiddelde loonsom (x € 1,–)  55 304  55 333  55 333  55 333  55 333  55 333  55 333 
 – Aantal fte’s  16 285  16 065  15 449  14 895  14 542  14 503  14 428 
 Ambtelijk personeel  929 792  935 000  866 887  824 576  804 205  802 499  800 017 
 Reiskosten woon-/standplaats  22 940  22 650  21 800  20 000  20 000  20 000  20 000 
 Overige personele kosten  77 532  74 930  65 000  16 000  15 000  15 000  15 000 
 Totaal  1 030 264  1 032 580  953 687  860 576  839 205  837 499  835 017

Toelichting
DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (dat wil zeggen 
inhuur via bijvoorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. Op deze wijze 
kan worden ingespeeld op wijzigingen in vraag en aanbod van capaciteit. 
De financiering hiervan vindt plaats vanuit «ambtelijk personeel» door 
onder meer het blokkeren van vacatures. De hiermee gemoeide kosten 
worden verantwoord onder de post «overige personele kosten». Naast 
bovengenoemde kosten worden onder deze post de (incidentele) kosten 
in het kader van sociaal flankerend beleid en de kosten voor onder andere 
post-actieven geraamd.

2.2. Materiële kosten 

Onder deze post zijn de reguliere exploitatiekosten van DJI begrepen. In 
het algemeen geldt, dat de gepresenteerde reeks parallel loopt aan de 
ontwikkeling van de capaciteit.
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Materiële kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Financiering particuliere inrichtingen  324 965  345 391  354 544  338 559  329 554  320 775  316 614 
 Huisvesting  281 839  291 538  305 713  305 453  293 584  293 308  293 221 
 Inkoopplaatsen forensische zorg  219 050  241 810  239 050  237 775  237 799  237 800  237 799 
 Overig  285 121  286 503  228 071  203 679  187 986  218 022  211 179 
 Totaal  1 110 975  1 165 242  1 127 378  1 085 466  1 048 923  1 069 905  1 058 813

De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft vooral de 
bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en Tbs-inrichtingen 
alsmede de Tbs-contractplaatsen in de GGZ en gehandicaptenzorg. De 
opgenomen reeks voor huisvesting heeft met name betrekking op de aan 
de Rijksgebouwendienst te betalen kosten van huur- en serviceovereen-
komsten. Verder is rekening gehouden met de kosten verbonden aan de 
inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijke kader.
Onder de post «Overig» zijn onder meer begrepen de kosten van de 
justitieel ingeslotenen in de rijksinrichtingen (onder andere voeding), de 
kosten van de arbeid (onder andere materialen), de inhuur van 
deskundigen/adviseurs alsmede de overige exploitatiekosten betreffende 
DJI.

2.3. Rentelasten 

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een 
beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. De in 
dit kader te betalen rente wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten 
en is verdisconteerd in de dagprijs. Uitgegaan is van een gemiddelde 
rente van 2,7% over de gemiddelde stand van de leningen per jaar.

2.4. Afschrijvingskosten 

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste 
activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidings-
investeringen. De afschrijvingen vinden stelselmatig plaats, op lineaire 
basis en volgens voorgeschreven termijnen per activagroep en voorts op 
basis van de aanname dat de restwaarde (afgezien van uitzonderingen) 
nul is. De gehanteerde afschrijvingspercentages gaan in beginsel uit van 
de volgende gemiddelde levensduur:
• inventaris/installaties 5 – 10 jaar
• computerhard- en software 3 – 5 jaar
• vervoermiddelen 4 – 5 jaar
• overige materiële vaste activa 2 – 5 jaar
• immateriële vaste activa 2 – 5 jaar

2.5. Overige kosten 

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk 
betrekking op dotaties in het kader van de substantieel bezwarende 
functies (SBF).
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

   2011   2012   2013  2014  2015   2016   2017 

 1  Rekening Courant RHB 1 januari  147 473  160 410  121 080  95 122  106 807  126 884  128 504 

         

 2  Totaal operationele kasstroom  58 573  – 24 500  – 5 200  37 500  55 000  40 000  40 000 
         
 3a  Totale investeringen  – 47 199  – 44 000  – 43 000  – 43 200  – 43 200  – 43 200  – 43 200 
 3b  Totaal boekwaarde desinvesteringen  9 804       
 3  Totaal investeringskasstroom  – 37 395  – 44 000  – 43 000  – 43 200  – 43 200  – 43 200  – 43 200 
 4a  eenmalige uitkering aan departement        
 4b  eenmalige uitkering door departement        
 4c  aflossing op leningen  – 18 241  – 10 830  – 17 758  – 22 616  – 26 723  – 31 181  – 34 064 
 4d  beroep op leenfaciliteit  10 000  40 000  40 000  40 000  35 000  36 000  37 000 
 4  Totaal financieringskasstroom  – 8 241  29 170  22 242  17 385  8 278  4 820  2 937 
         
 5  Rekening Courant RHB 31 december  160 410  121 080  95 122  106 807  126 884  128 504  128 240

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom
De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en 
lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen 
en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom
Het betreffen hier de voorgenomen investeringen die worden gepleegd in 
de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in 
gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris alsmede computer 
hard- en software.
In 2013 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen x € 1 000

 Omschrijving  Vervanging  Uitbreiding  TOTAAL 

 Verbouw en nieuwbouw  12 800  2 400  15 200 
 Inventaris/installaties  12 500  2 300  14 800 
 Automatisering  9 600  1 000  10 600 
 Vervoermiddelen  2 000  400  2 400 
 Overige materiële activa  –  –  – 

 Totaal  36 900  6 100  43 000

 

Financieringskasstroom
Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op 
de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen, en de 
hierop betrekking hebbende aflossingen.
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Garanties

Garanties x € 1 mln.

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Garantieplafond        
 Uitstaand risico per 1–1  56,2  52,9  44,2  40,8  39,5  38,2  37,2 
 Vervallen of te vervallen garanties  – 3,3  – 3,3  – 3,4  – 1,3  – 1,3  – 1,0  – 0,4 
 Verleende of te verlenen garanties        
 Over te dragen garanties aan VWS   – 5,4      

 Uitstaand risico per 31–12  52,9  44,2  40,8  39,5  38,2  37,2  36,8

Het feitelijke risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdin-
richtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van 
leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van 
gebouwen. Zonder garantieverlening was het niet mogelijk (tegen 
gunstige condities) leningen bij externe financiers af te sluiten.

Conform het aangescherpte rijksbeleid worden geen nieuwe garanties ten 
behoeve van externe geldgevers meer afgegeven. De particuliere JJI’s 
hebben op vrijwillige basis toegang gekregen tot het geïntegreerd 
middelenbeheer van het Ministerie van Financiën (MvF). Voor de 
financiering van investeringen kunnen de toegelaten inrichtingen een 
beroep doen op de leenfaciliteit. Indien een beroep wordt gedaan, staat 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie garant voor het nakomen van de 
verplichting.

Overzicht verplichtingen volgend uit het beroep op de leenfaciliteit MvF 
door particuliere JJI’s:

x € 1 mln.

 Omschrijving  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Uitstaand risico per 1–1  77,7  90,0  78,6  77,9  74,6  71,2  67,7 
 Vervallen of te vervallen garanties  – 1,2  – 3,0  – 3,2  – 3,3  – 3,4  – 3,5  – 3,7 
 Verleende of te verlenen garanties  13,5  1,4  2,4     
 Over te dragen garanties aan VWS   – 9,8      

 Uitstaand risico per 31–12  90,0  78,6  77,9  74,6  71,2  67,7  64,0

Publiek Private Samenwerking (PPS)

x € 1 mln.

 Omschrijving  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Detentiecentrum Rotterdam  9,8  10,3  10,3  10,3  10,3  10,3  10,3 
 Justitieel Complex Schiphol  –  1,3  5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
 Penitentiaire inrichting Zaanstad  –  –  –  –  nnb  nnb  Nnb 
 Totaal  9,8  11,6  15,8  15,8  15,8  15,8  15,8

Toelichting
De kosten van het detentiecentrum Rotterdam worden geraamd op € 10,3 
mln. bij een geraamd aantal ingeslotenen van ruim 500. In dit bedrag zijn 
naast de kosten voor huisvesting ook de facilitaire kosten, de kosten voor 
de verzorging en afschrijvingen opgenomen. De personele kosten vormen 
geen onderdeel van de PPS-constructie.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VI, nr. 2 91

  

 

  

 

  

De Baten-lastendiensten



De bouw van het Justitieel Complex Schiphol ligt op schema. Het pand, 
waarin naast een detentiecentrum van DJI ook een aanmeldcentrum (IND) 
en een rechtbank worden gehuisvest, zal naar verwachting in het vierde 
kwartaal van 2012 in gebruik genomen worden. Het aandeel in de kosten 
voor DJI wordt geraamd op € 5,5 mln. Ten aanzien van penitentiaire 
inrichting Zaanstad is sprake van vertraging. De ingebruikname van deze 
inrichting staat gepland in het najaar van 2015. Gelet op de stand van 
zaken (onder andere aanbestedingsprocedure) kan nog geen kostenindi-
catie worden gegeven.

Kengetallen per artikelonderdeel

Capaciteiten en prijzen
Als belangrijkste indicator voor zowel de rijks- als particuliere inrichtingen 
alsmede de inkoopplaatsen geldt de capaciteitseenheid (plaats, bed) ten 
behoeve van gedetineerden, pupillen en Tbs-gestelden. Op basis hiervan 
en aan de hand van de overeengekomen prijs per capaciteitseenheid vindt 
bekostiging (in termen van p*q) van DJI plaats.

Artikelonderdeel 34.3

 Overzicht intramurale sanctiecapaciteit  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  12 170  11 658  11 611  11 664  11 684  11 678  11 678 
 – uitvoeringsverschillen  – 18       
 – correctie PMJ 2012 /Masterplan   250      
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:        
 – direct inzetbare capaciteit MPC/EPC   273  246  166  – 2  – 6  – 6 
 – inzet in stand te houd. capaciteit tbv 
dir.inzetb.    5  87  252  256  254 
 – actualiseren capaciteitsmarge 5,1%   3  – 5  – 7  – 4  – 2  
 – dir.inzetb.capaciteit in verband met FZG-plts.    58  58  58  58  58 

 Stand ontwerpbegroting 2013  12 152  12 184  11 915  11 968  11 988  11 984  11 984 
 Verdeeld naar:        
 Direct inzetbare capaciteit:        
 – strafrechtelijke sanctiecapaciteit  11 519  11 467  11 212  11 262  11 277  11 272  11 270 
 – in bewaring gestelden op politiebureaus  58  20  20  20  20  20  20 
 – capaciteit ten behoeve van internationale 
tribunalen  96  114  114  114  114  114  114 
 Reservecapaciteit  479  583  569  572  577  578  580 
        
 Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct        
 inzetbare capaciteit (x € 1,–)  232  249  248  248  248  248  248 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  1 010,3       
 – direct inzetbare capaciteit   1 054,3  1 027,0  1 031,5  1 032,9  1 032,5  1 032,4 
 – reservecapaciteit   24,3  22,9  23,0  23,2  23,2  23,2 
        
 Bezettingsgraad (in %)1 

 91,1  91,3  91,3  91,3  91,3  91,3  91,3

1 Betreft het percentage van de direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden op politiebureaus.

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling in de intramurale 
sanctiecapaciteit weer. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de 
productietaakstelling bijgesteld in verband met de uitvoering Masterplan 
(2012) en de uitkomsten van PMJ in 2013. Naast de direct inzetbare 
capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het 
gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief 
(gemiddeld € 110,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is 
opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig moet worden ingezet, kan 
deze op relatief korte termijn operationeel zijn.
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Overzicht in stand te houden capaciteit  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012   88   80  248  254  254 
 – correctie PMJ 2012/Masterplan   – 88      
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:        
 – van/naar reservecapaciteit    5  7  4  2  
 – inzet in stand te houd. capaciteit tbv 
dir.inzetb    – 5  – 87  – 252  – 256  – 254 

 Stand ontwerpbegroting 2013  –  –  –  –  –  –  –

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te 
houden capaciteit weer.

 Overzicht extramurale sanctiecapaciteit  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  450  435  426  421  413  405  405 
 – uitvoeringsverschillen  – 43       
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013   21  29  29  29  27  27 

 Stand ontwerpbegroting 2013  407  456  455  450  442  432  432 
 Verdeeld naar:        
 (B)PP met of zonder ET1 

 407  456  455  450  442  432  432 
        
 Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)  34  47  46  46  46  46  46 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  5,1  7,8  7,7  7,6  7,5  7,3  7,3

1  Het betreft hier het aantal door DJI uitgevoerde penitentiaire programma’s (PP), eventueel in combinatie met een aanvullende maatregel als 
elektronisch toezicht (ET).

Toelichting
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de productietaakstelling 
bijgesteld op grond van de verwachte hogere behoefte aan extramurale 
capaciteit (PMJ 2013).

 Overzicht FPC’s / Forensische zorg  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  2 155  2 109  2 073  2 034  1 974  1 912  1 912 
 – uitvoeringsverschillen  – 88  – 32      
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:        
 – bijstellen dir.inzetbare capaciteit    – 97  – 119  – 120  – 113  – 171 
 – bijstellen reserve capaciteit    – 16  – 27  – 37  – 48  – 50 

 Stand ontwerpbegroting 2013  2 067  2 077  1 960  1 888  1 817  1 751  1 691 
 Verdeeld naar:        
 Direct inzetbare capaciteit:        
 – rijks Tbs-klinieken  427  387  366  352  339  327  315 
 – particuliere Tbs-klinieken  1 379  1 366  1 290  1 243  1 196  1 153  1 113 
 Inkoop GGZ en Gehandicaptenzorg  256  223  211  203  195  188  182 
 Reservecapaciteit (rijk/part.)  5  101  93  90  87  83  81 
        
 Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct        
 Inzetbare capaciteit (x € 1,–)  479  510  524  525  526  526  526 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  360,6       
 – direct inzetbare capaciteit   367,9  357,1  344,6  332,2  320,2  309,1 
 – reservecapaciteit   7,4  6,8  6,6  6,4  6,1  6,0 
        
 Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in 
%)1 

 92,0  91,3  91,3  91,3  91,3  91,3  91,3

1  Betreft percentage direct inzetbare capaciteit.
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Toelichting
Op grond van de PMJ uitkomsten 2013 is de capaciteitstaakstelling 
neerwaarts bijgesteld. Naast de direct inzetbare capaciteit -verdeeld naar 
rijk en particulier- is in de tabel rekening gehouden met de reservecapa-
citeit. Het gaat hier om capaciteit die tegen een gereduceerd tarief 
(gemiddeld € 202,– per plaats/per dag) in het kader is opgenomen.

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in Gevangeniswezen

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  700  700  700  700  700  700  700 
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013    – 20  – 20  – 20  – 20  – 20 

 Stand ontwerpbegroting 2013  700  700  680  680  680  680  680 
        
 Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)  360  398  398  398  398  398  398 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  92,1  101,7  98,8  98,8  98,8  98,8  98,8

Toelichting
Op grond van de PMJ uitkomsten 2013 is de capaciteitstaakstelling 
neerwaarts bijgesteld.

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen/Gehandicaptenzorg

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  1 422  1 510  1 513  1 513  1 513  1 513  1 513 
 – uitvoeringsverschillen  – 53            
 – bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013   36  73  73  73  73  73 

 Stand ontwerpbegroting 2013  1 369  1 546  1 586  1 586  1 586  1 586  1 586 
 Verdeeld naar:        
 Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader  1 172  1 298  1 376  1 376  1 376  1 376  1 376 
 Inkoop forensische zorg voor gedetineerden  197  248  210  210  210  210  210 
        
 Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)  294  321  319  317  317  317  317 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  146,7  181,1  184,7  183,5  183,5  183,5  183,5

Toelichting
Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale 
plaatsen, zal vanaf 2013 voor circa € 53 mln. ambulante zorg worden 
ingekocht ten behoeve van personen met een strafrechtelijke titel die niet 
in een justitiële inrichting zijn opgenomen. Dit is -als gevolg van 
autonome groei van de forensische zorg- € 3 mln. meer dan opgenomen 
in de begroting 2012.
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Overzicht capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081 
 – omzetten dir.inzetb.capaciteit in reserve 
capaciteit    – 260  – 260  – 260  – 260  – 260 
 – reservecapaciteit    260  260  260  260  260 

 Stand ontwerpbegroting 2013  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081  2 081 
 Verdeeld naar:        
 Direct inzetbare capaciteit:        
 – vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)  108  131  168  168  168  168  168 
 – vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)  1 421  1 431  1 361  1 361  1 361  1 361  1 361 
 – in bewaring gestelden op politiebureaus  1  1  1  1  1  1  1 
 – uitzetcentra  421  193  161  161  161  161  161 
 Reservecapaciteit  130  325  390  390  390  390  390 
        
 Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct        
 inzetbare capaciteit (x € 1,–)  195  205  194  194  197  198  198 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  147,3       
 – direct inzetbare capaciteit   131,4  119,7  119,7  121,6  122,2  122,2 
 – reservecapaciteit   11,1  16,9  16,9  17,1  17,1  17,1 
        
 Bezettingsgraad ( in %)1 

 71,8  70,0  91,3  91,3  91,3  91,3  91,3

1  Betreft direct inzetbare capaciteit exclusief in bewaring gestelden politiebureaus en uitzetcentra.

Toelichting
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de samenstelling van de 
productietaakstelling per 2013 gewijzigd als gevolg van het omzetten van 
260 plaatsen direct inzetbare capaciteit naar reservecapaciteit.

De reservecapaciteit wordt gefinancierd tegen een sterk gereduceerd 
tarief (gemiddeld € 119,– per plaats/per dag). Indien deze capaciteit 
toekomstig moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn 
operationeel zijn.

Overzicht in stand te houden capaciteit

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  700  700  700  700  700  700  700 
 – afstoten in stand te houden capaciteit    – 305  – 531  – 531  – 531  – 531 

 Stand ontwerpbegroting 2013  700  700  395  169  169  169  169 
 Verdeeld naar:        
 In stand te houden capaciteit korte termijn 
inzetbaar  330  330  330  169  169  169  169 
 In stand te houden capaciteit lange termijn 
inzetbaar  370  370  65     
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)   12,4  9,7  4,7  4,7  4,7  4,7

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te 
houden capaciteit weer. Het gaat hier om (over)capaciteit die slechts zeer 
beperkt gefinancierd is (onder andere kosten huurcontract). Deze 
capaciteit wordt niet gerekend tot de productietaakstelling. Het gemid-
delde tarief van de in stand te houden capaciteit korte termijn inzetbaar en 
lange termijn inzetbaar bedraagt respectievelijk € 76,– en € 25,– per plaats 
per dag.
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Vanaf 2013 zal de in stand te houden capaciteit worden verlaagd naar in 
totaal 169 plaatsen structureel. De reden hiervoor is dat in 2011 het besluit 
is genomen om de huurovereenkomst met de Rijksgebouwendienst 
aangaande de detentieplatforms in Zaandam in 2013 te beëindigen. Dit is 
mogelijk omdat binnen de vreemdelingenbewaring sprake is van 
onderbezetting en de uitkomsten van de PMJ-ramingen geen ander beeld 
laten zien.

Artikelonderdeel 35.3

Overzicht Jeugd-plaatsen

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  988  950  950  950  950  950  950 
 – capacitaire bijst. o.g.v. fin.meerjarenplan      – 150  – 150  – 150  – 150 

 Stand ontwerpbegroting 2013  988  950  950  800  800  800  800 
 verdeeld naar:        
 Direct inzetbare capaciteit:        
 – rijks jeugdinrichtingen1 

 454  358  358  328  328  328  328 
 – particuliere jeugdinrichtingen1 

 384  442  442  322  322  322  322 
 Reservecapaciteit  150  150  150  150  150  150  150 
        
 Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct        
 inzetbare capaciteit (x € 1,–)  543  560  560  597  599  599  599 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  186,2       
 – direct inzetbare capaciteit   163,5  163,5  141,6  142,1  142,1  142,1 
 – reserve capaciteit   7,4  7,4  7,4  7,4  7,4  7,8 
        
 Bezettingsgraad ( in %)2 

 72,3  90,0  90,0  90,0  90,0  90,0  90,0

1 Vanaf 2014 gaat het om voorlopige aantallen.
2 Betreft percentage direct inzetbare capaciteit.

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van het aantal 
plaatsen in de JJI’s weer. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel 
rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om (over)capa-
citeit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 135,– per 
plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit 
toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte 
termijn operationeel zijn.

Overzicht in stand te houden capaciteit

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  363  552  552  552  552  552  552 
 – afstoten in stand te houden capaciteit   – 300  – 338  – 347  – 347  – 347  – 181 

 Stand ontwerpbegroting 2013  363  252  214  205  205  205  371 
        
 Totaal kader p*q (x € 1 mln.)  12,2  12,4  10,5  10,1  10,1  10,1  19,4

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te 
houden capaciteit weer. In aanloop naar de reductie tot 650 direct 
inzetbare plaatsen per 2014 wordt hier in 2013 zoveel mogelijk op 
geanticipeerd door verwachte onderbezetting te concentreren. Het gaat 
hier om (over)capaciteit die slechts zeer beperkt gefinancierd is (onder 
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andere kosten huurcontract). Deze capaciteit wordt niet gerekend tot de 
productietaakstelling. Ten aanzien van de in stand te houden capaciteit 
geldt een tarief van € 135,– per plaats/per dag. In de periode 2012–2016 
zijn maximaal 166 plaatsen tijdelijk verhuurd aan partijen buiten DJI. In de 
meerjarenraming wordt er vooralsnog van uitgegaan dat deze plaatsen 
per 2017 weer onderdeel worden van de aan te houden capaciteit.
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02 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 

Het CJIB is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met 
aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en 
coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, 
transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. 
Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren 
van artikelonderdeel 34.2 «tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en 
vreemdelingenbewaring».
Voorts is op verzoek van het OM (Landelijk Parket) voor een periode van 
drie jaar de aanschaf en het beheer van nieuwe digitale flitspalen bij het 
CJIB belegd.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

  2011   2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Baten         

 Omzet moederdepartement  48 765   11 471  9 613  9 053  9 019  9 010  9 010 
 Omzet overige departementen  7 353   15 893  19 232  21 371  22 035  22 045  22 054 
 Omzet derden  50 706   59 159  62 307  60 141  60 017  59 871  59 826 
 Rentebaten  2   0  0  0  0  0  0 
 Bijzondere baten  0   0  0  0  0  0  0 
 Overige baten         
 Totaal baten  106 826   86 523  91 152  90 565  91 071  90 926  90 890 

         

 Lasten         

 Apparaatskosten         
 • Personele kosten  60 515   46 447  47 224  45 496  45 432  45 366  45 916 
 waarvan eigen personeel  54 459   41 947  42 724  40 996  40 932  40 866  41 416 
 waarvan externe inhuur  6 056   4 500  4 500  4 500  4 500  4 500  4 500 
 • Materiële kosten  37 5431 

  21 636  22 518  21 747  21 684  21 626  21 875 
 waarvan apparaat ICT  4 692   3 438  3 578  3 474  3 470  3 467  3 512 
 waarvan bijdrage aan SSO’s  5 755   9 178  9 222  9 222  9 222  9 222  9 222 
 Gerechtskosten  9 128   11 452  12 819  12 785  12 772  12 759  12 817 
 Rentelasten  826   702  699  676  676  676  685 
 Afschrijvingskosten  4 838   6 286  7 892  9 860  10 507  10 499  9 597 
 • Materieel  4 339   4 518  5 578  7 546  8 193  8 185  8 440 
 waarvan apparaat ICT  2 911   2 997  2 677  2 561  2 556  2 551  2 722 
 • Immaterieel  499   1 768  2 314  2 314  2 314  2 314  1 157 
 Overige lasten  0   0  0  0  0  0  0 
 • Dotaties voorzieningen  0   0  0  0  0  0  0 
 • Bijzondere lasten  0   0  0  0  0  0  0 
 Totaal lasten  112 850   86 523  91 152  90 565  91 071  90 926  90 890 

         

 Saldo van baten en lasten  – 6 024   0  0  0  0  0  0

1  Inclusief Dover-gelden

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement 
De onder deze post vermelde baten sluiten aan bij de in het budgettaire 
kader beschikbare middelen.
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Transacties  Vrijheids- 
straffen 

 Taakstraffen  Schadever- 
goedings- 

maatregelen 

 Ontnemings- 
maatregelen 

 totaal 

 p (x € 1,–)  38,80  80,27  32,11  443,96  3 575,92  
 q (stuks)  83 674  9 857  12 971  6 475  639  
 P*q (x € 1000)  3 247  791  416  2 875  2 284  9 613

Omzet overige departementen
Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de 
inning van bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB voor het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu ten onrechte uitgekeerde huursubsidies en 
voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inning en 
incasso van de zorgpremie bij wanbetalers en onverzekerden.

Omzet derden
Per 2 juli 2009 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig 
van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Met ingang 
van 2012 worden ook bij de producten boetevonnissen en 
OM-afdoeningen administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. 
Deze opbrengsten worden hier verantwoord. Het tarief administratie-
kosten bedraagt voor alle producten € 7.

Rentebaten
Voor 2013 wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de 
stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten
Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. 
Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuur-
constructie via een uitzendbureau) aan te trekken. Deze kosten zijn onder 
«overige personele kosten» opgenomen.

Personele kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 – Ambtelijk personeel        

 kosten  52 086  39 835  40 610  38 884  38 823  38 763  39 316 
 aantal fte  943,0  721,2  726,1  695,2  694,2  693,1  703,0 
 – Overige personele kosten        

 kosten  8 429  6 600  6 600  6 600  6 600  6 600  6 600 
 aantal fte  74,3  55,2  55,2  55,2  55,2  55,2  55,2 
 – Post-actief personeel         

 Dotatie voorziening post actief personeel  0  12  14  12  9  3  0 
 aantal fte’s  0,0  2,0  2,0  2,0  1,0  1,0  0,0 
 Totale kosten  60 515  46 447  47 224  45 496  45 432  45 366  45 916

In de opgave van het post-actief personeel zijn de medewerkers die 
gebruik maken van de FPU-regeling (Remkes) niet meegenomen. Voor de 
kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten
Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB 
opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:
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Materiële kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Print- en mailservice  7 887  4 368  4 546  4 297  4 252  4 212  4 236 
 Huisvestingskosten  7 642  9 607  9 999  9 708  9 698  9 688  9 813 
 Werkplekgebonden kosten  1 081  840  875  849  848  847  858 
 Kosten betalingsverkeer  1 567  1 184  1 232  1 197  1 195  1 194  1 210 
 ICT-beheer en -onderhoud  4 692  3 438  3 578  3 474  3 470  3 467  3 512 
 Systeemontwikkeling  10 630  0  0  0  0  0  0 
 Diverse materiële kosten  4 044  2 199  2 288  2 223  2 220  2 217  2 246 
        
 Totaal  37 543  21 636  22 518  21 747  21 684  21 626  21 875

Systeemontwikkeling betreft de kosten voor de inhuur van externen ten 
behoeve van automatiseringsprojecten. Voor 2013 zijn er vooralsnog geen 
automatiseringsprojecten waarvoor externen worden ingehuurd. De 
bijdrage SSO’s betreft de te betalen gebruikersvergoeding voor onze 
huurpanden aan de Rijksgebouwendienst.

Gerechtskosten
Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeur-
waarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de 
OM-producten (€ 4,1 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers 
buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 8,7 mln.).

Rentelasten
Dit betreft de te betalen rente in 2013 als gevolg van het beroep op de 
leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. 
De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 1,7%.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente 
gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen 
geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingster-
mijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek 
Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. De stijging van de 
afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door de aanschaf van de digitale 
flitspalen.

 Activa  Afschrijvings 
termijn 

 Bedrag x € 1 000 

 Immateriële vaste activa   5 jaar  2 314 
   
 Materiële vaste activa   

 Verbouwingen  10 jaar  333 
 Inventaris  7,5 resp. 10 jaar  27 
 Meubilair  10 jaar  321 
 Apparatuur  3 resp. 5 jaar  66 
 Hardware  3 resp. 5 jaar  1 628 
 Software  3 resp. 5 jaar  1 197 
 Installaties  5 resp. 10 jaar  418 
 Flitspalen  8 jaar  1 588 
  (subtotaal )  5 578 
   
   7 892
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Overige lasten / donaties aan voorzieningen
Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden 
beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling 
voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis 
hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de 
voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

   Realisatie  Begroting      

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 CJIB-totaal:        
 FTE-totaal  943  721  726  695  694  693  703 
 Saldo van baten en lasten in %  – 6,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
 Boeten en Transacties               

 Aantal  10 104 626  8 451 275  8 901 000  8 591 596  8 573 921  8 553 025  8 546 513 
 Kostprijs (x € 1)  6,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00  7,00 
 Omzet (p*q)  60 627 756 59 158 924 62 307 000 60 141 173 60 017 449 59 871 173 59 825 590 
 % geïnde zaken binnen 1 jaar  94,4  106,4  98,6  98,3  96,7  95,4  96,2 
 Transacties (t/m 2010 = incl. 

OM-afdoeningen)        

 Aantal  290 142  99 846  83 674  75 211  71 649  68 475  65 617 
 Kostprijs (x € 1)  15,33  38,80  38,80  39,28  39,71  40,18  40,57 
 Omzet (p*q)  4 447 877  3 874 250  3 246 723  2 954 634  2 845 189  2 750 992  2 662 314 
 % geïnde zaken binnen 1 jaar  62,7  65,0  65,0  55,0  55,0  55,0  55,0 
 Vrijheidsstraffen1 

       

 Aantal  23 267  11 762  9 857  9 328  9 355  9 394  9 458 
 Kostprijs (x € 1)  98,78  80,27  80,27  80,91  81,10  81,59  81,67 
 Omzet (p*q)  2 298 314  944 107  791 186  754 745  758 693  766 434  772 452 
 Taakstraffen**               

 Aantal  33 238  15 478  12 971  12 629  13 016  13 411  13 846 
 Kostprijs (x € 1)  40,18  32,11  32,11  32,03  32,06  32,09  32,11 
 Omzet (p*q)  1 335 503  496 959  416 464  404 459  417 217  430 372  444 545 
 Schadevergoedingsmaatregelen               

 Aantal  10 973  7 726  6 475  6 122  6 132  6 141  6 162 
 Kostprijs (x € 1)  468,03  443,96  443,96  449,45  453,86  458,84  463,19 
 Omzet (p*q)  5 135 693  3 430 154  2 874 559  2 751 638  2 783 067  2 817 510  2 854 355 
 % afgedane zaken binnen 3 jaar  87,3  85,0  85,0  85,0  85,0  85,0  85,0 
 Ontnemingsmaatregelen               

 Aantal  1 152  762  639  604  605  606  608 
 Kostprijs (x € 1)  4 435,43  3 575,92  3 575,92  3 623,77  3 661,33  3 705,68  3 743,65 
 Omzet (p*q)  5 109 615  2 725 531  2 284 067  2 187 523  2 214 834  2 244 692  2 276 334 
 % afgedane A-zaken binnen 3 jaar  67,3  65,0  65,0  65,0  65,0  65,0  65,0 
 % afgedane B-zaken binnen 10 jaar  90,1  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0  80,0

1  Voor vrijheidsstraffen en taakstraffen zijn er geen kwaliteitsindicatoren die direct aan de activiteiten van het CJIB zijn te koppelen. De taak van het 
CJIB is de administratieve regie (coördinatie) op de betreffende ketenprocessen.

In verband met de uitfasering van de transacties blijven de historisch 
slecht(er) betalende zaken over. Dit verklaart de daling van het inningsper-
centage vanaf 2014.
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1 000

    2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1   Rekening courant RHB 1 januari  9 600  18 767  12 099  12 412  9 984  6 740  3 591 

          

 2   Totaal operationele kasstroom  22 293  -714  7 892  9 860  10 507  10 499  9 597 

          

  3a -/-  Totaal investeringen  – 9 589  – 23 826  – 33 429  – 15 074  – 4 620  – 4 620  – 4 620 
  3b 

+/+ 
 Totaal boekwaarde desinveste-
ringen  0  0  0  0  0  0   

 3   Totaal investeringskasstroom  -9 589  -23 826  -33 429  -15 074  -4 620  -4 620  -4 620 

          

  4a -/-  Eenmalige uitkering aan  0  0  0  0  0  0  
   moederdepartement        
  4b 

+/+ 
 Eenmalige storting door 

 0  0  0  0  0  0  
   moederdepartement        
  4c -/-  Aflossing op leningen  – 14 562  – 5 953  – 7 579  – 12 288  – 13 751  – 13 648  – 12 784 
  4d 

+/+ 
 Beroep op leenfaciliteit 

 11 025  23 826  33 429  15 074  4 620  4 620  4 620 
 4   Totaal financieringskasstroom  -3 537  17 873  25 850  2 786  -9 131  -9 028  -8 164 

          

 5 

 

 Rekening courant RHB 

31 december  18 767  12 099  12 412  9 984  6 740  3 591  404

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom
De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidings-
investeringen.

Voor 2013 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen Bedragen x € 1 000

 Hardware  uitbreiding/vervanging  2 750 
 Software  uitbreiding/vervanging  1 750 
 Meubilair  vervanging  120 
 Flitspalen  uitbreiding  23 809 
 Immateriële activa  uitbreiding  5 000 
 Totaal   33 429

De investering in immateriële activa betreft het activeren van veranderca-
paciteit.

De investeringen in flitspalen houden verband met het beleggen van de 
aanschaf en het beheer van de nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB en 
zijn onderdeel van een totale meerjarige investering van € 35 mln. (510 
flitspalen).
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03 Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 

Het NFI draagt bij aan artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van crimina-
liteit door een effectieve en doelmatig instrumentarium van opsporing en 
vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand 
forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. 
De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op 
overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk 
terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en 
het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschap-
pelijk onderzoek.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Baten        

 Omzet moederdepartement  73 386  70 577  68 271  67 526  66 694  66 539  66 396 
 Omzet overige departementen               
 Omzet derden  5 418  3 988  4 100  4 100  4 100  4 100  4 100 
 Rentebaten  32  22  30  30  30  30  30 
 Bijzondere baten               
 Totaal baten  78 836  74 587  72 401  71 656  70 824  70 669  70 526 

        

 Lasten        

 Apparaatskosten  71 885  69 253  66 301  65 756  65 624  65 569  65 426 
 Personele kosten  39 076  39 694  39 400  39 200  39 000  38 800  38 500 
 – Waarvan eigen personeel  38 244  38 789  38 600  38 500  38 400  38 300  38 000 
 – Waarvan externe inhuur  832  905  800  700  600  500  500 
 Materiële kosten  32 809  29 559  26 901  26 556  26 624  26 769  26 926 
 – Waarvan apparaat ICT  1 726  1 012  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000 
 – Waarvan bijdrage aan SSO’s               
 Rentelasten  427  452  500  500  500  500  500 
 Afschrijvingskosten  4 815  4 882  5 600  5 400  4 700  4 600  4 600 
 Materieel  4 815  4 882  5 600  5 400  4 700  4 600  4 600 
 – Waarvan apparaat ICT  241  71  700  600  500  700  700 
 Immaterieel        
 Overige kosten        
 Dotaties voorzieningen        
 Bijzondere lasten        
 Totaal lasten  77 127  74 587   72 401   71 656   70 824   70 669   70 526  

        

 Saldo van baten en lasten  1 709       

.

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement vormt de bekostiging van de kerntaken die 
het NFI verricht ten behoeve van het OM, de zittende magistratuur, de 
politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie.

Omzet derden
Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan 
heeft betrekking op onderzoek dat tegen betaling wordt verricht voor 
overheden buiten de justitiële keten.
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Rentebaten
De rentebaten betreffen de rente op deposito’s bij het Ministerie van 
Financiën. Het rentepercentage voor termijndeposito’s (1 tot en met 
12 maanden) is circa 0,4% (gebaseerd op rentepercentage 2012).

Lasten

Personele kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 – Ambtelijk personeel        
 Kosten1 

 38 244  38 789  38 600  38 500  38 400  38 300  38 000 
 Aantal fte’s2 

 537  547  545  543  541  539  537 
        
 – Overige personele kosten        
 Kosten  832  905  800  700  600  500  500 
 Aantal fte’s  11  11  11  11  11  11  11 
        
 – Postactief personeel        
 Dotatie voorziening post actief personeel  0  0  0  0  0  0  0 
 Aantal fte’s  4  3  1  1  1  1  1 
 Totale kosten  39 076  39 694  39 400  39 200  39 000  38 800  38 500

1  Kosten ambtelijk personeel zijn inclusief opleidingskosten en kosten woon-werkverkeer.
2  De structurele formatie van het NFI is 560 fte. De formatie was en is in 2011 respectievelijk 2012 niet volledig bezet.

Personele kosten
Naar verwachting dalen de personele kosten de komende jaren licht. 
Omdat in eerdere jaren een voorziening voor FPU en voor wachtgeld is 
gevormd, zijn er geen kosten voor postactief personeel opgenomen voor 
de jaren 2012 tot en met 2017. Op 1 januari 2012 bedroeg de voorziening 
voor FPU € 0,05 mln. en de voorziening voor wachtgeld € 0,113 mln.; 
totaal € 0,163 mln.

Materiële kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Huisvestingskosten  10 881  9 665  9 665  9 665  9 665  9 665  9 665 
 Bureaukosten  1 518  1 753  1 753  1 753  1 753  1 753  1 753 
 Onderhoud en expl. bedrijfsmiddelen  6 408  4 452  4 452  4 452  4 452  4 452  4 452 
 Laboratoriumkosten  8 565  8 210  8 210  8 210  8 210  8 210  8 210 
 Kosten deskundigen  2 886  1 954  1 954  1 954  1 954  1 954  1 954 
 Overige exploitatiekosten1 

 2 551  3 525  867  522  590  735  892 
 Totaal  32 809  29 559  26 901  26 556  26 624  26 769  26 926

1  De taakstellingen zijn tijdelijk opgenomen bij overige exploitatiekosten. De taakstelling moet nog nader worden ingevuld.

Materiële kosten
Het niveau van de materiële kosten voor 2013 en verder is geraamd op 
basis van de planning 2012 en het verloop van projecten. De bezuini-
gingstaakstellingen zijn voornamelijk in mindering gebracht op materieel. 
Het NFI zal proberen om via efficiency maatregelen de productie voor 
politie en OM op peil te houden. Hiervoor lopen momenteel diverse 
projecten die zijn vastgesteld in overleg met het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie, politie en OM in het klantenplatform.

Rentelasten 

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de 
aanschaf van de materiële vaste activa. Voor 2013 wordt voor de nieuwe 
leningen uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van circa 1,8% 
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(gebaseerd op gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen 
aangegaan in 2012).

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn 
met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI 
hanteert een grens van € 2 000 bij het activeren van investeringen.

Doelmatigheid
Sinds 2009 wordt jaarlijks een Service Level Agreement (SLA) afgesloten 
tussen het NFI en politie en OM voor zaakonderzoek. Doel van de SLA is 
afstemming tussen vraag en aanbod.

Onderstaande tabel is gebaseerd op de productierealisatie 2011 en de 
productieafspraken 2012. Bij de opmaak van de SLA 2013 wordt rekening 
gehouden met het gegeven dat het NFI-budget krimpt. Het effect daarvan 
op het productievolume voor 2013 en volgende jaren is niet verwerkt in de 
tabel omdat de SLA 2013 eerst eind 2012 wordt vastgesteld. De doorre-
kening is gebaseerd op de gemiddelde prijzen in 2012 en de dalende 
productiebudgetten in de jaren 2013–2017. Het streven van het NFI is om 
de productie op peil te houden ondanks de dalende budgetten.

Doelmatigheid

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Medisch Forensisch Onderzoek        

 Pathologie  1 088  1 045  1 045  1 045  1 045  1 045  1 045 
 Antropologie  206  90  90  90  90  90  90 
 Geneeskunde  356  415  415  415  415  415  415 
 Toxicologie  1 604  1 510  1 510  1 510  1 510  1 510  1 510 
 Totaal aantal afdeling  3 254  3 060  3 060  3 060  3 060  3 060  3 060 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  2 777  2 586  2 518  2 491  2 460  2 454  2 449 
 Omzet (p*q x € 1 000)  9 035  7 914  7 705  7 621  7 527  7 510  7 493 
        
 Humane Biologische Sporen        

 Biologisch sporenonderzoek  6 195  6 380  6 380  6 380  6 380  6 380  6 380 
 Haaronderzoek  117  120  120  120  120  120  120 
 DNA-typering  30 991  40 435  40 435  40 435  40 435  40 435  40 435 
 Totaal aantal afdeling  37 303  46 935  46 935  46 935  46 935  46 935  46 935 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  340  382  372  368  363  363  362 
 Omzet (p*q x € 1 000)  12 692  17 932  17 458  17 267  17 054  17 015  16 978 
        
 Forensisch Chemisch Onderzoek        

 Verdovende middelen  4 950  4 805  4 805  4 805  4 805  4 805  4 805 
 Chemisch identificatieonderzoek  371  380  380  380  380  380  380 
 Explosies en explosieven  142  187  187  187  187  187  187 
 Toxicologielaboratorium  2 240  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500 
 Totaal aantal afdeling  7 703  7 872  7 872  7 872  7 872  7 872  7 872 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  866  1 166  1 135  1 123  1 109  1 106  1 104 
 Omzet (p*q x € 1 000)  6 672  9 177  8 934  8 837  8 728  8 707  8 689 
        
 Wetenschap, Interdiciplinair onderzoek, 

Statistiek en Kennismanagement        

 Interdisciplinair forensisch onderzoek  22  32  32  32  32  32  32 
 Statistiek*  nvt  24  24  24  24  24  24 
 Totaal aantal afdeling  22  56  56  56  56  56  56 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  31 521  17 195  16 740  16 557  16 353  16 315  16 280 
 Omzet (p*q x € 1 000)  693  963  937  927  916  914  912 
        
 Frontoffice        

 Mobiel forensisch team  196  193  193  193  193  193  193 
 Afvalstoffen en risico’s  43  87  87  87  87  87  87 
 Brand-, technisch en materiaalonderzoek  80  50  50  50  50  50  50 
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2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Totaal aantal afdeling  319  330  330  330  330  330  330 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  11 388  12 039  11 720  11 592  11 450  11 423  11 398 
 Omzet (p*q x € 1 000)  3 633  3 973  3 868  3 826  3 778  3 770  3 761 
        
 Microsporen        

 Vezels en textiel  250  249  249  249  249  249  249 
 Schotresten  225  232  232  232  232  232  232 
 Niet humane biologische sporen  81  110  110  110  110  110  110 
 Forensische elementanalyse  143  155  155  155  155  155  155 
 Kras-, indruk- en vormsporen  92  127  127  127  127  127  127 
 Wapens en munitie  464  509  509  509  509  509  509 
 Totaal aantal afdeling  1 255  1 382  1 382  1 382  1 382  1 382  1 382 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  7 348  6 992  6 807  6 733  6 650  6 634  6 620 
 Omzet (p*q x € 1 000)  9 222  9 663  9 407  9 304  9 190  9 168  9 149 
        
 Digitale Technologie en Biometrie        

 Spraak  49  55  55  55  55  55  55 
 Digitale technologie  284  317  317  317  317  317  317 
 Kecida  4  13  13  13  13  13  13 
 Document- en printeronderzoek  82  80  80  80  80  80  80 
 Hand- en machineschriftonderzoek  74  110  110  110  110  110  110 
 Vingersporen  352  845  845  845  845  845  845 
 Beeldonderzoek en biometrie  110  143  143  143  143  143  143 
 Verkeersongevallenonderzoek  64  65  65  65  65  65  65 
 Totaal aantal afdeling  1 019  1 628  1 628  1 628  1 628  1 628  1 628 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  8 100  6 962  6 778  6 704  6 621  6 606  6 592 
 Omzet (p*q x € 1 000)  8 254  11 334  11 035  10 914  10 780  10 755  10 732 
        
 Academy1 

       

 Advisering  nvt  4 620  4 620  4 620  4 620  4 620  4 620 
 Planning  nvt  1 264  1 264  1 264  1 264  1 264  1 264 
 Hosting  nvt  2 630  2 630  2 630  2 630  2 630  2 630 
 Onderwijs  nvt  1 150  1 150  1 150  1 150  1 150  1 150 
 Onderwijs uren in productgroepen  18 611  17 964  17 964  17 964  17 964  17 964  17 964 
 Totaal aantal afdeling  nvt  27 628  27 628  27 628  27 628  27 628  27 628 
 Gemiddelde kostprijs afdeling  nvt  49  48  48  47  47  47 
 Omzet (p*q x € 1 000)  nvt  1 367  1 331  1 316  1 300  1 297  1 294 
        
 Totaal aantal  69 486  88 891  88 891  88 891  88 891  88 891  88 891 
 Totaal productiebudget  50 201  62 322  60 674  60 012  59 273  59 135  59 008 
        
 Projecten en overig budget  12 759  8 255  7 597  7 514  7 421  7 404  7 388 
        
 Totaal opbrengst moederdepartement  73 386  70 577  68 271  67 526  66 694  66 539  66 396 
                
 saldo B/L als % van de baten  2%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
        
 aantal fte’s  537  547  545  543  541  539  537 
        
 Gemiddelde levertijd in kalenderdagen  18  18  18  18  18  18  18 
 Percentage geleverde producten op tijd  90%  95%  95%  95%  95%  95%  95%

1  Vanaf 2012 worden de producten van de Academy apart gerapporteerd. Daarom zijn de vergelijkende cijfers 2011 gecorrigeerd voor de Academy 
producten die voorheen bij de productgroepen stonden.
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1.  Rekening courant RHB 1 januari (plus 

stand depositorekeningen)  2 225  14 612  4 000  5 059  5 840  5 519  4 595 

                  

 2.  Totaal operationele kasstroom  16 454  5 118-  5 600  5 400  4 700  4 600  4 600 
 – /- totaal investeringen  4 591-  5 806-  4 487-  4 536-  4 551-  4 509-  4 509- 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen  422  –  –  –  –  –  – 

         
 3.  Totaal investeringskasstroom  4 169-  5 806-  4 487-  4 536-  4 551-  4 509-  4 509- 
  – /- eenmalige uitkering aan moederde-

partement  –             
  +/+ eenmalige storting door moederde-

partement  –             
 – /- Aflossingen op leningen  4 399-  5 494-  4 541-  4 619-  5 021-  5 524-  5 524- 
 +/+ beroep op de leenfaciliteit  4 501  5 806  4 487  4 536  4 551  4 509  4 509 

         
 4.  Totaal financieringskasstroom  102  312  54-  83-  470-  1 015-  1 015- 
         
 5.  Rekening courant RHB 31 december plus 

stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). 
Maximale roodstand is € 0,5 mln.. 

 14 612 

 4 000  5 059  5 840  5 519  4 595  3 671

Toelichting

Operationele kasstroom
In de jaarovergang 2011–2012 is vanwege overgang naar een nieuw 
financieel systeem een tijdelijk groot overschot op het werkkapitaal 
ontstaan, het werkkapitaal zal in 2012 weer een normale omvang hebben.

Investeringskasstroom
Voor 2013 staat voor € 4,5 mln. aan vervangingsinvesteringen gepland. Er 
is geen ruimte voor uitbreidingsinvesteringen. De vervangingsinveste-
ringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfs-
voering.

.
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04 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening 
(Dienst Justis) 

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het 
Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om 
betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en 
organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antece-
denten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de 
weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, 
vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze 
screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico’s en draagt 
zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de 
regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe 
toezicht op rechtspersonen genoemd in de Wet controle op rechtsper-
sonen uit. Justis levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 33.3 en 34.2.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1. Baten        

 1.1 Omzet moederdepartement  16 099  17 202  14 019  13 328  12 561  12 405  12 378 
 1.2 Omzet overige departementen  0  0  0  0  0  0  0 
 1.3 Omzet derden  17 747  14 870  14 695  14 683  14 673  14 673  14 673 
 1.4 Rentebaten  81  0  0  0  0  0  0 
 1.5 Bijzondere baten  274  0  0  0  0  0  0 
 Totaal baten  34 201  32 072  28 714  28 011  27 234  27 078  27 051 

        

 2. Lasten        

 Apparaatskosten
2.1. Personele kosten
– Waarvan eigen personeel
– Waarvan externe inhuur
2.2. Materiële kosten
– Waarvan apparaat ICT
– Waarvan bijdrage aan SSO’s
2.3 Rentelasten
2.4 Afschrijvingskosten
– Materieel
– Waarvan apparaat ICT
– Immaterieel
2.5 Overige kosten
– Dotaties voorzieningen
– Bijzondere lasten
Totaal lasten 

 13 957
12 809

922
19 330
9 783

0
5

109
0
0

220
0

33 621 

 17 436
15 102
1 508

12 409
5 431

0
205

2 022
1 917

0
0
0

32 072 

 16 261
14 319
1 650

11 697
5 211

0
84

672
650

0
0
0

28 714 

 16 174
14 165
1 650

11 097
5 211

0
68

672
650

0
0
0

28 011 

 15 713
13 865
1 440

10 797
5 211

0
52

672
650

0
0
0

27 234 

 15 573
13 865
1 290

10 797
5 211

0
36

672
650

0
0
0

27 078 

 15 546
13 865
1 290

10 797
5 211

0
36

672
650

0
0
0

27 051 

        

 Saldo van baten en lasten  580  0  0  0  0  0  0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten
• Bijdrage door het moederdepartement voor producten waarvoor geen, 

of geen kostendekkende leges (kan) worden geheven;
• Omzet derden betreft leges die worden geheven voor een aantal 

producten;
• De post «omzet derden» is gedaald als gevolg van het vervallen van 

het product Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). Hiervoor in de plaats 
komt Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) waarvoor geen leges 
worden geheven;

• Naar aanleiding van het nieuwe model Verantwoord Begroten, zijn nu 
alle kosten inhuur externen verantwoord onder personele kosten. Voor 
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2012 is dit eveneens gecorrigeerd, waardoor deze cijfers niet meer 
overeenkomen de Rijksbegroting 2012.

Baten

Omzet Moederdepartement 2013
De omzet moederdepartement betreft de geraamde bekostiging van de 
producten waarvoor geen of geen kostendekkende leges worden 
geheven. De extra bijdrage Moederdepartement is ten behoeve van het 
project Flexibilisering Radar en Scherp & Efficiënt.

Product x € 1 000

 Gratie  985 
 GSR  970 
 HTR  3 657 
 Bibob  3 850 
 WPBR, BOA en WWM  1 444 
 Extra bijdrage moederdepartement  3 113 
 Totaal  14 019

 

Omzet derden 2013
Deze geraamde omzet betreft de bij derden in rekening te brengen leges 
en boetes voor onderstaande producten.

 Product  Aantal (q)  Leges (p x 
€ 1) 

 p*q (x 
€ 1 000) 

 Klantgroep 

 Naamswijziging (NW)  1 900  835,00  1 587  particulieren 
 Bibob  325  500,00  163  decentrale overheden 
 Verklaring omtrent Gedrag (VOG NP)  521 800  22,55  11 767  particulieren, bedrijfsleven 
 Verklaring omtrent Gedrag (VOG RP)  5 200  147,50  767  particulieren, bedrijfsleven 
 Particuliere Beveiligingsorganisaties en     
 Recherchebureaus (WPBR; vergunningen)  625  489,00  306  bedrijfsleven 
 Particuliere Beveiligingsorganisaties en     
 Recherchebureaus (WPBR; leidinggevenden)  1 100  59,00  65  bedrijfsleven 
 Wet Wapens en Munitie (WWM)  240  50,00  12  bedrijfsleven 
 Bestuurlijke boetes    30  
 Totaal    14 695  

Lasten

Personele kosten

  Realisatie 
2011 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Ambtelijk personeel        
 gemiddelde loonsom (x € 1 000)  56,8  60,2  59,6  59,9  59,7  59,7  59,7 
 aantal fte’s  237,47  247,3  240,3  236,3  232,3  232,3  232,3 
 Loonsom ambtelijk  13 478  14 887  14 319  14 165  13 865  13 865  13 865 
        
 Overige personeelskosten (x € 1 000)  479  2 334  1 942  2 009  1 848  1 708  1 681 
 Waarvan externe inhuur  922  1 508  1 650  1 650  1 440  1 290  1 290 
        
 Totaal (x € 1 000)  13 957  17 221  16 261  16 174  15 713  15 573  15 546

De komende jaren wordt de ICT omgeving van Justis vernieuwd, 
waardoor er minder administratief medewerkers nodig zijn. Het aantal 
fte’s daalt door de efficiency voortkomend uit deze vernieuwing.
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Materiële kosten

  Realisatie 
2011 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Huisvesting  3 368  3 510  3 162  3 162  3 162  3 162  3 162 
 Bureaukosten  678  1 039  981  981  981  981  981 
 ICT  9 783  5 431  5 211  5 211  5 211  5 211  5 211 
 Overig materieel  5 501  2 429  2 343  1 743  1 443  1 443  1 443 
        
 Totaal  19 330  12 409  11 697  11 097  10 797  10 797  10 797

Huisvesting
De huisvestingskosten dalen vanaf 2013 als gevolg van verhuizing naar de 
nieuwbouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bureaukosten
De bureaukosten dalen doordat de kosten van DocDirekt lager uitvallen.

ICT
In 2011 zijn, naar aanleiding van een interne controle bij de Departe-
mentale Auditdienst met betrekking tot de activering Elovog en HTR, de 
Activa in Aanbouw van beide projecten naar de kosten geboekt, waardoor 
de kosten in 2012 en 2013 lager zijn.

Overig materieel
De rentelasten en afschrijvingslasten van HTR en Elovog zijn komen te 
vervallen, hiervoor in de plaats zijn de rente- en afschrijvingslasten ten 
behoeve van de vernieuwing van het ICT landschap gekomen. Deze 
nemen vanaf 2013 af.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

   2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1.  Rekening courant RHB 1 januari (plus 

stand depositorekeningen)  1 197  9 305  9 305  9 305  9 305  9 305  9 305 

         

 2.  Totaal operationele kasstroom
– /- totaal investeringen
+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen 

 8 216
0
0 

 2 022
2 876

0 

 672
1 884

0 

 672
1 250

0 

 672
523

0 

 672
0
0 

 672
0
0 

         
 3.  Totaal investeringskasstroom  – 9  – 2 876  – 1 884  – 1 250  – 523  0  0 
  – /- eenmalige uitkering aan moederde-

partement  0  0  0  0  0  0  0 
  +/+ eenmalige storting door moederde-

partement
– /- Aflossingen op leningen
+/+ beroep op de leenfaciliteit 

 0
– 99

0 

 0
– 2 022

2 876 

 0
– 672
1 884 

 0
– 672
1 250 

 0
– 672

523 

 0
– 672

0 

 0
– 672

0 
         
 4.  Totaal financieringskasstroom  – 99  854  1 212  578  – 149  – 672  – 672 
         
 5.  Rekening courant RHB 31 december plus 

stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). 
Maximale roodstand is € 0,5 mln.  9 305  9 305  9 305  9 305  9 305  9 305  9 305
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Toelichting:
In de begroting 2012 zit de aanname dat het systeem HTR/RADAR 
geactiveerd zou worden. Dit is echter niet gebeurd. De kosten zijn 
genomen in 2011. Dit leidt tot een aanmerkelijk lagere aflossing op 
leningen in 2013 en volgende jaren.

De afname in investeringen wordt veroorzaakt door het programma 
Scherp & Efficiënt. Dit programma heeft na initieel hoge investeringen 
een afnemend investeringsverloop.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

  Omschrijving Generiek Deel  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB)        

 – Kostprijs (x € 1)  33,33  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  3 145  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
 – Doorlooptijd: oprichten % binnen 6 dagen  54  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
        
 Risicomeldingen (voorheen HTR)        

 – Kostprijs (x € 1)  n.v.t.  7 729,12  7 609,84  7 802,10  7 686,17  7 686,17  7 686,17 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  5 797  5 707  5 852  5 765  5 765  5 765 
 – Doorlooptijd:  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 
        
 GSR        

 – Kostprijs (x € 1)  852,22  798,95  583,63  563,99  548,87  548,87  548,87 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  599  436  423  412  412  412 
 – Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 
4 weken  90  95  95  95  95  95  95 
 – Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 
8 weken  71  95  95  95  95  95  95 
        
 Bibob        

 – Kostprijs (x € 1)  18 755,86  18 472,39  15 690,14  16 419,74  17 060,73  17 060,73  17 060,73 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  4 931  5 773  5 413  5 254  5 118  5 118  5 118 
 – Doorlooptijd: % binnen 8 weken  68  60  60  60  60  60  60 
 – Doorlooptijd: % binnen 12 weken  n.v.t.  90  90  90  90  90  90 
        
 Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)        

 – Kostprijs (x € 1)  18,01  18,02  18,51  18,02  17,61  17,61  17,61 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  11 845  9 295  9 657  9 405  9 190  9 190  9 190 
 – Doorlooptijd: % binnen 4 weken  100  95  95  95  95  95  95 
 – Doorlooptijd: % binnen 8 weken  85  90  90  90  90  90  90 
        
 Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)        

 – Kostprijs (x € 1)  134  226,9  167,05  162,35  158,32  158,32  158,32 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  1 210  1 180  869  844  823  823  823 
 – Doorlooptijd: % binnen 8 weken  100  95  95  95  95  95  95 
 – Doorlooptijd: % binnen 12 weken  100  95  95  95  95  95  95 
        
 Naamswijziging        

 – Kostprijs (x € 1)  646,29  732  638,38  621,64  607,29  607,29  607,29 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  1 029  1 647  1 436  1 399  1 366  1 366  1 366 
 – Doorlooptijd: % binnen 20 weken  82  95  95  95  95  95  95 
        
 WWM beroepen        

 – Kostprijs (x € 1)  7 064,20  7 736,68  7 604  7 383,91  7 195,27  7 195,27  7 195,27 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  774  760  738  720  720  720 
 – Doorlooptijd: % binnen 26 weken  51  70  70  70  70  70  70 
        
 WWM ontheffingen        

 – Kostprijs (x € 1)  347,70  426,31  424,48  414,58  406,09  406,09  406,09 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  15  104  104  102  99  99  99 
 – Doorlooptijd: % binnen 12 weken  82  95  95  95  95  95  95 
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Omschrijving Generiek Deel  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

        
 Buitengewone opsporingsambtenaar (boa)        

 – Kostprijs (x € 1)  139,37  133,20  139,07  135,58  132,59  132,59  132,59 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  1 132  974  949  928  928  928 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek 
art. 1a)  100  95  95  95  95  95  95 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek 
art. 1b/1c)  100  95  95  95  95  95  95 
        
 BOD        

 – Kostprijs (x € 1)  n.v.t.  56,52  59,76  58,07  56,63  56,63  56,63 
 – Omzet(p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  19  20  20  19  19  19 
 – Doorlooptijd:  n.v.t.  n.v.t.  95  95  95  95  95 
        
 BOA categoriale besluiten        

 – Kostprijs (x € 1)  n.v.t.  n.v.t.  214,90  208,84  203,64  203,64  203,64 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  n.v.t.  17  17  16  16  16 
 – Doorlooptijd:  n.v.t.  n.v.t.  95  95  95  95  95 
        
 WPBR ondernemingen        

 – Kostprijs (x € 1)  890,53  696,9  927,03  899,86  876,57  876,57  876,57 
 – Omzet(p*q)(x € 1 000)  276  585  695  675  657  657  657 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken  94  95  95  95  95  95  95 
        
 WPBR leidinggevenden        

 – Kostprijs (x € 1)  493,53  305  291,81  283,57  276,51  276,51  276,51 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  38  346  331  322  314  314  314 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken  96  95  95  95  95  95  95 
        
 WBP        

 – Kostprijs (x € 1)  298,63  342,45  325,84  316  307,57  307,57  307,57 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  45  42  41  40  40  40 
 – Doorlooptijd:  n.v.t.  n.v.t.  95  95  95  95  95 
        
 EG-verklaringen        

 – Kostprijs (x € 1)  1 214,93  1 483,95  1 411,97  1 369,33  1 332,79  1 332,79  1 332,79 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  45  42  41  40  40  40 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken  94  95  95  95  95  95  95 
        
 Gratie        

 – Kostprijs (x € 1)  516,68  534,12  499,54  484,77  472,12  472,12  472,12 
 – Omzet (p*q)(x € 1 000)  n.v.t.  1 122  1 049  1 018  991  991  991 
 – Doorlooptijd: % binnen 16 weken  89  95  95  95  95  95  95 
 –        
 – Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) 
werkzaam bij Justis  237,47  244,97  244,97  244,97  244,97  244,97  244,97 
 – Saldo van baten en lasten als percentage van 
de totale baten  1%  0  0  0  0  0  0

Toelichting
Bij een aantal producten wijken de geheven leges af van de kostprijzen. 
Het verschil hiertussen wordt door middel van de bijdrage van het 
moederdepartement opgeheven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VI, nr. 2 112

De Baten-lastendiensten



05 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) 

Het GDI is leverancier van generieke ICT diensten van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Het GDI draagt zorg voor de levering van standaard 
werkplekken de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde 
werkplekken (dit laatste als rijksbrede voorziening) en bestuursneutrale 
applicaties en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire 
processen. Daartoe beschikt het GDI over professionals met kennis op het 
gebied van beveiliging, ERP, content-, document- en recordmanagement, 
keteninformatisering en complexe ICT-infrastructuren.

Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst en de I-Strategie 
Rijk heeft de ICBR besloten om te komen tot een Shared Service Center 
ICT Den Haag onder het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de realisatie 
van één ICT-infrastructuur en één ICT-dienstverlener voor de 
ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden 
uitvoeringsorganisaties. Het beheer van de standaard werkplekken gaat 
per 1 januari 2014 over van het GDI naar het Shared Service Center-ICT 
Den Haag.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en Lasten x € 1 000

  Realisatie 
2011 

Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

 prognose op basis van continuïteit 2013 

 2014  2015  2016  2017 

 Baten        

 Omzet moederdepartement  35 400  34 860  38 869  39 119  39 119  39 119  39 119 
 Omzet overige departementen  3 221  804  1 276  1 526  1 526  1 526  1 526 
 Omzet derden  0  0  0  0  0  0  0 
 Rentebaten  0  0  0  0  0  0  0 
 Bijzondere baten  557  0  0  0  0  0  0 
 Totaal baten  39 178  35 664  40 144  40 644  40 644  40 644  40 644 

         

 Lasten  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Apparaatskosten         
 Personele kosten  22 741  19 307  23 693  23 693  23 693  23 693  23 693 
 Waarvan eigen personeel  12 733  14 612  15 502  15 502  15 502  15 502  15 502 
 Waarvan externe inhuur  10 008  4 695  8 190  8 190  8 190  8 190  8 190 
 Materiële kosten  11 975  12 758  11 714  11 714  11 714  11 714  11 714 
 Waarvan ICT  8 497  6 368  7 472  7 472  7 472  7 472  7 472 
 Waarvan bijdrage aan SSO’s  0  0  0  0  0  0  0 
 Rentelasten  107  100  196  196  196  196  196 
 Afschrijvingskosten  2 724  3 500  4 541  5 041  5 041  5 041  5 041 
 Materieel  2 724  3 500  4 541  5 041  5 041  5 041  5 041 
 Waarvan apparaat ICT  2 643  3 250  4 174  4 674  4 674  4 674  4 674 
 Immaterieel  0  0  0  0  0  0  0 
 Overige kosten         
 Dotaties voorzieningen  0  0  0  0  0  0  0 
 Bijzondere lasten  2 066  0  0  0  0  0  0 
 Totaal lasten  39 613  35 664  40 144  40 644  40 644  40 644  40 644 

        

 Saldo van baten en lasten  – 436  0  0  0  0  0  0
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Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Baten per groep van producten en diensten
Het GDI werkt met afspraken met opdrachtgevers over de dienstverlening 
en de kosten daarvan op basis van kostencomponenten, tarieven (p) en 
aantallen producten en diensten (q).

Omzet totaal x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Beheer  30 644  26 211  31 723  32 223  32 223  32 223  32 223 
 Projecten  7 227  8 703  7 671  7 671  7 671  7 671  7 671 
 Bijdrage Computervloer SSC-ICT VenJ  750  750  750  750  750  750  750 
 Totale omzet  38 621  35 664  40 144  40 644  40 644  40 644  40 644

Omzet moederdepartement
Dit betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienston-
derdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ten opzichte van de begroting 2012 verwacht het GDI een stijging van de 
omzet op beheer van € 5,0 mln., onder andere door het beheer van het 
nieuwe ERP-systeem, beheer van ketengerichte systemen ter verbetering 
van het grensmanagement, uitbreiding van het beheer voor de dienst 
Justis en verlenging van het beheer voor het OM.
De omzet op projecten daalt met € 1,0 mln., onder andere door de 
geplande oplevering van de ICT infrastructuur in de nieuwbouw van de 
Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK begin 2013.

Omzet moederdepartement x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Beheer  29 914  25 407  30 447  30 697  30 697  30 697  30 697 
 Projecten  4 736  8 703  7 671  7 671  7 671  7 671  7 671 
 Bijdrage Computervloer SSC-ICT VenJ  750  750  750  750  750  750  750 
 Totale omzet moederdepartement  35 400  34 860  38 869  39 119  39 119  39 119  39 119

Omzet overige departementen
Het GDI verleent aan het Ministerie van BZK ICT-diensten voor P-Direkt, de 
Dienst Terugkeer & Vertrek en de Immigratie Naturalisatie Dienst. GDI 
verzorgt vanaf 2013 de exploitatie van de gemeenschappelijke ICT 
infrastructuur in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en 
Justitie en BZK en de externe datacentra waarvan een deel aan het 
Ministerie van BZK wordt doorbelast.

Omzet overige departementen x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 BZK        
 Beheer  730  804  1 276  1 526  1 526  1 526  1 526 
 Projecten  2 491  0  0  0  0  0  0 
 Totale omzet overige departementen  3 221  804  1 276  1 526  1 526  1 526  1 526
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Rentebaten
Omdat op een positief rekening-courantsaldo geen rente wordt vergoed 
wordt geen rekening gehouden met rentebaten.

Lasten

Personele kosten
De afgelopen jaren moest het GDI vanwege de personele taakstelling een 
groot deel van de personele capaciteit invullen door inhuur tegen hogere 
kosten. Eind 2011 heeft ophoging van de formatie van het GDI plaatsge-
vonden naar 203,3 fte. Daarmee wordt een doelmatige afweging van de 
inzet en verdeling over vast en variabel personeel mogelijk.
De verwachte omzet voor 2013 vereist een capaciteit van 254 fte. Voor de 
personele bezetting 2013 en verder wordt uitgegaan van een verdeling 
van 80% intern (waarvan 6% tijdelijk) en 20% inhuur.

Personele kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Gemiddelde loonsom  66,7  70,0  71,0  71,0  71,0  71,0  71,0 
 Gemiddelde bezetting in fte vast  169,9  177,4  189,3  189,3  189,3  189,3  189,3 
 Gemiddelde bezetting in fte variabel  9,5  13,6  14,0  14,0  14,0  14,0  14,0 
 Opleiding & vorming  567  764  744,1  744,1  744,1  744,1  744,1 
 Overige personele kosten  214  478  197,1  197,1  197,1  197,1  197,1 
        
 Ambtelijk personeel        
 Kosten  12 733  14 612  15 502,2  15 502  15 502  15 502  15 502 
 Aantal fte  178,5  191,0  203,3  203,3  203,3  203,3  203,3 
 Overig personeel        
 Kosten  10 008  4 695  8 190,4  8 190  8 190  8 190  8 190 
 Aantal fte  59  31  51  51  51  51  51 
 Postactief personeel         
 Dotatie voorziening post actief personeel  0  0  0,0  0  0  0  0 
 Aantal fte’s  0  0  0,0  0  0  0  0 
 Totale personele kosten  22 741  19 307  23 693  23 693  23 693  23 693  23 693

Materiële kosten
Het GDI is gehuisvest in twee aangrenzende panden in Zoetermeer en 
beschikt daar over ruim 400 werkplekken voor de eigen organisatie, 
ICT-projecten van opdrachtgevers en collega ICT-beheerorganisaties. Bij 
opdrachtgevers zoals het bestuursdepartement beschikt het GDI over 
werkplekken voor de ICT-dienstverlening op locatie. De lagere huisves-
tingskosten komen door nieuwe huurovereenkomsten met lagere 
tarieven.

De automatiseringskosten betreffen de interne automatiseringskosten van 
het GDI, de onderhoudskosten van beheerde systemen en omgevingen, 
de kosten van het eigen datacentrum in Zoetermeer en het kostenaandeel 
van het GDI in de computervloeren van het Shared Service Centrum ICT 
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bij Defensie in Maasland en 
Woensdrecht. In het kader van het onderdeel Eén ICT infrastructuur van 
het programma Compacte Rijksdienst beschikt het GDI vanaf 2012 over 
een gemeenschappelijk datacentrum bij het Ministerie van Financiën, 
zodat consolidatie van de datacenters mogelijk is.

De post risico-opslag is opgenomen als buffer voor niet voorzienbare 
kostenfluctuaties.
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Materiële kosten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Huisvesting  2 886  3 240  2 210  2 210  2 210  2 210  2 210 
 Facilitair  285  400  452  452  452  452  452 
 Overig materieel  307  2 250  1 080  1 080  1 080  1 080  1 080 
 Automatisering (exclusief afschrijving / 
inclusief SSC)  8 497  6 368  7 472  7 472  7 472  7 472  7 472 
 Risico-opslag  0  500  500  500  500  500  500 
 Totale materiële kosten  11 975  12 758  11 714  11 714  11 714  11 714  11 714

Rentelasten
De post rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en 
het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het Ministerie van Financiën. 
Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande leningen bedraagt 
2,10%.

Afschrijvingskosten 
De afschrijvingsbedragen zijn een gemiddelde over de verschillende 
investeringsjaren, op basis van lineaire afschrijving en een tijdseven-
redige verdeling over het jaar.
De forse investering in 2012 vanwege de ICT in de nieuwbouw van de 
Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK leidt tot hogere afschrij-
vingen vanaf 2013.

Voor de diverse activaklassen worden de volgende afschrijvingstermijnen 
gehanteerd:

 Activaklassen  Termijn (jaar) 

 Meubilair  10 
 Installaties  5 
 Kantoormachines  5 
 Overige inventaris  5 
 Netwerk  3 
 Technische Infrastructuur Software  3 
 Technische Infrastructuur Hardware  4 
 Werkpleksoftware  4 
 Werkplek Hardware  3 
 Licenties  3

 

Saldo baten en lasten
De verwachte baten zijn gelijk aan de begrote lasten. Indien door een 
eventueel batig saldo het eigen vermogen boven de 5% norm uit komt, 
wordt in overleg met de eigenaar van het GDI een bestemming vastge-
steld.
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1. Rekening Courant RHB 1 januari  7 612  4 297  6 283  5 058  5 189  5 664  6 205 

 2. Totaal operationele kasstroom  1 611  3 438  4 235  4 992  5 041  5 041  5 041 
 3a. totaal investeringen  – 1 924  – 3 600  – 1 200  – 700  – 10 325  – 4 125  – 1 300 
 3b. totaal boekwaarden desinvesteringen  0  0  0  0  0  0  1 
 3. Totaal investeringskasstroom  – 1 924  – 3 600  – 1 200  – 700  – 10 325  – 4 125  – 1 299 
 4a. eenmalige uitkering aan moederdepar-
tement  – 2 286  0  0  0  0  0  0 
 4b. eenmalige storting door moederdepar-
tement  0  0  0  0  0  0  0 
 4c. aflossingen op leningen  – 2 515  – 1 452  – 5 460  – 4 860  – 4 566  – 4 500  – 4 500 
 4d. beroep op leenfaciliteit  1 800  3 600  1 200  700  10 325  4 125  1 300 
 4. Totaal financieringskasstroom  – 3 001  2 148  – 4 260  – 4 160  5 759  – 375  – 3 200 
 5. Rekening Courant RHB 31 december  4 298  6 283  5 058  5 189  5 664  6 205  6 747

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom
De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen. Voor 2013 zijn conform de ingediende 
leenaanvragen de volgende vervangingsinvesteringen voorzien:

Investeringen x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Verbouwingen  0  0  0  0  0  0  0 
 Installaties  0  0  0  0  0  0  0 
 Meubilair  0  0  0  0  0  0  0 
 Kantoormachines  0  0  0  0  0  0  0 
 Audio-visuele middelen  0  0  0  0  0  0  0 
 Overige Inventaris  0  0  0  0  0  0  0 
 Werkplek Hardware  900  600  0  0  3 000  0  0 
 Technische Infrastructuur Hardware  800  1 800  1 200  600  800  4 125  1 200 
 Netwerk  0  800  0  0  6 425  0  0 
 Informatiesystemen  0  0  0  0  0  0  0 
 Werkplek Software  0  50  0  0  0  0  0 
 Technische Infrastructuur Software  0  50  0  0  0  0  0 
 Licenties  100  300  0  100  300  0  100 
 Totaal Investeringen  1 800  3 600  1 200  700  10 525  4 125  1 300

De werkelijke investeringen in 2012 zullen hoger zijn dan begroot, 
namelijk ongeveer € 15,2 mln. Dit is het gevolg van het realiseren van de 
uitgestelde vervangingsinvesteringen in infrastructurele hardware 
(uitgesteld tot het moment van inhuizing naar het nieuwe rekencentrum) 
en de uitbreiding hiervan door het beheer van de ICT-infrastructuur in de 
nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK en de 
computercentra. De aanvraag leenfaciliteit 2012 is hiervoor aangepast. In 
2015 volgt de eerste grote vervangingsinvestering.

Doelmatigheid

Als baten-lastendienst streeft het GDI naar een zo efficiënt mogelijk 
ICT-beheer en doelmatigheidsverbetering van de dienstverlening waar 
mogelijk. Optimale dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Dit 
komt tot uitdrukking in de uurtarieven en de prijzen van de componenten 
voor opdrachtgevers.
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Het GDI streeft naar het kunnen aanbieden van lage uurtarieven. Hiervoor 
wordt gestuurd op productiviteit, verhouding tussen intern en extern 
personeel en inhuurtarieven. De toegenomen projectomzet leidt tot meer 
inhuur en een hoger uurtarief voor projecten. De vermindering van inhuur 
vanwege meerjarige beheeropdrachten heeft in 2012 geleid tot lagere 
uurtarieven voor beheer. Voor 2013 streeft het GDI naar verdere beperking 
van de inhuur waar mogelijk binnen de kaders.

Doelmatigheid is meer dan lagere kosten. Uit een jaarlijkse meting in een 
onafhankelijke benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties, 
volgt de afwijking van de gemiddelde marktprijs. Hierin is rekening 
gehouden met vijf indicatoren die samen bepalend zijn voor de mate van 
doelmatigheid: volume, complexiteit, kwaliteit, productiviteit en kosten. 
De afwijkingen op deze indicatoren ten opzichte van de markt worden 
uitgedrukt in een gewogen gemiddelde percentage prijsafwijking. Het GDI 
streeft naar een gemiddelde prijsafwijking van 2% ten opzichte van 
soortgelijke ICT-organisaties.

De beschikbaarheid van de systemen betreft daadwerkelijke toegang tot 
de systemen als percentage van de met opdrachtgevers afgesproken 
openingstijden. Deze norm is vanaf 2013 verlaagd naar 98%, omdat de 
hoge norm van 99,9% alleen haalbaar is tegen hogere kosten.

De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft het percentage van 
het aantal met opdrachtgevers afgesproken serviceniveaus dat daadwer-
kelijk wordt gehaald. Streven is deze norm gefaseerd te verhogen naar 
97% vanaf 2016. Voor 2013 geldt een norm van 95%.

De klanttevredenheid is een gemiddelde over diverse metingen naar de 
tevredenheid van klanten met het beheer, de projecten en de gebruikers-
opleidingen van het GDI.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren bedragen x € 1 000

 Generieke indicatoren  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Gemiddeld uurtarief  nb  98  103  103  103  103  103 
 Totale omzet per product(groep)  39 178  35 664  40 144  40 644  40 644  40 644  40 644 
 Beheer  28 941  26 961  32 473  32 973  32 973  32 973  32 973 
 Projecten  9 680  8 703  7 671  7 671  7 671  7 671  7 671 
 Aantal fte’s (exclusief externe Inhuur) 
werkzaam bij GDI  178,5  191,0  203,3  203,3  203,3  203,3  203,3 
 Aantal externe fte’s ingezet bij GDI  59,0  31,3  51  51  51  51  51 
 Aantal externe fte’s als % van de totale fte’s  25%  14%  19%  19%  19%  19%  19% 
 Saldo van baten en lasten als % van de totale 
baten  – 1,1%  0%  0%  0%  0%  0%  0% 
        
 Omschrijving specifiek deel  2011  2012  2013  2014  2015  2015  2015 

 Doelmatigheidsverbetering op de kostprijs 
bestaande diensten  nb  1%  1%  1%  1%  1%  1% 
 Benchmark ten opzichte van vergelijkbare 
ICT-organisaties  nb  2%  2%  2%  2%  2%  2% 
 Beschikbaarheid systemen  99,5%  99,9%  98%  98%  98%  98%  98% 
 Betrouwbaarheid dienstverlening  95,8%  95%  95%  96%  96%  97%  97% 
 Klanttevredenheid  8  7  7  7  7  7  7
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6 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK 

Beleidsmatige ontwikkelingen
Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Een kwalitatief goede en 
efficiënte rechtspraak is een belangrijk fundament voor het functioneren 
van rechtsstaat en samenleving. Om aan de veranderende eisen die de 
samenleving stelt te kunnen voldoen, zullen al degenen die verantwoorde-
lijkheid dragen binnen het rechtsbestel zich moeten vernieuwen, ook de 
Rechtspraak. Om die vernieuwing gestalte te geven, is in 2011 gestart met 
de uitvoering van een ambitieuze strategische agenda, die in 2014 zal 
moeten zijn gerealiseerd. De Agenda van de Rechtspraak 2011–2014 bevat 
vier centrale doelstellingen: deskundige rechtspraak, betrouwbare 
rechtspraak, effectieve rechtspraak en rechtspraak in de samenleving. Een 
deel van de agenda is door de Minister van Veiligheid en Justitie 
opgenomen in zijn brief aan de Tweede Kamer over innovatie van het 
rechtsbestel (TK 2010–2011, 33 071, nr. 5). Het jaar 2013 wordt een cruciaal 
jaar, waarin de belangrijkste resultaten zichtbaar moeten worden.

Om de zojuist bedoelde doelstellingen te bereiken, zijn drie programma’s 
ingericht, waarbinnen projectmatig wordt gewerkt aan concrete resul-
taten. Uitvoering van het programma «Digitale Toegankelijkheid» moet 
ertoe leiden dat vanaf 2015 alle civiel- en bestuursrechtelijke procedures, 
waarvoor dat van belang is, digitaal kunnen worden aangebracht, de 
voortgang ervan via het internet kan worden gevolgd en belangheb-
benden toegang krijgen tot uitspraken via een digitaal register. Binnen dit 
programma zal ook een eenvoudige, snelle en volledig digitale procedure 
worden ontwikkeld in het project e-kantonrechter. De resultaten van dit 
project zullen kunnen worden gebruikt om het wettelijke kader voor een 
snelle, eenvoudige standaard (bodem)procedure in civiele zaken te 
ontwikkelen. Het aanbrengen van zaken tot verhaal van een geldvordering 
zal geheel digitaal gaan verlopen, evenals de aansluitende verwerking van 
die zaken in de primaire processystemen, zodat een optimale efficiency 
wordt bereikt voor deze incassozaken, terwijl er tegelijkertijd rechterlijk 
toezicht is gegarandeerd op een correct en eerlijk verloop daarvan.

Met het programma «Rechtspraak en samenleving» wordt getracht 
nieuwe wegen te zoeken om de Rechtspraak in communicatieve zin beter 
te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Het gaat dan 
om de uitleg van waar de Rechtspraak voor staat en hoe het proces van 
rechtspreken werkt en de omgang met de media.

Het programma «Procesinnovatie» is bedoeld om ruimte te creëren om 
door middel van pilots aan innovatie te kunnen werken en deze voor zover 
mogelijk in de praktijk op hun praktische uitwerking en resultaat te kunnen 
testen. In het kader van dit programma is in 2012 de nieuwe zaaksbehan-
deling in bestuurszaken landelijk ingevoerd. Deze herinrichting van de 
bestuursrechtelijke procedure komt er op neer dat een zaak snel op een 
«regiezitting» komt – binnen drie maanden – en dat de rechter de zaak op 
die regiezitting op een «nieuwe» manier behandelt, met veel aandacht 
voor het achterliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden 
opgelost. Verder wordt bezien hoe de rechtspraak in eerste aanleg en in 
hoger beroep kan worden verbeterd en versneld.

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van Rechtspraak ook op de langere 
termijn te kunnen blijven garanderen is echter meer nodig. De Recht-
spraak staat daarom in de startblokken om tussen nu en 2015 de 
ingrijpende vernieuwingsagenda »Kwaliteit en Innovatie» uit te voeren. 
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Gezien het belang van Rechtspraak voor de samenleving en economie zal 
het maatschappelijk rendement aanzienlijk zijn. Het gaat concreet om:
– Procedures minder formeel maken en de nadruk leggen op de zitting 

(snellere mondelinge behandeling);
– Procedures vergaand versnellen en digitaliseren. Investeringen in de 

digitalisering van de Rechtspraak vergroten de toegankelijkheid van de 
Rechtspraak voor de burger, bekorten de doorlooptijden en leggen 
minder beslag op de algemene middelen;

– Processen efficiënter laten verlopen en kosten beter beheersbaar 
maken.

Nodig voor de rechtspraak om dit te realiseren is medewerking van de 
wetgever in de vorm van vereenvoudiging van het procesrecht en het 
wegnemen van belemmering voor efficiënt en digitaal procederen (vooral 
de in veel zaken verplichte dagvaarding) en ten slotte voldoende 
financiële stabiliteit om de noodzakelijke investeringen te doen en 
zodoende te voorkomen dat er achterstanden ontstaan.

Tot slot blijft evenals in voorgaande jaren deskundigheidsbevordering een 
belangrijk punt van aandacht. De herziening van de gerechtelijke kaart zal 
nieuwe mogelijkheden bieden voor een gespecialiseerde behandeling van 
zaken. Verder zal het stelsel voor permanente educatie waar nodig worden 
verbeterd en aangescherpt, zullen landelijke kenniscentra worden 
ingericht voor complexe zaken/deelgebieden van het recht. Ook zal de 
deskundigheid op niet-juridisch gebied die van belang is voor de kwaliteit 
van rechtspraak, bijvoorbeeld de kennis op forensisch gebied of op het 
gebied van statistiek, worden bevorderd door middel van cursussen en de 
inzet van deskundigen op dit gebied. Binnen de mogelijkheden die het 
wetsvoorstel versterking positie rechter-commissaris daarvoor laat, zal 
voorts de rol van de raadsheer-commissaris worden versterkt.

Ondanks de verhoogde druk op de productie bij gerechten ten gevolge 
van het verwachte verschil tussen instroom en financiële middelen, dient 
de kwaliteit van gerechtelijke procedures en uitspraken centraal te staan. 
Er moet financiële ruimte blijven voor kwaliteitsbepalende elementen, 
zoals de meervoudige behandeling van zaken, instructie en feitenon-
derzoek en het meelezen van vonnissen. Waar het gaat om de deskun-
digheid op bijzondere kennisgebieden zijn er kenniscentra bij de gerechts-
hoven ingericht.

Om de nog steeds toenemende instroom van zaken te verwerken zou een 
substantiële verhoging van de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid 
en Justitie vanaf 2013 nodig zijn. De uitkomst van de afweging van het 
Kabinet op dit moment is dat voor de Rechtspraak in beperkte mate extra 
geld beschikbaar wordt gesteld. Voor het uitvoeringsjaar 2012 is de 
bijdrage met € 46 mln. verlaagd om de gevolgen van het niet doorgaan 
van het wetsvoorstel Verhoging griffierechten op te vangen. Uit de 
beschikbaar gestelde middelen moet voor de Rechtspraak overigens ook 
de prijsontwikkeling worden gedekt. VenJ breed wordt naar een oplossing 
van dit probleem gezocht. De Rechtspraak wil al wat mogelijk is doen 
door eigen middelen (egalisatierekening en eigen vermogen) in te zetten 
om te hoog oplopende voorraden voor de korte termijn tegen te gaan. Als 
de huidige meerjarige instroomverwachtingen uitkomen en er, ook in 
latere jaren, geen aanvullende financiering beschikbaar komt zal dit 
onvermijdelijk leiden tot oplopende voorraden en doorlooptijden.
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Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Baten        

 Bijdrage Ministerie van VenJ  955 071  954 263  986 795  958 288  965 955  964 481  964 489 
 Overige bijdrage van Ministerie van VenJ  26 192  33 133  33 133  33 133  33 133  33 133  33 133 
 Overige opbrengsten  9 325  11 933  11 933  11 933  11 933  11 933  11 933 
 Rentebaten  80  100  100  100  100  100  100 
 Bijdrage meer/minder werk  18 798  17 000  1 000  0  0  0  0 

 Totaal baten  1 009 466  1 016 429  1 032 961  1 003 454  1 011 121  1 009 647  1 009 655 

        

 Lasten        

 Personele kosten  739 153  764 665  772 993  765 521  752 786  751 480  751 486 
 Materiële kosten  220 843  228 465  230 954  228 721  224 916  224 526  224 528 
 Afschrijvingskosten  22 851  23 000  25 000  25 000  25 000  25 000  25 000 
 Rentekosten  2 498  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000  4 000 
 Gerechtskosten  4 167  3 799  4 014  4 211  4 419  4 641  4 641 

 Totale lasten  989 512  1 023 929  1 036 961  1 027 454  1 011 121  1 009 647  1 009 655 

 Resultaat  19 954  -7 500  -4 000  -24 000  0  0  0

Baten

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie
De bijdrage bestaat uit een productiegerelateerde bijdrage, een bijdrage 
voor gerechtskosten en een bijdrage voor overige taken. Daarnaast bevat 
de bijdrage middelen voor taken die niet voortvloeien uit de Wet op de 
rechterlijke organisatie zoals tuchtrecht en de commissies van toezicht 
voor het gevangeniswezen.

Overige bijdragen van het Ministerie van VenJ en overige opbrengsten
Deze posten betreffen bijdragen van het Openbaar Ministerie (VenJ) voor 
Spirit en SSR en bijdragen aan de Rechtspraak van andere departe-
menten.

Rentebaten
Voor het jaar 2012 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van 
€ 0,1 mln.

Bijdrage meer- en minderwerk
De bijdrage meer- en minderwerk (egalisatierekening van de Raad) betreft 
het saldo van meer- en minderwerk ten opzichte van de productie zoals 
afgesproken met en gefinancierd door de Minister van Veiligheid en 
Justitie. Het meer- en minderwerk wordt afgerekend tegen 70% van de 
afgesproken productgroepprijzen.

Lasten

Personele kosten
Ten opzichte van 2011 zullen de personele kosten in 2012 en 2013 
toenemen omdat de Rechtspraak een hogere instroom zal verwerken. 
Vanaf 2014 ontbreken vooralsnog de middelen om deze hogere instroom 
nog bij te kunnen houden en moet bij het uitblijven van aanvullende 
middelen de capaciteit bij de gerechten worden afgebouwd.
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Materiële kosten
De materiële kosten nemen gelijk met de personele kosten in de jaren 
2012–2013 toe maar zullen daarna ook weer worden teruggebracht.

Afschrijvingskosten

Materiële vaste activa

  Afschrijvings-
termijn 

 Hard- en software  3 jaar 
 Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines  5 jaar 
 Audio- en visuele middelen en stoffering  8 jaar 
 Verbouwingen, installaties, bekabeling en meubilair lang  10 jaar

 

De afschrijvingskosten voor de Rechtspraak zijn berekend door de totale 
afschrijvingskosten op de activa in een jaar te verminderen met de 
verwachte vrijval in dat jaar van de balanspost «vooruitontvangen 
bedragen OM». De post «vooruitontvangen bedragen OM» betreft de 
eerder door het OM verstrekte bijdrage in de aanschaf van activa die 
gemeenschappelijk worden gebruikt door OM én ZM. Met deze bijdrage in 
de aanschaf heeft het OM destijds zijn deel van de afschrijvingskosten 
voldaan. In 2011 bedroeg de bijdrage van het OM € 1 814 000, in 2012 is 
dit naar verwachting € 1 000 000, in 2013 naar verwachting € 874 000 en 
in 2014–2017 zal deze gemiddeld € 565 000 per jaar bedragen.

Rentekosten
Voor de financiering van materiële vaste activa sluit de Rechtspraak 
leningen af bij het Ministerie van Financiën. Voor de berekening van deze 
kosten wordt rekening gehouden met de door Financiën afgegeven 
rentepercentages. Gemiddeld betreft dit een rentepercentage van 1,6%.

Gerechtskosten
Het gaat hier om de kosten die het gerecht in civiele en bestuurlijke zaken 
maakt gedurende of als gevolg van de behandeling van een aan de 
rechter voorgelegde zaak zoals advertentiekosten bij faillissementen, 
tolken en vertalers en deskundigen.
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Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie
In ondestaande tabel is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie gespecificeerd.

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Productiegerelateerde bijdrage  912 109  943 597  914 458  921 515  919 817  919 825 
       
 Bijdrage voor gerechtskosten  3 799  4 014  4 211  4 419  4 641  4 641 
       
 Bijdrage voor overige uitgaven       
 Bijzondere kamers rechtspraak  7 946  7 985  7 989  7 988  7 988  7 988 
 College van Beroep v/h bedrijfsleven  5 994  6 002  6 005  6 004  6 004  6 004 
 Megazaken  15 471  16 183  16 606  17 012  17 012  17 012 
       
 Bijdrage Niet-BFR 2005 taken       
 Tuchtrecht  2 974  2 978  2 980  2 979  2 979  2 979 
 Cie. van toezicht  5 897  6 037  6 040  6 039  6 039  6 039 
 Overige taken  73  0  0  0  0  0 
       
 bijdrage Ministerie van VenJ  954 263  986 795  958 288  965 955  964 481  964 489

De productiegerelateerde bijdrage is het meest omvangrijke onderdeel 
van de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Deze bijdrage komt tot stand door de productieafspraken tussen Raad en 
minister te vermenigvuldigen met de afgesproken prijzen. In onder-
staande tabel zijn de productieafspraken opgenomen.

Productieafspraken begroting 2013

  2011  20121 
 2013  2014  2015  2016  2017 

 Totaal  1 806 870  1 763 423  1 860 789  1 834 963  1 884 720  1 905 139  1 905 139 
        
 Gerechtshoven        
 Civiel  17 308  15 804  16 436  15 587  15 715  15 683  15 683 
 Straf  38 789  38 042  38 132  38 257  38 257  38 234  38 234 
 Belasting  4 130  4 675  4 673  4 423  4 374  4 337  4 337 
        
 Rechtbanken        
 Civiel  340 531  325 919  339 658  320 228  319 829  316 480  316 480 
 Straf  196 996  187 253  184 727  185 912  186 569  186 655  186 655 
 Bestuur
(exclusief Vreemdelingenkamers)  47 668  42 571  43 899  41 054  41 071  40 542  40 542 
 Bestuur (Vreemdelingenkamers)  43 519  51 870  54 880  56 000  56 000  56 000  56 000 
 Kanton  1 083 128  1 064 037  1 144 136  1 141 681  1 191 140  1 215 797  1 215 797 
 Belasting  27 326  25 814  26 885  25 044  25 151  25 023  25 023 
        
 Bijzondere colleges        
 Centrale Raad van Beroep  7 475  7 438  7 364  6 777  6 615  6 388  6 388

1  Afspraak op basis van de 1ste suppletoire begroting.

De bovenstaande gefinancierde productie blijft achter bij de capaciteitsbe-
hoefte volgens het Prognosemodel Justitiële Ketens. Hiermee ontstaat het 
risico dat de voorraden en daarmee de doorlooptijden de komende jaren 
kunnen gaan oplopen. De ontwikkelingen zullen in de reguliere begro-
tingscyclus op de voet worden gevolgd en indien nodig en mogelijk zullen 
later aanvullende maatregelen getroffen worden.

Productgroepprijzen 2011–2013
In de tabel hierna zijn de prijzen opgenomen die de Raad voor de 
rechtspraak en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in januari 2010 
overeengekomen zijn voor de periode 2011–2013.
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Overzicht prijzen per productgroep x € 11 

 Productgroep  2012 

 Rechtbanken   

 Rechtbank Civiel  894,31 
 Rechtbank Bestuur  2 015,06 
 Rechtbank Straf  874,34 
 Rechtbank Kanton  139,73 
 Rechtbank VK  855,07 
 Rechtbank Belasting  1 105,96 
  
 Hoven  

 Hof Civiel  3 614,94 
 Hof Straf  1 316,15 
 Hof Belasting  3 057,41 
  
 Centrale Raad van beroep  3 321,16

1  De prijzen zijn gebaseerd op loon- en prijspeil 2011.
 

Ontwikkeling eigen vermogen

Eigen vermogen x € 1 000

  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Eigen vermogen per 1–1  18 448  38 402  30 902  26 902  2 902  2 902  2 902 
 Resultaat  19 954  – 7 500  – 4 000  – 24 000  0  0  0 
 Eigen vermogen per 31–12  38 402  30 902  26 902  2 902  2 902  2 902  2 902

De bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2012 is met 
€ 46 mln. verlaagd. In 2012 zal de Rechtspraak daarom eigen vermogen 
inzetten in aanvulling op de bijdrage van het departement. Naar de 
huidige inzichten zal de egalisatierekening en het eigen vermogen met 
ingang van 2013 onvoldoende ruimte bieden om de vereiste capaciteits-
kosten te dekken.

Doorlooptijden
In onderstaande tabel wordt de realisatie weergegeven ten opzichte van 
de norm voor 2012. Wanneer de meerjarige financiering achterblijft bij de 
instroom zullen de voorraden oplopen en komt het halen van de aange-
geven doelstelling in gevaar.

  Realisatie  Realisatie  Realisatie  Norm 

  2009  2010  2011 

 Rechtbanken sector kanton      binnen: 
 Handelszaken met verweer  95%  95%  95%  90%  1 jaar 
  78%  79%  78%  75%  6 mnd. 
 Beschikking arbeidsontbinding op tegenspraak  96%  94%  96%  90%  3 mnd. 
 Handelszaken zonder verweer (verstek)  84%  77%  84%  90%  15 dagen 
 Beschikking geregelde arbeidsontbinding  83%  86%  83%  90%  15 dagen 
 Kort geding  96%  97%  96%  90%  3 mnd. 
 Overtreding  88%  92%  88%  80%  1 mnd. 
 Mulderzaak  80%  78%  80%  80%  3 mnd. 
      
 Rechtbanken, sector civiel      
 Handelszaken met verweer  87%  87%  87%  80%  2 jaar 
  63%  62%  63%  70%  1 jaar 
 Handelszaken zonder verweer (verstek)  76%  72%  76%  90%  1 mnd. 
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Realisatie  Realisatie  Realisatie  Norm 

  2009  2010  2011 

 Verzoekschriftprocedure handel (vooral insolventie)  84%  83%  84%  90%  3 mnd. 
 Beëindigde faillissementen  77%  81%  77%  90%  3 jaar 
 Scheidingszaak  93%  94%  93%  95%  1 jaar 
  62%  65%  62%  50%  2 mnd. 
 Alimentatie en bijstandsverhaal  93%  93%  93%  90%  1 jaar 
 Omgangs- en gezagszaken  81%  84%  81%  80%  1 jaar 
 Beschikking verzoekschriftprocedure kinderrechter  92%  91%  92%  90%  3 mnd. 
 Kort geding  92%  92%  92%  90%  3 mnd. 
      
 Rechtbanken, sector straf      
 Strafzaak MK (=meervoudig behandeld)  84%  83%  84%  90%  6 mnd. 
 Politierechterzaak (incl. economische)  84%  85%  84%  90%  5 weken 
 Strafzaak bij de kinderrechter (enkelvoudig)  82%  77%  82%  85%  5 weken 
 Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis  99%  100%  99%  95%  2 weken 
 Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis  80%  83%  80%  85%  4 mnd. 
      
 Rechtbanken, sector bestuur      
 Bodemzaak bestuur regulier  68%  77%  68%  90%  1 jaar 
  49%  60%  49%  70%  9 mnd. 
 Voorlopige voorziening bestuur regulier  94%  95%  94%  90%  3 mnd. 
 Bodemzaak belasting lokaal  48%  62%  48%  90%  9 mnd. 
 Bodemzaak rijksbelastingen  53%  63%  53%  90%  1 jaar 
 Bodemzaak vreemdelingen  57%  75%  57%  90%  9 mnd. 
      
 Gerechtshoven      
 Handelszaak dagvaarding  71%  74%   79%  80%  2 jaar 
 Handelsrekest  70%  70%   71%  90%  3 mnd. 
 Familierekest  87%  85%   88%  90%  1 jaar 
 Belastingzaak  30%  42%   48%  85%  1 jaar 
 Strafzaak MK (=meervoudig behandeld)  67%  55%   55%  85%  9 mnd. 
 Strafzaak EK  44%  36%   29%  90%  6 mnd. 
 Strafzaak EK kantonzaak  55%  67%   70%  90%  6 mnd. 
 Raadkamerzaken met betrekking tot voorlopige hechtenis  45%  55%   55%  95%  2 weken 
 Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis  61%  46%   54%  85%  4 mnd.
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Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

  Omschrijving  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 1.  Rekening courant RHB 1 januari (plus 

stand depositorekeningen)  111 535  145 216  120 716  115 716  91 716  91 716  91 716 
         
 2.  Totaal operationele kasstroom  55 534  3 000  23 000  5 500  30 000  30 000  30 000 

 – /– totaal investeringen  – 16 749  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000 
 +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen  659  0  0  0  0  0  0 

         
 3.  Totaal investeringskasstroom  – 16 090  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000 
  – /– eenmalige uitkering aan moederde-

partement        
  +/+ eenmalige storting door moederde-

partement  16 700       
 – /– Aflossingen op leningen  – 22 551  – 27 500  – 28 000  – 29 500  – 30 000  – 30 000  – 30 000 
 +/+ beroep op de leenfaciliteit  16 788  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000 

         
 4.  Totaal financieringskasstroom  – 5 763  2 500  2 000  500  0  0  0 
         
 5.  Rekening courant RHB 31 december plus 

stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). 
Maximale roodstand is € 0,5 mln..1 

 145 216  120 716  115 716  91 716  91 716  91 716  91 716 

   33 062  8 562  62  62  62  62  62

1 Incl. rekening-courantstand egalisatierekening.

Toelichting
De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten 
gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in eventuele voorzieningen en 
in mutaties in het netto werkkapitaal.

Investeringen x € 1 000

 Omschrijving  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Hard- en software  10 541  8 541  8 540  7 941  6 541  6 541 
 Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en 
kantoormachines  527  2 347  2 347  2 347  2 347  2 347 
 Audio- en visuele middelen en stoffering  447  3 326  3 327  3 327  4 526  4 526 
 Verbouwingen, installaties en meubilair lang  18 485  15 786  15 786  16 385  16 586  16 586 
 Totaal  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000  30 000 

 Investeringen verdeeld naar vervanging en 

uitbreiding       

 Vervanging  20 674  21 864  24 674  24 552  25 583  25 583 
 Uitbreiding  9 326  8 136  5 326  5 448  4 417  4 417

Investeringen
Om de kapitaalgoederenvoorraad op peil te kunnen houden is in 2013 een 
vervangingsinvestering van € 30 mln. nodig. Daarnaast is rekening 
gehouden met de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen ten gevolge 
van de groei van de Raad.
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7 OVERZICHT ZBO’S EN RWT’S 

 Naam organisatie 1 RWT  ZBO  Functie  Begrotings-
artikel 

 Begrotings-
ramingen 

(x € 1 000) 

Apparaats-
uitgaven 
begrote 

kosten (x 
€ 1 000) 

 verwijzing/url 

 1  Bureau 
Financieel 
Toezicht ( BFT)2 

  x  toezicht op notarissen 
en gerechtsdeur-
waarders, toezicht 
naleving wet identifi-
catie bij dienstverlening 
(WID) en wet melding 
ongebruikelijke 
transacties (MOT) 

 32  6 250  6 250  www.bureauft.nl 

 2  College 
Bescherming 
Persoonsge-
gevens (CBP) 

  x  ziet erop toe dat 
persoonsgegevens 
zorgvuldig worden 
gebruikt en beveiligd en 
dat privacy blijft 
gewaarborgd 

 32  7 610  7 610  www.cbpweb.nl 

 3  College van 
Toezicht 
Auteursrechten 
en naburige 
rechten3 

  x  toezicht op de naleving 
van auteursrechten 

 91  –  –  www.cvta.nl 

 4  College voor de 
Rechten van de 
Mens (CRM) 

  x  ziet toe op de naleving 
van haar oordelen, 
adviseert en geeft 
voorlichting over gelijke 
behandeling 

 32  6 758  6 785  www.cgb.nl 

 5  Commissie 
Schadefonds 
Geweldsmis-
drijven (SGM) 

 x  x  stelt financiële 
tegemoetkoming ter 
beschikking aan 
slachtoffers van een 
geweldsmisdrijf voor 
opgelopen letselschade 

 34  22 199  22 199  www.schadefonds.nl 

 6  Gerechtsdeur-
waarders, 
cluster4 

  x    NVT  NVT  

 7  HALT  x   preventie en bestrijding 
jeugdcriminaliteit. 
Jongeren kunnen recht 
zetten wat zij hebben 
fout gedaan, waardoor 
zij niet in aanraking 
komen met de rechter 

 35  12 500  12 500  www.halt.nl 

 8  Landelijk Bureau 
Inning Onder-
houdsbijdragen 
(LBIO) 

 x  x  innen van alimentatie, 
indien dit niet vrijwillig 
wordt afgedragen 

 35  3 496  3 496  www.lbio.nl 

 9  Nederlands 
Instituut Fysieke 
Veiligheid (NIFV) 
5 

 x  x  met actuele kennis, 
advisering, toegepast 
onderzoek, vraagge-
richte opleidingen en 
oefeningen en 
leiderschapsontwik-
keling helpt het NIFV 
professionals binnen de 
brandweer, GHOR en 
crisisbeheersing, 
beleidsmakers en 
bestuurders zich 
optimaal voor te 
bereiden om de fysieke 
veiligheid van onze 
samenleving te borgen 

 36  31 040  31 040  www.nifv.nl 
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Naam organisatie 1 RWT  ZBO  Functie  Begrotings-
artikel 

 Begrotings-
ramingen 

(x € 1 000) 

Apparaats-
uitgaven 
begrote 

kosten (x 
€ 1 000) 

 verwijzing/url 

 10  Nederlands 
Register 
Gerechtelijk 
Deskundigen 
(NRGD) 

  x  het register waarborgt 
en bevordert een 
constante kwaliteit van 
de inbreng van 
deskundigen in de 
rechtsgang 

 33  1 805  1 805  www.nrgd.nl 

 11  Notarissen, 
cluster. 4 

  x    NVT  NVT  

 12  Onderzoeksraad 
voor veiligheid 
(OVV) 

 x  x  doet onafhankelijk 
onderzoek naar 
oorzaken of 
vermoedelijke oorzaken 
van «voorvallen» en 
categorieën voorvallen 

 36  11 115  11 115  www.onderzoeksraad.nl 

 13  Particuliere 
Jeugdinrichtingen 

 x   behandeling van 
jeugdigen op grond van 
strafrechtelijke titel 

 35  84 107  84 107  

 14  Particuliere 
Tbs-inrichtingen 

 x   behandeling van 
Tbs-gestelden 

 34  222 128  222 128  

 15  Politieacademie 
(PA) 

 x  x  het nationale wervings-, 
selectie-, opleidings- en 
kennisinstituut voor de 
Nederlandse politie 

 31  132 295  132 295  www.politieacademie.nl 

 16  Nationale Politie  x    31  4 940 566  4 940 566  Jaarverslag politie 2011 
 17  Raad voor 

Rechtsbijstand 
(RvR)6 

 x  x  heeft toezicht op en 
draagt zorg voor de 
organisatie en van de 
verlening van 
gesubsidieerde 
rechtsbijstand 

 32  55 232  55 232  www.rvr.org 

 18  Reclasseringsorganisaties
– Reclassering 
Nederland;
– Leger des 
Heils;
– Sitichting 
verslavingsre-classering 
GGZ Nederland 

 X   voorkomen en 
verminderen van 
crimineel gedrag door 
begeleiding aan 
personen die ene 
strafbaar feit hebben 
gepleegd of daarvan 
worden verdacht 

 34  234 858  234 858  

 19  Slachtofferhulp 
Nederland 
(SHN) 

 x   ondersteuning aan 
slachtoffers van 
misdrijven 

 34  25 603  25 603  www.slachtofferhulp.nl 

 20  Stichting 
Donorgegevens 
Kunstmatige 
Bevruchting, 
SDKB.7 

  x  sinds 2004 worden de 
gegevens van sperma- 
eicel- en 
embryodonoren 
landelijk geregistreerd. 
Beheer van deze 
gegevens en 
verstrekken deze op 
verzoek aan het 
donorkind, ouders of 
huisarts 

  NVT  NVT  www.donorgegevens.nl 
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Naam organisatie 1 RWT  ZBO  Functie  Begrotings-
artikel 

 Begrotings-
ramingen 

(x € 1 000) 

Apparaats-
uitgaven 
begrote 

kosten (x 
€ 1 000) 

 verwijzing/url 

 21  Stichting Nidos    x  voert als onafhankelijke 
(gezins-) voogdij 
instelling, op grond van 
de wet, de voogdijtaak 
uit voor Alleenstaande 
Minderjarige Asiel-
zoekers 

 35  27 054  27 054  www.Nidos.nl

1 Alle ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie vallen zijn in dit overzicht opgenomen, ook 
wanneer deze geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie hebben.
2 Het Bureau Financieel Toezicht wordt vanaf 2014 bekostigd door de organisaties waarop toezicht wordt gehouden.
3 Het College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten wordt tot en met 2012 bekostigd door de organisaties waarop het toezicht wordt 
gehouden. De begroting behoeft goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitie. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel toezicht collec-
tieve beheersorganisaties (31 766), naar verwachting 1 januari 2013, wordt het college bekostigd uit algemene middelen. In 2011 en 2012 ontving 
het college tijdelijk subsidie vanwege de overgangsfase ter voorbereiding op de te ontwikkelen nieuwe toezichtvorm.
4 Gerechtsdeurwaarders en notarissen vallen conform het rijksbrede ZBO-register onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en 
Justitie. Er is geen financiële relatie met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
5 NIFV is een ZBO die zijn eigen opbrengsten genereren. Incidenteel ontvangen zij subsidies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor speci-
fieke opdrachten die voortkomen uit een opdrachtgevers/opdrachtnemersrelatie. VenJ streeft ernaar om het NIFV en het NBBE uiterlijk per 1 januari 
2013 te laten opgaan in een nieuwe organisatie: Het Nederlands Instituut voor Fysiek Veiligheid (IFV). Het NIFV wordt dan het IFV, zodra het 
wetsvoorstel door de Kamer is goedgekeurd.
6 In het bedrag ad € 55 232 000 is inbegrepen een bedrag voor het Juridisch Loket ad € 25 332 000. 
7 De Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting valt conform het rijksbrede ZBO-register onder de verantwoordelijkheid van de Minister 
van Veiligheid en Justitie, maar heeft geen financiële relatie met Veiligheid en Justitie.
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8 BIJLAGE PROGNOSEMODEL JUSTITIËLE KETENS 

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ): ramingen capaciteitsbe-
hoefte 2012–2017
Om het beleid van VenJ goed uit te kunnen voeren is zicht op de 
beschikbaarheid van voldoende capaciteit essentieel. Of het nu gaat om 
gevangeniscellen of om de instroom in de rechtsbijstand. De beschikbare 
capaciteit in de strafrechtketen en in de civiele- en bestuursrechtspraak 
dienen steeds zo goed mogelijk te zijn afgestemd op de capaciteitsbe-
hoefte.

De capaciteitsbehoefte wordt bepaald door diverse maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarnaast leiden nieuwe wet- en beleidsvoorstellen 
doorgaans ook tot nieuwe en/ of gewijzigde capaciteitsbehoeften.
Een goed inzicht in de criminaliteitsontwikkeling is een noodzakelijke 
voorwaarde voor een adequate raming van de capaciteitsbehoefte. Met 
het wetenschappelijk gevalideerde Prognosemodel Justitiële Ketens 
(PMJ) wordt jaarlijks geraamd wat de capaciteitsbehoefte in de 
strafrechtelijke-, civielrechtelijke- en bestuursrechtelijke keten is. Dit model 
is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten in de 
criminaliteitsontwikkeling.
De ramingen worden elk jaar door het WODC gelijktijdig met de begroting 
gepubliceerd (vindplaats: www.wodc.nl).

A. Prognoses strafrechtketen 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

32.1 Hoge Raad 

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Cassaties strafzaken  3 577  3 581  3 581  3 581  3 581  3 581

32.2 Raad voor rechtsbijstand 

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Reguliere straftoevoegingen  48 872  46 229  45 975  45 952  45 979  45 970 
 Ambtshalve straftoevoegingen (incl. vreemdelingenbe-
waring)  94 449  92 967  94 804  94 876  94 390  94 141 
 Piketdiensten  144 467  163 917  183 120  202 731  202 092  201 485

32.3 Raad voor de rechtspraak – gerechten

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Afdoening kanton straf  207 935  219 111  236 043  249 239  254 315  258 412 
 Afdoening rechtbank straf  183 664  179 349  178 764  177 949  175 559  175 508 
 Afdoening gerechtshof straf  38 093  38 183  38 308  38 308  38 285  38 265
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33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

33.1 Openbaar Ministerie

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Instroom kantonzaken  120 005  121 787  130 658  138 093  139 673  140 384 
 Instroom rechtbankzaken  211 003  205 314  204 191  203 428  201 792  200 661 
 WAHV-zaken: beroep OvJ  284 827  276 526  269 759  265 420  261 727  258 521

34 Sanctietoepassing 

34.3 DJI – Gevangeniswezen – regulier

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Gevangeniswezen  13 474  13 146  13 221  13 306  13 320  13 353

34.3 DJI -Tbs

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Tbs  2 011  1 951  1 872  1 792  1 717  1 649

34.3 Reclassering

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Toezicht (3 niveaus)  21 178  21 312  21 483  21 631  21 783  21 925 
 Te starten werkstraffen  21 222  21 589  21 966  22 369  22 752  23 167 
 Vroeghulpbezoeken  24 457  24 224  23 996  23 812  23 584  23 433 
 Milieurapportage  32  32  31  31  31  31 
 Reclasseringsadvies met Quick Scan  28 136  27 868  27 606  27 394  27 131  26 958 
 Reclasseringsadvies zonder Quick Scan  6 503  6 441  6 380  6 331  6 271  6 231 
 Reclasseringsadvies  44 644  44 219  43 803  43 467  43 050  42 775 
 Reclasseringsadvies met verdiepingsdiagnose  1 043  1 033  1 023  1 015  1 006  999 
 Reclasseringsadvies met RISC tbv Tbs/PIJ  802  794  787  781  773  768 
 Gedragsinterventies  2 147  2 123  2 101  2 083  2 061  2 043 
 Toegeleidingen zorg  7 802  7 728  7 655  7 596  7 523  7 475

34.3 CJIB

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Instroom WAHV-zaken  9 043 603  8 850 263  8 705 588  8 563 960  8 447 557  8 347 207 
 Lopende vonnissen en vervangende hechtenissen  17 386  17 253  17 090  16 965  16 842  16 753 
 Ontnemingsmaatregelen  1 130  1 118  1 106  1 097  1 086  1 077 
 Schadevergoedingsmaatregelen  11 459  11 333  11 217  11 120  11 009  10 915 
 Geldboetevonnissen (STRABIS)  89 619  85 178  86 138  89 900  91 673  92 921 
 Transacties (TRIAS)  156 015  146 458  137 799  129 931  122 764  116 222 
 Instroom taakstraffen  22 283  22 704  23 138  23 603  24 044  24 524
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34.3 DJI-vreemdelingen-bewaring

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Vreemdelingenbewaring  1 553  1 629  1 704  1 719  1 679  1 667

34.4 Slachtofferhulp Nederland

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Slachtofferhulp-verrichte intakes  185 864  195 805  204 418  214 352  222 944  233 536 
 Kwaliteitscontrole voegen  20 381  21 472  22 416  23 505  24 448  25 609 
 Verhalen schade  13 595  12 615  11 601  10 715  9 816  9 058 
 Begeleiding strafproces  5 201  5 479  5 720  5 998  6 239  6 535 
 Emotionele ondersteuning  36 769  38 736  40 440  42 405  44 105  46 200 
 Slachtofferverklaring/spreekrecht  4 147  4 369  4 561  4 783  4 975  5 211 
 Doorverwijzen naar externe partijen  6 256  6 590  6 880  7 214  7 504  7 860 
 Stichting Slachtoffer in beeld  1 073  1 073  1 073  1 073  1 073  1 073

34.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Beslissingen op verzoeken  7 221  7 323  7 405  7 484  7 566  7 658 
 Behandelde bezwaren  746  763  770  776  782  788

35 Jeugd 

35.1 Raad voor de Kinder bescherming – strafzaken

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Te starten taakstraffenZM+OM  17 165  17 326  17 504  17 696  17 897  18 101 
 Basisonderzoeken  30 835  31 758  32 628  33 458  34 234  34 933 
 Uitgebreide strafonderzoeken  2 720  2 802  2 878  2 952  3 020  3 082 
 Beschermingszaken  18 989  19 621  19 671  19 771  19 871  19 962 
 ASAA zaken  2 726  2 689  2 623  2 567  2 576  2 587 
 Gezag en omgangszaken  4 815  4 663  4 480  4 297  4 146  4 028

35.3 DJI-jeugd

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 DJI capaciteit minderjarigen  743  708  685  674  680  657
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35.3 HALT

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Te starten HALT-afdoeningen  18 961  19 496  20 009  20 419  20 667  20 765

35.3 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Reguliere jeugdreclassering  9 458  9 383  9 305  9 233  9 170  9 113 
 Samenloop  1 003  1 010  1 017  1 022  1 026  1 031 
 ITB-criem  943  1 051  1 155  1 234  1 286  1 318 
 ITB-harde kern  304  308  312  316  319  323 
 STP (Scholings- of trainingsprogramma’s)  27  27  27  27  27  27

91 Apparaat kerndepartement 

Raad voor de strafrechtstoe-passing en Jeugdbescherming

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Instroom beroepszaken  2 515  2 510  2 505  2 500  2 496  2 491 
 Instroom doorzendingen  348  351  352  353  353  353 
 Instroom overige zaken  368  373  381  388  396  404

B. Prognoses Civielrechtelijke keten 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

32.2 Raad voor rechtsbijstand

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Toevoegingen civiel(excl. Vreemdelingenzaken)  242 706  244 385  245 675  247 427  247 694  247 890

32.3 Raad voor de rechtspraak

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Rechtbank civiel  340 611  348 692  360 085  371 029  383 347  397 294 
 Rechtbank kanton  1 005 132  1 048 503  1 115 977  1 188 961  1 267 162  1 351 162 
 Gerechtshof civiel  16 567  16 821  17 116  17 804  18 552  19 380 
 Hoge Raad civiel  549  551  554  560  565  571
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C. Prognoses Bestuursrechtelijke keten 

32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

32.3 Raad voor de rechtspraak 

Aantallen

  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

 Rechtbank bestuur  44 624  39 100  38 219  39 446  40 657  41 961 
 Rechtbank belasting  27 059  21 923  19 242  19 937  20 710  21 514 
 Gerechtshof belastingzaken  4 901  4 753  4 152  4 238  4 387  4 554 
 Cassaties in bestuurszaken  1 194  1 406  1 519  1 516  1 563  1 607 
 Centrale Raad van Beroep  7 796  7 329  6 402  6 447  6 500  6 567
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9 WETGEVINGSPROGRAMMA 

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen (peildatum: 9-7-2012 )

 Wetsvoorstel  Gevorderd 
t/m 

 Verwachting 
omtrent 
eerstvol-
gende fase 

 Beoogde 
inwerking-
treding 

 Straf- en sanctierecht    

 Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de invoering van 
wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut) 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Implementatie richtlijn bestrijding seksueel misbruik, seksuele uitbuiting  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-12-2013 

 van kinderen en kinderpornografie       
 Wetsvoorstel strafbaarstelling oproepen tot een bankrun  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Goedkeuring en uitvoering van het Raad van Europa-verdrag huiselijk geweld  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Implementatie van de EU-richtlijn European Protection Order (EPO) (Europees 
beschermingsbevel) 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2015 

 Automatische kentekenherkenning (ANPR) – tweede tranche  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Uitvoeringswet Restmechanisme straftribunalen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wijziging Opiumwet (scheiding hard- en softdrugs)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm inzet van alcohol- en drugstesten bij 
geweldsmisdrijven 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wetsvoorstel wijziging Instellingswet RSJ en enkele andere wetten (uitspraken RSJ)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2015 

 Herijking van de Penitentiaire beginselenwet in verband met modernisering 
gevangeniswezen 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Goedkeuringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot 
wijziging van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Uitvoeringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging 
van het Verdrag van ’s-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Implementatie van de richtlijn 2011/82/EU over verkeersovertredingen (implemen-
tatie verkeersovertredingen) 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel elektronisch strafdossier  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminaliteit  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wetsvoorstel herziening rechtsmachtregeling  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel implementatie richtlijn vertolking en vertaling in strafzaken  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-10-2013 

 Wijziging Sv ivm levenslang toezicht op zedendelinquenten  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (incl. strafdienstplicht)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit toezichtsmaatregelen als alternatief voor 
voorlopige hechtenis 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-4-2013 

 Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake 
vingerafdrukken en DNA-profielen 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wetsvoorstel reparatie van het Wetboek van Militair Strafrecht  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Goedkeuring Verdrag NL-Peru overbrenging van gevonniste personen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2013 

 Wetsvoorstel raadsman en politieverhoor  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-7-2014 

 Wijziging Sr ivm strafbaarstelling financieren terrorisme  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-7-2013 
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Wetsvoorstel  Gevorderd 
t/m 

 Verwachting 
omtrent 
eerstvol-
gende fase 

 Beoogde 
inwerking-
treding 

 Wetsvoorstel uitbreiding voorlopige hechtenis (slagvaardig strafrecht)  advies Raad 
van State 

 indiening bij  01-01-204 

 Wijziging van Sv in verband met automatische kentekenherkenning (ANPR)  advies Raad 
van 

 indiening bij 
TK 

 1-7-2014 

 (eerste tranche)  State     
 Aanpassing van WSr (fraude met identiteitsbewijzen)  advies Raad 

van State 
 indiening bij 
TK 

 1-1-2014 

 Wijziging Wetboek van Strafrecht ivm implementatie richtlijn bestrijding mensen-
handel 

 akkoord 
ministerraad 
(na NR) 

 indiening bij 
TK 

 1-4-2013 

 Implementatie richtlijn nr. 2012/13 EU betreffende het recht op informatie  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 in strafprocedures       
 Wetsvoorstel  Gevorderd 

t/m 

 Verwachting 

omtrent 

eerstvol-

gende fase 

 Beoogde 

inwerking-

treding 

 Staats- en bestuursrecht       

 Wijziging Belastingwet BES ivm hoger beroep  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 7-12-2012 

 Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen 
inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2013 

 Evaluatiewet Gerechtsdeurwaarderswet  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wetsvoorstel stelselherziening rechtsbijstand 2010–2014 (VenJ)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wijziging Politiewet 2012 ivm verruiming screening  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Kaderwet tuchtrecht (harmonisatie tuchtprocesrecht)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2014 

 Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit       
 Wijziging Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 In het politiebestel       
 Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Aanpassingswet nadeelcompensatie  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM.  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van flexibel camera-
toezicht 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Implementatie van de verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wijziging Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamerorganisatie  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2015 

 Wijziging Registratiewet 1970  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Kansspelen via internet  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-12-2013 

 Wijziging Wrra i.v.m. formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Macht 1/8/2007 tot 31/12/2010 en inwerkingtreding van de WIA       
 Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Aanpassingswet zelfstandige bestuursorganen Justitie  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 
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Wetsvoorstel  Gevorderd 
t/m 

 Verwachting 
omtrent 
eerstvol-
gende fase 

 Beoogde 
inwerking-
treding 

 Wijziging van de Wet justitiesubsidies i.v.m. de inwerkingtreding van de  advies Raad 
van 

 indiening bij 
TK 

 1-1-2013 

 Aanwijzingen voor subsidies (Stcrt. 2009, nr. 3086451)  State     
 Wijziging Politiewet 2012 (verzamelwet)  advies Raad 

van 
 indiening bij 
TK 

 1-1-2014 

 State       
 Wetsvoorstel gebruik Friese taal  advies Raad 

van 
 indiening bij 
TK 

 1-1-2013 

 State       
 Wet kwaliteit beroepsuitoefening in de jeugdzorg  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wet herziening opleiding rechterlijke ambtenaren  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wijziging van de wet op het notarisambt (toelating onderdanen EU en EER)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2013 

 Wet gebruik passagiersgegevens voor grenscontroles  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

    
 Privaatrecht    

 Goedkeuring van het Wrakopruimingsverdrag  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Aanpassingswet Wrakopruimingsverdrag  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel wegnemen belemmeringen doorwerken na 65 jaar  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wetsvoorstel implementatie Visserijverdrag  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Goedkeuringswetgeving HNS Verdrag  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Uitvoeringswetgeving HNS-Verdrag  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel stelselherziening jeugdzorg (zorg en hulp voor de jeugd)  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel uitvoering breed wettelijk moratorium  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Goedkeuringswet verdrag Rotterdam Rules  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel invoering trust  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Uitvoeringswet verdrag Rotterdam Rules  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel  Gevorderd 

t/m 

 Verwachting 

omtrent 

eerstvol-

gende fase 

 Beoogde 

inwerking-

treding 

 Wetsvoorstel verbetering handhaving auteursrechten en herziening thuiskopie-
stelsel 

 in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Uitvoeringswet verordening buspassagiersrechten  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-3-2013 

 wetsvoorstel implementatie richtlijn consumentenrechten  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 15-11-2013 

 Wetsvoorstel verhaal van door naasten geleden inkomensschade  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel facilitering langetermijnaandeelhouderschap  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel herziening arbitragerecht  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel aansprakelijkheid opslag CO2  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 
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Wetsvoorstel  Gevorderd 
t/m 

 Verwachting 
omtrent 
eerstvol-
gende fase 

 Beoogde 
inwerking-
treding 

 Wetsvoorstel verzamelwet familierecht/opheffing enkele verschillen tussen huwelijk  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 en geregistreerd partnerschap       
 Wetsvoorstel krediettransacties  in voorbe-

reiding 
 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-7-2013 

 Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-1-2013 

 Wetsvoorstel wijziging van de voorwaarden transseksualiteit (1:28 BW)  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-1-2013 

 Wetsvoorstel maatregelen beperking huwelijksdwang  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-1-2013 

 Wetsvoorstel executieveilen via internet  advies Raad 
van State 

 indiening bij 
TK 

 1-7-2013 

    
 Wetgevingskwaliteitsbeleid    

 Aanpassingswet technische wijzigingen in verband met het Verdrag van Lissabon  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Rijkswet technische aanpassingen in verband met het Verdrag van Lissabon  in voorbe-
reiding 

 akkoord 
ministerraad 

 1-1-2014 

 Wetsvoorstel handhaving anderstalige voorschriften  akkoord 
ministerraad 
indiening bij 
TK 

  1-1-2014
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10 LIJST MET AFKORTINGEN 

Afkorting Betekenis 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
AMV’s Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen 
ANPR Automatic Number Plate Recognition 
ATb Alerteringssysteem Terrorismebestrijding 
B/L Baten/lasten 
BDUR Brede DoelUitkering Rampenbestrijding 
BES Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
BFrp Besluit Financiën regionale politiekorpsen 
BFT Bureau Financieel Toezicht 
Bibob Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur 
BIJ Beleidsinformatie Jeugdzorg 
BJZ Bureaus Jeugdzorg 
BNC Beoordeling nieuwe (EU)Commissievoorstellen 
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
BOD Bijzondere Opsporingsdiensten 
BVS Budgetverdeelsysteem 
BW Burgerlijk Wetboek 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
C&R Criminaliteit en Rechtshandhaving 
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 
CBP College Bescherming Persoonsgegevens 
CBRNE Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair / Explosie-

ven 
CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
CGB Commissie Gelijke Behandeling 
CIO Centrale Informatie Organisatie 
CIOT Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie 
CJIB Centraal Justitieel Incasso Bureau 
COSI EU Comité voor interne veiligheid 
CSV Criminele Samenwerkings Verbanden 
CVOM Centrale verwerking Openbaar Ministerie 
CvTK College van Toezicht op de kansspelen 
DHW Drank- en Horecawet 
DIPP Dekkings Issues Prioritering Procedure 
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen 
DPAN Digitaal Platform Aansluiting Nazorg 
DTN Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 
DTV Dienst Terugkeer en Vertrek (BZK) 
DWO Digitale Werkplekomgeving 
DWR Digitale Werkomgeving Rijksdienst 
ECM Enterprise Content Management 
EG Europese Gemeenschap 
EHRM Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
EIS Europol Informatie Systeem 
EK Eerste Kamer 
EL&I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
ENISA European Network and Information Security Agency 
EPC Eenpersoonscel 
ERP Enterprise Resource Planning 
ESF Europese Sociale Fondsen 
ET Elektronisch Toezicht 
EU Europese Unie 
EVRM Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de 

Mens en de fundamentele vrijheden. 
Finec Financieel Economisch Rechercheren 
FIOD-ECD Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst – Economische 

Controle Dienst 
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Afkorting Betekenis 

FIU-
Nederland: Financial Intelligence Unit – Nederland 
FoBo Frontoffice Backoffice 
FPC Forensisch Psychiatrisch Centrum 
FPU Flexibele Pensioen Uitkering 
FRONTEX Europees Agentschap Frontières Extérieures 
Fte fulltime-equivalent 
FZG Forensische Zorg 
G32 Netwerk van bestuurders van de 34 grootste steden in 

Nederland 
G4 Netwerk van bestuurders van de 4 grote steden in 

Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht 
GCOS Generiek Casusoverleg ondersteunend systeem 
GCOS Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem 
GDI Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT 
GGD Gemeentelijke Geneeskundige Diensten 
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 
GPS Global Positioning System 
GSR Garantstellingregeling 
GW Gevangeniswezen 
H1N1 Nieuwe Influenza A 
HALT Het Alternatief 
HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg 
HRM Human Resource Management 
HTR Herziening Toezicht Rechtspersonen 
I&A Immigratie en Asiel 
I&M Infrastructuur en Milieu 
IAK Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving 
IBV Informatie Beleid Veiligheid 
ICCW Interdepartementale Commissie voor Constitutionele 

aangelegenheden en wetgevingsbeleid 
ICT Informatie- en Communicatietechnologie 
IFV Instituut Fysieke Veiligheid 
IND Immigratie- en Naturalisatiedienst 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ITB Individuele Traject Begeleiding 
IVB RP/NP Integriteitsverklaring Beroepsgoederen Rechtspersonen / 

Natuurlijke personen 
IVM Integrale Veiligheidsmonitor 
IVRK Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
JBZ Justitie en Binnenlandse Zaken 
JIT Joint Investigations Teams 
JJI Justitiële Jeugdinrichtingen 
JR Jeugdreclassering 
JUSTIS Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, 

Screening 
KLPD Korps Landelijke Politiediensten 
KMar Koninklijke Marechaussee 
KWAS Kwetsbaarheidsanalyse Spionage 
LBIO Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage 
LIEC Landelijk Informatie- en Expertise Centrum 
LIJ Landelijk Instrumentarium Jeugd 
MBVEO Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige 

Overlast 
MIA-V Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid 
MOT Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 
MoU Memorandum of Understanding 
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Afkorting Betekenis 

MPC Meerpersoonscel 
MvF Ministerie van Financiën 
Nbbe Nederlands bureau brandweerexamens 
NCC Nationaal Crisis Centrum 
NCSC Nationaal Cyber Security Centrum 
NCSS Nationale Cyber Security Strategie 
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
NCV Nood Communicatie Voorziening 
NFI Nederlands Forensisch Instituut 
NGO Non-Gouvernementele Organisatie 
NGRD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 
NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 
NP Nationale Politie 
NRB Nationale risicobeoordeling 
NVBR Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en 

Rampenbestrijding 
NVC Nationaal Voorlichtingscentrum 
O&I Operations & Infrastructure 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling 
OLAF Office Européen de lutte anti-fraude 
OM Openbaar Ministerie 
OOV Openbare Orde en Veiligheid 
OT Ongebruikelijke transacties 
OTS Ondertoezichtstellingen 
OvV Onderzoeksraad voor Veiligheid 
P Price 
PEGI Pan European Game Information 
PI Penitentiaire Inrichting 
PIJ Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen 
PM Pro Memorie 
PMJ Prognosemodel Justitiële Ketens 
PNR Passenger Name Record 
PP penitentiaire programma’s 
PPS Publiek-Private Samenwerking 
Programma 
J&J Programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen 
PV Proces-verbaal 
Q Quantity 
RAIO Rechterlijk ambtenaar in opleiding 
Rbtv Register beëdigde tolken en vertalers 
RHB Rijkshoofdboekhouding 
RIEC’s Regionale Informatie- en Expertise Centra 
RvR Raad voor Rechtsbijstand 
RSJ Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
RUD Regionale Uitvoeringsdiensten 
RvdK Raad voor de Kinderbescherming 
RvdR Raad voor de Rechtspraak 
RvS Raad van State 
RVZ Raad voor Volksgezondheid en Zorg 
RWT Rechtspersoon met een Wettelijke Taak 
SBF Substantieel bezwarende functies 
SDKB Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 
SGC Stichting Geschillen Commissies Consumentenzaken 
SGM Schadefonds Geweldsmisdrijven 
SHN Slachtoffer Hulp Nederland 
SiB Slachtoffer in Beeld 
SIS Schengen Informatie Systeem 
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Afkorting Betekenis 

SLA Service Level Agreement 
SSC Shared Service Center 
SSC-ICT Shared Service Center ICT 
SSO’s Shared Service Organisaties 
Stb Staatsblad 
Stcr Staatscourant 
STP Scholings- en trainingsprogramma 
SVG Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland 
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Tbs Terbeschikkingstelling 
TK Tweede Kamer 
USB Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen 
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
VBV Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers 
VenJ Veiligheid en Justitie 
VHH Veiligheidshuizen 
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNO-NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen -Nederlands 

Christelijk Werkgeversverbond 
VOG Verklaring Omtrent het Gedrag 
VPS Versterking prestaties in de strafrechtketen 
VRIS Vreemdelingen in de strafrechtketen 
VT Verdachte transacties 
VtsPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland 
VvGB Verklaring van Geen Bezwaar 
VVm Vaste verandermomenten 
Vw Vreemdelingenwet 
VWA Voedsel- en Warenautoriteit 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
WAHV Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoor-

schriften 
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens 
Wet Bibob Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur 
Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 
WODC Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum 
WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebu-

reaus 
Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen 
Wth Wet tijdelijk huisverbod 
Wvr Wet Veiligheidsrisico’s 
WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van 

terrorisme 
WWM Wet wapens en munitie 
ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan 
ZM Zittende Magistratuur 
ZSM Pilot versnelde afdoening strafzaken
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Bureau Financieel Toezicht 31, 33, 35, 80, 127, 129, 139, 143
Bureaus jeugdzorg 64, 69, 72, 139, 143, 169, 174
Burgerlijk Wetboek 68, 139, 143, 162, 164, 166, 168, 187, 192, 210
C2000 29, 143, 164, 175
Celcapaciteit 61, 143
Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie 139, 143
Centraal Justitieel Incasso Bureau 3, 60, 61, 139, 143
Centrale verwerking Openbaar Ministerie 139, 143
Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair / Explosieven 139, 143
College Bescherming Persoonsgegevens 31, 33, 39, 80, 127, 139, 143
College van Toezicht op de kansspelen 139, 143
Commissie Gelijke Behandeling 139, 143
Criminaliteitspreventie 49, 55, 61, 139, 143, 217, 218, 219
Criminele Samenwerkings Verbanden 139, 143
Crisis 8, 18, 19, 25, 74, 75, 77, 141, 143, 147, 148, 150, 151, 153, 173, 190, 
205, 214
Crisisbeheersing 17, 18, 74, 75, 127, 143, 163, 164, 171, 180, 185
Cybercrime 14, 27, 42, 61, 143, 188
Cybersecurity 14, 74, 143, 180
Digitaal Platform Aansluiting Nazorg 139, 143
Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 139, 143
Eenpersoonscel 139, 143
Eergerelateerd geweld 64, 143, 156, 157, 165
Elektronisch toezicht 93, 143, 195
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 143
Europese Sociale Fondsen 139, 143
Europese Unie 139, 143
Forensisch psychiatrisch centrum 86
Forensisch Psychiatrisch Centrum 140, 143
Forensische zorg 24, 54, 58, 62 63, 85, 86, 87, 89, 94, 135, 140, 143, 213, 
222
Garantstellingregeling 140, 143
Gedragsinterventies 62, 66, 73, 131, 143
Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem 73, 140, 143
Georganiseerde misdaad 12, 16, 18, 49, 143
Gerechtskosten 45, 53, 98, 100, 121, 122, 123, 143
Geschilbeslechting 143
Gevangeniswezen 20, 22, 24, 59, 60, 85, 86, 94, 121, 131, 135, 140, 143, 
151, 156, 161, 165, 173, 203, 210
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Griffieontvangsten 143
Griffierechten 22, 23, 24, 120, 143, 149, 150, 163, 166, 181, 190, 191
Halt 64, 65, 71, 127, 143, 212, 214, 221
Herziening Toezicht Rechtspersonen 108, 140, 143
Hoge Raad 5, 8, 31, 33, 34, 80, 81, 130, 133, 144, 180, 194
Homogene Groep Internationale Samenwerking 6, 144
Huiselijk geweld 64, 70, 73, 135, 144, 161, 163, 185, 192, 200, 219
Individuele Traject Begeleiding 140, 144
Informatie Beleid Veiligheid 140, 144
Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving 140, 144
Integrale Veiligheidsmonitor 16, 140, 144
Integriteit 1, 3, 12, 13, 14, 35, 41, 50, 52, 55, 58, 60, 61, 108, 140, 144, 197
Integriteitsverklaring Beroepsgoederen Rechtspersonen / Natuurlijke 
personen 140, 144
Interlandelijke adoptie 21, 144, 169, 221, 222
Internationale rechtsorde 20, 144
Jeugd 1, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 41, 47, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 
73, 84, 85, 86, 89, 96, 128, 132, 137, 141, 144, 145, 152, 161, 163, 171, 173, 
175, 182, 203, 214, 219, 221, 222
Jeugdbescherming 8, 25, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 133, 144, 169, 171, 
174, 210, 221
Jeugdcriminaliteit 64, 65, 67, 72, 127, 141, 144, 145, 214, 216, 219
Jeugdinrichtingen 54, 64, 67, 80, 91, 96, 128, 140, 144, 212
Jeugdreclassering 64, 66, 67, 69, 70, 72, 133, 140, 144, 152, 171, 174
Jeugdzorg 17, 21, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 133, 137, 144, 169, 174, 175, 
209
Jihadisme 144
Joint Investigations Teams 140, 144
Justis 1, 3, 45, 50, 60, 80, 108, 109, 112, 114, 144, 198
Kansspelen 25, 55, 56, 136, 144, 152, 172, 187, 193, 205
Kinderbescherming 21, 68, 69, 144, 175
Kwetsbaarheidsanalyse Spionage 140, 144
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage 67, 68, 80, 127, 140, 144
Landelijk Informatie- en Expertise Centrum 41, 140, 144
Landelijk Instrumentarium Jeugd 72, 140, 144
Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast 140, 
144
Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid 140, 144
Mediation 35, 53, 144, 179
Meerpersoonscel 20, 22, 24, 59, 87, 141, 144, 151
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 140, 144
Mensenrechten 39, 144, 217, 220
MOT 13, 33, 63, 127, 132, 140, 144, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 165, 167, 
170, 172, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 187, 190, 201, 205, 208, 209, 213
Nationaal CrisisCentrum 144
Nationaal Voorlichtingscentrum 141, 144
Nationale cyber security strategie 144
Nationale Polite 144
Nationale risicobeoordeling 141, 144
Nationale veiligheid 25, 74, 75, 144, 147, 169, 170, 173, 221
Nazorg 60, 62, 72, 73, 144, 181, 206
Nederlands bureau brandweerexamens 75, 141, 144
Nederlands Forensisch Instituut 1, 3, 45, 50, 103, 141, 144
Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 75, 127, 141, 144
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 45, 50, 80, 128, 141, 144
Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding 141, 
144
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Nood Communicatie Voorziening 141, 144
ODA 9, 16, 20, 32, 39, 58, 69, 76, 115, 119, 144, 191, 202
OM 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 
53, 54, 57, 59, 62, 64, 72, 80, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 114, 122, 132, 
139, 141, 144, 150, 162, 163, 165, 167, 168, 174, 175, 179, 188, 189, 190, 
200, 215
Ondertoezichtstellingen 65, 141, 144
Onderzoeksraad voor Veiligheid 8, 75, 77, 80, 141, 144, 185
Ongebruikelijke transacties 51, 52, 127, 141, 144
Openbaar Ministerie 5, 8, 16, 17, 22, 23, 45, 46, 47, 51, 81, 121, 131, 141, 
144, 150, 157, 177
Openbare Orde en Veiligheid 8, 141, 144
Opsporing 6, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 29, 30, 41, 45, 46, 50, 51, 52, 55, 
103, 112, 139, 145, 170, 178, 194, 205, 221
Penitentiaire inrichting 87, 92
Penitentiaire Inrichting 141, 145
Pilot versnelde afdoening strafzaken 142, 145
Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen 141, 145
Politieonderwijs 145
Politieorganisatie 9, 10, 26, 30, 145
Politiewet 28, 29, 74, 136, 137, 145, 176, 177, 210, 211
Raad van State 40, 135, 136, 138, 141, 145, 162, 182, 203, 206, 220
Raad voor de Kinderbescherming 5, 8, 9, 22, 24, 64, 67, 81, 141, 145, 152
Raad voor de rechtspraak 1, 3, 7, 22, 24, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 64, 119, 
123, 130, 133, 134, 145, 149, 150, 158, 159, 186
Raad voor Rechtsbijstand 31, 34, 35, 36, 37, 128, 141, 145
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 54, 141, 145
Radicalisering 77, 145, 203, 204, 221
Rechterlijk ambtenaar in opleiding 141, 145
Rechtsbijstand 1, 7, 8, 22, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 51, 80, 128, 130, 
133, 134, 136, 145, 149, 166, 218
Rechtshandhaving 8, 25, 41, 51, 139, 145, 188, 213, 218
Rechtsorde 26, 41, 46, 145
Rechtspleging 1, 3, 7, 8, 11, 25, 31, 32, 33, 37, 38, 130, 133, 134, 145, 149, 
191, 218, 221
Rechtsstaat 9, 12, 18, 119, 145
Recidive 20, 43, 54, 57, 58, 61, 62, 64, 72, 145, 157, 164, 173, 195, 196, 
221, 222
Reclassering 9, 19, 52, 54, 60, 62, 66, 73, 80, 128, 131, 142, 145, 157, 182, 
190, 212, 213, 221
Regionale Informatie- en Expertise Centra 13, 41, 141, 145
Sanctiecapaciteit 85, 86, 92, 93, 145
Sanctietoepassing 1, 8, 25, 54, 60, 84, 131, 145, 151, 210
Schadefonds Geweldsmisdrijven 56, 60, 63, 80, 127, 132, 141, 145
Schuldsanering 31, 33, 37, 145
Slachtoffer Hulp Nederland 141, 145
Slachtoffer in Beeld 55, 56, 60, 63, 73, 141, 145
Slachtofferhulp 9, 55, 56, 60, 63, 80, 128, 132, 145, 172, 212, 213
Slachtofferzorg 8, 9, 25, 55, 58, 60, 63, 145, 196, 208, 213, 221
Strafrechtsketen 18, 31, 44, 50, 52, 62, 145
Taakstraffen 54, 64, 65, 99, 101, 131, 132, 145
Tbs 19, 20, 22, 23, 24, 57, 58, 66, 80, 86, 89, 92, 93, 128, 131, 142, 145, 
151, 180, 208, 212, 213, 214
Terbeschikkingstelling 58, 142, 145
Terrorisme 1, 8, 25, 31, 35, 51, 74, 75, 77, 135, 145, 153, 162, 164, 166, 194
Terrorismebestrijding 8, 25, 74, 75, 77, 141, 144, 145, 164, 166, 190, 194, 
221
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Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen 10, 59, 142, 145
Veelplegers 145, 201
Veiligheid begint bij Voorkomen 145
Veiligheid en Justitie 1, 3, 4, 6, 7, 9, 15, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 
36, 38, 41, 44, 50, 51, 53, 54, 62, 64, 74, 78, 79, 80, 82, 91, 98, 100, 103, 104, 
108, 110, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 127, 128, 129, 
142, 145, 147, 151, 152, 153, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213
Veiligheid 1, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 41, 42, 45, 49, 50, 52, 54, 
60, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 108, 127, 128, 129, 131, 136, 139, 
140, 141, 142, 144, 145, 146, 150, 152, 153, 160, 162, 169, 170, 171, 172, 
173, 174, 180, 181, 192, 193, 198, 199, 201, 205, 212, 214, 215, 217, 218, 
219, 221, 222
Veiligheidshuizen 9, 45, 67, 73, 142, 145, 152
Verdachte transacties 52, 142, 145
Verklaring Omtrent het Gedrag 55, 58, 60, 142, 145
Voogdij 8, 25, 65, 67, 68, 70, 129, 145, 165, 214, 221
Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 145
Vreemdelingen in de strafrechtketen 142, 145
Vreemdelingenbewaring 8, 25, 52, 54, 60, 61, 62, 85, 86, 95, 96, 98, 130, 
132, 145, 151, 221
Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften 142, 145
Wet Bescherming Persoonsgegevens 142, 145
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur 142, 145
Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie 65, 66, 70, 142, 145, 
169
Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 142, 145
Wet schuldsanering natuurlijke personen 142, 146
Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme 51, 
142, 146
Wet tijdelijk huisverbod 142, 146, 221
Wet wapens en munitie 136, 142, 146, 204
Wobka 65, 66, 70, 142, 146, 187, 206
Zittende magistratuur 46, 62, 103, 142, 146
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12 BIJLAGEN

VERDIEPINGSHOOFDSTUK 

Toelichtingen op mutaties
In de onderstaande tabellen worden per (niet-)beleidsartikel de mutaties 
toegelicht, die niet in een eerder begrotingsstuk zijn opgenomen indien de 
mutaties politiek relevant of groter dan € 5,0 mln. zijn. Door de nieuwe 
begrotingsindeling, die samenhangt met de invoering van Verantwoord 
Begroten, kan de aansluiting met de ontwerpbegroting 2012 niet worden 
gemaakt. Derhalve zijn in onderstaande tabellen geen cijfers opgenomen 
in de regel «stand ontwerpbegroting 2012».

Een aantal toelichtingen heeft op meerdere artikelen betrekking, dit zijn:

Algemene taakstelling
Zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord, krijgen alle departementen 
een taakstelling opgelegd. Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
betekent dit een taakstelling van € 105 mln. structureel vanaf 2013.

Inkooptaakstelling
Naast de genoemde algemene taakstelling is in het Begrotingsakkoord 
ook een inkooptaakstelling opgelegd aan de departementen. Deze 
besparing dient door een efficiëntere inkoop gerealiseerd te worden. Het 
VenJ aandeel in deze taakstelling bedraagt € 13 mln. structureel vanaf 
2013.

Interne herverdeling Veiligheid en Justitie
Dit betreft een technische mutatie van ruim € 94 mln. De interne 
herschikking is noodzakelijk voor het oplossen van diverse interne 
VenJ-brede problematiek. Het merendeel is bestemd voor de tegenvaller 
op Boetes en Transacties.

Eindejaarsmarge 2011
In 2011 is het budget van het Ministerie van Veiligheid en Justitie niet 
volledig uitgeput. Conform de geldende begrotingsregels wordt dit 
budget toegevoegd aan de begroting 2012 van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie. In totaal betreft het een bedrag van € 17,4 mln. Dit 
bedrag wordt over de verschillende dienstonderdelen verdeeld.

Uitwijk rijkscrisisfunctie
De rijkscrisisfunctie behelst het bestuurlijk, operationeel en communicatief 
coördineren van de crisisbesluitvorming op rijksniveau bij gebeurte-
nissen, incidenten en evenementen met een landelijke uitstraling of grote 
maatschappelijke impact die de nationale veiligheid kunnen raken. Het 
doel van de uitwijklocatie is het waarborgen van de continuïteit van de 
rijkscrisisfunctie, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. De rijkscrisisfunctie 
heeft zich in de afgelopen jaren verbreed, onder andere onder invloed van 
maatschappelijke ontwikkelingen en vergaande interdepartementale 
samenwerking. Hiermee zijn ook de omvang en de noodzaak van een 
interdepartementale uitwijklocatie toegenomen. De uitgaven voor de 
uitwijk rijkscrisisfunctie bedragen in 2012 € 3,3 mln., in 2013 € 5,4 mln. en 
vanaf 2014 € 1,6 mln. per jaar.
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31 Nationale Politie 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  5 220 150  5 146 734  5 050 063  5 015 404  4 978 865 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 30 449  – 31 195  – 31 135  – 31 053  
 – Inkooptaakstelling  – 3 367  – 3 367  – 3 367  – 3 367  
 – Uitwijk rijkscrisisfunctie  – 2 560  – 777  – 775  – 772  
 – Taakstelling politie  – 30 000  – 30 000  – 30 000  – 30 000  
 – Topsectorenbeleid  – 1 000  – 1 000  – 1 000  – 1 000  
 – Innovatiebeleid  – 3 470  – 3 633  – 3 629  – 3 700  

 Stand ontwerpbegroting 2013  5 220 150  5 146 734  5 050 063  5 015 404  4 978 865 
 Verplichtingen  5 535 250  5 521 234  5 346 363  5 015 404  4 978 865

Toelichting op mutaties

Taakstelling politie
De in de tabel weergegeven taakstelling van € 30 mln. komt voort uit het 
Begrotingsakkoord 2012 en betreft het doorbelasten van de kosten van 
politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Daarnaast is er ten tijde van het 
Regeerakkoord Rutte-Verhagen een besparing van € 30 mln. ingeboekt 
voor de doorberekening van politie-inzet bij evenementen. Deze twee 
taakstellingen van in totaal € 60 mln. worden voor 2013 ingevuld door 
efficiency-maatregelen binnen de politie en/of het eigen vermogen van de 
politie.

Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  500  500  500  500  500 

 Stand ontwerpbegroting 2013  500  500  500  500  500
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32 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  1 522 621  1 447 570  1 460 911  1 469 701  1 458 290 

 waarvan nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 8 655  – 8 554  – 8 825  – 8 918  
 – Inkooptaakstelling  – 1 450  – 1 450  – 1 450  – 1 450  
 – Raad voor rechtspraak  37 100  40 300  53 600  53 600  
 – Griffierechten  47 000  38 000  37 000  37 000  
 – Toespitsen hoger beroep, cassatie  – 8 900  – 8 900  – 8 900  – 8 900  
 – Uitvoeringskosten fraude  1 008  1 008  1 008  1 008  
 – Subsidies Wetgeving overig  1 342  1 407  1 407  1 407  

 Stand ontwerpbegroting 2013  1 522 621  1 447 570  1 460 911  1 469 701  1 458 290 
 Verplichtingen  1 522 621  1 447 570  1 460 911  1 469 701  1 458 290

Toelichtingen op mutaties

Raad voor de rechtspraak
Op basis van de meerjarige instroomramingen wordt voor de komende 
jaren een forse toename van het aantal zaken voorzien. Met name bij de 
civiele zaken is de toename zichtbaar. De instroom civiele zaken bij de 
rechtbanken zal door het blijvend hoge aantal werkloosheidsuitkeringen 
stijgen. In de civiele kantonsector is de stijging vooral het gevolg van een 
toename van familiezaken, mede als gevolg van de ongunstige econo-
mische ontwikkeling en een toename van de bevolkingsdichtheid.

Griffierechten
Actualisatie van de ramingen voor de griffierechten (PMJ) heeft uitge-
wezen dat er een financieel dekkingsprobleem van ca. € 40 mln. struc-
tureel op de VenJ-begroting is ontstaan door een hogere instroom van 
rechtszaken. Deze extra budgettaire problematiek zou met het 
wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn ondervangen. Nu 
bij begrotingsakkoord is besloten deze verhoging niet door te voeren, 
doet zich deze tegenvaller wel voor (bij zowel de uitgaven als de 
ontvangsten). Dekking voor deze tegenvaller zal binnen het domein van 
de rechtspraak gevonden worden.

Toespitsen hoger beroep, cassatie
Zoals besloten in het Regeerakkoord wordt in de civiele rechtspraak de 
meervoudige rechtspraak beperkt. Alle civiele kantonzaken zullen in hoger 
beroep enkelvoudig worden behandeld. De hiermee samenhangende 
besparing van € 10 mln. was tot nadere invulling op het artikel nominaal 
en onvoorzien geparkeerd en wordt nu naar de juiste artikelonderdelen 
doorverdeeld.
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Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  309 755  300 755  299 755  299 755  299 755 

 waarvan nieuwe mutaties:      
 – Raad voor rechtspraak  37 100  37 100  37 100  37 100  
 – Griffierechten  – 193 000  – 202 000  – 203 000  – 203 000  

 Stand ontwerpbegroting 2013  309 755  300 755  299 755  299 755  299 755

Toelichtingen op mutaties

Raad voor de rechtspraak
Zie toelichting artikel 32 uitgaven.

Griffierechten
Zie toelichting artikel 32 uitgaven.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  768 902  768 780  749 431  752 459  751 056 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 4 493  4 664  4 623  – 4 663  
 – Inkooptaakstelling  – 1 678  – 1 678  – 1 678  – 1 678  
 – Uitwijk rijkscrisisfunctie  – 377  – 117  – 115  – 116  
 – Openbaar Ministerie  – 20 000  – 20 000  – 20 000  – 20 000  
 – Toespitsen hoger beroep, cassatie  – 1 100  – 1 100  – 1 100  – 1 100  

 Stand ontwerpbegroting 2013  768 902  768 780  749 431  752 459  751 056 
 Verplichtingen  768 902  768 780  749 431  752 459  751 056

Toelichtingen op mutaties

Openbaar Ministerie
Deze mutatie bij het OM wordt onder andere verklaard door in gang 
gezette ontwikkelingen in de justitiële keten. Hierbij moet worden gedacht 
aan de in 2009 in werking getreden Wet OM-afdoening en de zogeheten 
ZSM-werkwijze die vanaf 2013 landelijk wordt toegepast. Deze ontwikke-
lingen maken een efficiencybesparing bij het OM mogelijk vanaf 2013.

Toespitsen hoger beroep, cassatie
Zie toelichting bij artikel 32

Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  1 046 498  1 058 198  1 037 598  1 049 598  1 059 598 

 Stand ontwerpbegroting 2013  1 046 498  1 058 198  1 037 598  1 049 598  1 059 598
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34 Sanctietoepassing 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  2 242 335  2 178 272  2 126 482  2 111 588  2 098 230 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 13 385  – 13 634  – 13 684  – 13 680  
 – Inkooptaakstelling  – 4 441  – 4 441  – 4 441  – 4 441  
 – Interne herverdeling Veiligheid en Justitie  – 6 045  – 2 506  – 2 243  – 2 101  
 – Uitwijk rijkscrisisfunctie  – 1 125  – 337  – 336  – 336  
 – Maatregelen gevangeniswezen  – 34 000  – 57 000  – 80 000  – 85 000  
 – Tbs-capaciteit  – 15 300  – 20 500  – 22 100  – 23 000  
 – Vreemdelingenbewaring  – 5 000  – 5 000  – 5 000  – 5 000  

 Stand ontwerpbegroting 2013  2 242 335  2 178 272  2 126 482  2 111 588  2 098 230 
 Verplichtingen  2 242 335  2 178 272  2 126 482  2 111 588  2 098 230

Toelichtingen op mutaties

Maatregelen gevangeniswezen
Met het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigingen op het gevange-
niswezen. Voor 2013 zullen deze onder meer worden gerealiseerd door 
een intensivering van het meerpersoonscelgebruik.

Tbs -capaciteit
Het PMJ raamt voor Tbs een oplopend capaciteitsoverschot. 
Tbs-capaciteit kan echter niet zonder meer worden afgestoten. Er moet 
rekening gehouden worden met personeel en huisvestingskosten die op 
de korte en middellange termijn op de begroting van DJI blijven drukken. 
Daarnaast geldt voor de particuliere inrichtingen dat meerjarige garanties 
zijn afgegeven (onder meer op de huisvestingskosten) die niet op elk 
willekeurig moment kunnen worden opgezegd. Voor 2012 kan op grond 
hiervan dan ook geen neerwaartse bijstelling van het budget voor 
Tbs-capaciteit worden aangebracht. Een deel van de geraamde overcapa-
citeit wordt omgevormd tot reservecapaciteit en aangehouden tegen een 
aparte kostprijs. Hiermee kunnen de kosten van het afstoten van 
gebouwen worden voorkomen.

Vreemdelingenbewaring
Het PMJ raamt een structurele daling van de capaciteitsbehoefte in de 
vreemdelingenbewaring. Zolang de overcapaciteit niet wordt benut kan 
deze als reservecapaciteit tegen een gereduceerd tarief worden aange-
houden. Omdat voor 2012 reeds diverse contracten zijn afgesloten en er 
vorig jaar incidenteel reeds 195 plaatsen extra tot reserve capaciteit zijn 
omgevormd, is het niet mogelijk dit jaar reeds een besparing te realiseren.
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Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  1 663  1 663  1 663  1 663  1 663 

 Nieuwe mutaties:      
 – Licenties  – 10 000  – 10 000  – 10 000  – 10 000  

 Stand ontwerpbegroting 2013  1 663  1 663  1 663  1 663  1 663

Toelichtingen op mutaties

Licenties
In het Regeerakkoord is aangekondigd dat een licentiefee zal worden 
geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie 
van internetkansspelen en loterijen. Hierdoor was een structurele 
opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2012 is deze 
maatregel teruggedraaid.

35 Jeugd 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  804 892  789 458  781 379  782 304  745 623 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 4 696  – 4 762  – 4 796  – 4 824  
 – Interne herverdeling Veiligheid en Justitie  – 1 758  2 099  1 849  1 707  
 – Raad voor de Kinderbescherming  – 7 600  – 10 000  – 8 900  – 7 700  
 – Jeugdreclassering  1 200  1 200  1 200  1 200  
 – Veiligheidshuizen  – 7 700  – 7 700  – 7 700  – 7 700  

 Stand ontwerpbegroting 2013  804 892  789 458  781 379  782 304  745 623 
 Verplichtingen  804 892  789 458  781 379  782 304  745 623

Toelichtingen op mutaties

Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Het PMJ raamt voor de RvdK in totaliteit een meerjarig capaciteitsover-
schot. De capaciteitsbehoefte van vier van de zes producten van de RvdK 
stijgt, maar alleen voor de basis- en uitgebreide strafonderzoeken komen 
deze boven de beschikbare capaciteit uit. De stijging van beide typen 
onderzoeken, is het gevolg van de toename van het aantal overtredingen 
van de leerplichtwet.

Veiligheidshuizen
In de stuurgroep veiligheidshuizen van 16 februari 2012 is besloten de 
rijksbijdrage voor veiligheidshuizen via een decentralisatie-uitkering in het 
Gemeentefonds aan gemeenten over te maken. De minister heeft dit ook 
toegezegd in een Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 14 april 
2012. Aan deze uitkering zijn bestuurlijke afspraken tussen VenJ en de 
VNG gekoppeld die in het Strategisch Beraad Veiligheid overeen zijn 
gekomen
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Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  2 800  2 800  2 800  2 800  2 800 

 Stand ontwerpbegroting 2013  2 800  2 800  2 800  2 800  2 800

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  205 242  211 260  207 715  207 854  207 789 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 991  – 1 046  – 1 064  – 1 068  
 – Interne herverdeling Veiligheid en Justitie  4 300  4 300  4 300  4 300  
 – Uitwijk rijkscrisisfunctie  5 491  1 656  1 656  1 656  
 – Topsectorenbeleid  1 000  1 000  1 000  1 000  
 – Congres Nucleair security Summit (NSS)  700  3 300  0  0  
 – Innovatiebeleid  3 470  3 633  3 629  3 700  

 Stand ontwerpbegroting 2013  205 242  211 260  207 715  207 854  207 789 
 Verplichtingen  205 242  211 260  207 715  207 854  207 789

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een 
toelichting behoeven.
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91 Apparaat kerndepartement 

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

   2013  2014  2015  2016  2017 

 Verplichtingen  357 813  329 383  338 600  334 326  327 732 

       

 Waarvan garanties      
       
 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement      

  Personeel  163 829  166 654  166 311  165 319  165 046 

  waarvan eigen personeel  143 224  146 180  146 182  145 203  145 014 
  waarvan externe inhuur  17 073  17 057  17 026  17 021  17 017 
  Materieel  193 984  162 729  172 289  169 007  162 686 

  waarvan ICT  15 539  15 852  15 813  15 790  15 784 
  waarvan SSO’s  101 158  75 243  73 464  73 431  73 326 
       
 Ontvangsten  868  868  868  868  868

Op dit gebied hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een 
toelichting behoeven.

Opbouw ontvangstenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  868  868  868  868  868 

 Stand ontwerpbegroting 2013  868  868  868  868  868

92 Nominaal en onvoorzien 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 

 Nieuwe mutaties:      
 – Algemene taakstelling  – 40 302  – 39 142  – 38 854  – 38 760  
 – Toespitsen hoger beroep, cassatie  10 000  10 000  10 000  10 000  
 – Taakstelling rijk, agentschappen en zbo’s  0  0  0  1 970  
 – Masterplan concentratie archiefdepots  – 911  – 1 139  – 1 139  – 1 139  
 – Prijsbijstelling tranche 2012  57 650  57 592  56 600  56 667  

 Stand ontwerpbegroting 2013  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674 
 Verplichtingen  71 917  84 371  84 680  85 509  86 674

Toelichtingen op mutaties
Artikel 92 is een «doorverdeelartikel» en alle bovenstaande mutaties 
worden (indien nodig) bij de betreffende artikelen toegelicht. Het 
resterende saldo in 2012 zal bij 2e suppletoire begroting 2012 nader 
worden verdeeld.
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93 Geheim 

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen stand begroting 2013 x € 1 000

  2013  2014  2015  2016  2017 

 Stand ontwerpbegroting 2012  0  0  0  0  

 Conversie Verantwoord Begroten  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 

 Stand ontwerpbegroting 2013  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058 
 Verplichtingen  3 057  3 058  3 058  3 058  3 058

Op dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een 
toelichting behoeven.
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MOTIES EN TOEZEGGINGEN 

Moties 

1.A. Afgehandelde moties

 Indiener(s)   Kamerstuknummer   Omschrijving/onderwerp   Voortgangsinformatie parlement  

 Arib, mw. drs. K.   31 200 VI, nr. 27   Motie over melding en aangifte door 
instellingen waar minderjarigen 
verblijven.  

 02-12-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd per brief [21-11-2011] – 
5 705 680 Daderaanpak bij geweld in 
huiselijke kring 

 Azough, mw N.   30 517 XX, nr. 19   Motie over naleving van de notificatie-
plicht.  

 05-04-2012  De naleving van de notificatie-
plicht wordt meegenomen in het 
WODC-onderzoek naar het gebruik van de 
telefoon- en internettap. De verwachting is 
dat dit rapport en de beleidsreactie in mei 
2012 gereed zijn voor verzending naar de 
Tweede Kamer. 

 Voordewind, V.S.   32 23 VI, nr. 113   Motie over registreren van meldingen van 
antisemitisme.  

 07-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief van 6 september 
2010
met beleidsreactie poldis/actieprogramma 
«bestrijding van discriminatie». In het 
actieprogramma is het antwoord van het 
kabinet op de motie Van der Staaij c.s. 
(32123 VI, nr. 111) verwerkt. 

 Staaij, mr. C.G. van 
der  

 32500-VI, nr. 42   Motie over een positieve prikkel voor 
organisaties die eigen inkomsten weten te 
genereren  

 24-11-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [26-10-2011] – 
5 713 837 Toezeggingen Algemeen 
Overleg Gevangeniswezen 14 september 
2011 

 Jansen, P.F.C.   30 388, nr. 47   Motie over scholing van rechters in de 
vreemdelingenketen  

 08-02-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [03-02-2012] – 
Eergerelateerd geweld en omgangsre-
geling kinderen met gedetineerde ouders 

 Staaij, mr. C.G. van 
der  

 30 950, nr. 25   Motie oer de ontwikkelingen bij de 
bestrijding van antisemitisme  

 11-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [07-07-2011] – 
5 699 933 Aanscherping bestrijding 
discriminatie 

 Staaij, mr. C.G. van 
der  

 30 950, nr. 26   Motie over bijzondere aandacht voor de 
Holocaust  

 11-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [07-07-2011] – 
5 699 933 Aanscherping bestrijding 
discriminatie 

 Dam, ir. M.H.P. 
van  

 30 950,nr. 28   Motie over terugdringen van antisemi-
tische incidenten  

 11-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [07-07-2011] – 
5 699 933 Aanscherping bestrijding 
discriminatie 

 Rouvoet, mr. A.   30 950, nr. 29   Motie over de hoge beveiligingskosten 
van joodse onderwijsinstellingen  

 11-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [07-07-2011] – 
5 699 933 Aanscherping bestrijding 
discriminatie 

 Rouvoet, mr. A.   30 950, nr. 30   Motie over de plaats van de Holocaust in 
het onderwijs  

 11-07-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [07-07-2011] – 
5 699 933 Aanscherping bestrijding 
discriminatie 
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Indiener(s)   Kamerstuknummer   Omschrijving/onderwerp   Voortgangsinformatie parlement  

 Nieuwenhuizen, C. 
van
Straus, K.C.J.  

 30 388   Eergerelateerd geweld   08-02-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [03-02-2012] – 
Eergerelateerd geweld en omgangsre-
geling kinderen met gedetineerde ouders 

 Arib, mw. drs. K.
Toorenburg, mw. 
M.M.  

 28 638, nr. 51   Motie over de opvang va slachtoffers van 
mensenhandel  

 02-02-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [01-02-2012] – 
Opvang slachtoffers mensenhandel 

 Coruz C.   29 628 nr. 187   Motie Coruz de Minister van BZK zegt toe 
dat de regering voorstellen doet voor een 
woonplaatsvereiste naar analogie van dat 
voor de burgemeester in artikel 71 
Gemeentewet.  

 13-12-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [12-12-2011] – 
Werkgeversinzet nieuw arbeidsvoorwaar-
denbeleid politietop 

 Rouwe, S. de   29 398, nr. 295   Motie over aanpak van hinder van 
hulpdiensten  

 31-05-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [13-03-2012] – 
Diverse onderwerpen op het gebied van 
verkeershandhaving 

 Coruz C.   33000-VI, nr.25   Motie over de aanwijzingen aan het 
Openbaar Ministerie  

 23-02-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [22-12-2011] – 
Motiebrief 

 Steur, G.A. van 
der  

 29 270, nr.58   Motie over verdergaande vormen van 
samenwerking  

 02-04-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [23-03-2012] – 
Recidivecijfers en toezeggingen en moties 
reclassering 

 Steur, G.A. van 
der  

 29 270, nr.59   Motie over de financiering van de 
reclassering  

 02-04-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [23-03-2012] – 
Recidivecijfers en toezeggingen en moties 
reclassering 

 Marcouch, A.   33 000-VI, nr.25   Motie over de bestrijding van haatcrimina-
liteit  

 15-05-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [22-12-2011] – 
Motiebrief 

 Hennis-
Plasschaert, J.A.  

 33 000-VI, nr.27   Motie over een spoedig besluit over het 
aantal meldkamers  

 07-03-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [20-02-2012] – 
Meldkamer van de toekomst 

 Brinkman, H.   33 000-VI, nr.45   Motie over inzet van de ME   05-12-2011  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [11-11-2011] – 
2011–2000505156 Motie van het lid 
Brinkman C.S. 

 Steur, G.A. van 
der  

 32 761, nr. 7   Motie over een gezamenlijke regeling 
voor de bescherming van gegevens  

 02-07-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [29-06-2012] – 
Toezeggingen op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens 

 Steur, G.A. van 
der  

 33 000-VI, nr. 85   Motie over de inzet ten opzichte van de 
slachtoffers  

 04-04-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [03-04-2012] – 
Seksueel misbruik binnen Rooms-
Katholieke instellingen 

 Elissen, A.   32 761 nr. 18   Motie over de doorgifte van persoonsge-
gevens naar andere lidstaten  

 02-07-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [29-06-2012] – 
Toezeggingen op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens 

 Elissen, A.   32 761 nr. 19   Motie over huidige wetgeving als 
ondergrens voor privacybescherming  

 02-07-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [29-06-2012] – 
Toezeggingen op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens 
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Indiener(s)   Kamerstuknummer   Omschrijving/onderwerp   Voortgangsinformatie parlement  

 Elissen, A.   32 761 nr. 20   Motie over de inzet bij de onderhande-
lingen  

 02-07-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [29-06-2012] – 
Toezeggingen op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens 

 Elissen, A.   32 761, nr. 21   Motie over tegenstemmen tegen 
EU-wetgeving  

 02-07-2012  De Tweede Kamer is 
geïnformeerd met brief [29-06-2012] – 
Toezeggingen op het gebied van 
bescherming persoonsgegevens

2B. Openstaande moties

 Indiener(s)   Kamerstuknr   Omschrijving/
onderwerp  

 Voortgangsinformatie parlement  

 Weekers, mr.drs. 
F.H.H.  

 30 164 VI, nr. 19   Motie over een conceptwetsvoorstel 
inzake een algemene en brede wettelijke 
schadevergoedingsregeling voor 
1 oktober 2006.  

 09-08-2012  Bij gebrek aan financiële 
middelen is de voortgang van het 
wetsvoorstel gestaakt. 

 Timmer, mevr. 
A.J.  

 31 575 VI, nr. 8   Motie over een evaluatie van de Wet LBIO. 
Drie jaar naar inwerkingtreding van dit 
wetsvoorstel deze wet in al zijn facetten te 
evalueren, waaronder ook het effect van 
deze wet op de WWB, en de resultaten 
van deze evaluatie daarvan naar de Kamer 
te sturen.  

 09-08-2012  De wetsevaluatie is gaande. 

 Roon, R. de   32 194, nr. 13   motie over conservatoir beslag ten 
behoeve van slachtoffers van misdrijven  

 09-08-2012  Deze motie is uitgevoerd met 
de indiening op 7 juni 2012 van 
wetsvoorstel kamerstukken II 2011/12, 33 
295. 

 Vroonhoven-Kok, 
mw. mr. drs. J.N. 
van
Heerts, A.J.M.  

 32 021, nr. 12   Motie over het opzetten van een 
deugdelijk toezichtsysteem  

 09-08-2012  Door het WODC is een 
nulmeting verricht een tweede meting zal 
in de tweede helft van 2013 worden 
uitgevoerd. Een tussenrapportage wordt 
in de eerste helft van 2013 verwacht. 

 Steur, G.A. van 
der  

 32 500 VI, nr 22   Motie over herijking van het systeem van 
het beslagrecht  

 09-08-2012  De Raad voor de rechtspraak 
heeft inmiddels de zgn. beslagsyllabus, 
die door rechtbanken wordt gebruikt bij 
de beoordeling van beslagrekesten, 
aangepast met best practices.
De ervaringen hiermee in de praktijk 
worden afgewacht. 

 Burg, B.I. van der
Bontes, L.  

 32 015, nr. 33   Motie over verbreding van de meldplicht   16-08-2012  Het nieuwe kabinet zal zich 
bezighouden met de motie en de Tweede 
Kamer daarover informeren. 

 Steur, G.A. van 
der  

 32 185, nr 12   Motie over kostenvergoedingen aan ISP’s   14-08-2012  De kostenvergoedingen voor 
ISP’s worden meegenomen in de 
evaluatie van de wet bewaarplicht die is 
voorzien aan het eind van 2012. 

 Helder, L.M.J.S.   32 891, nr. 12   Motie over kantonrechtspraak in iedere 
zittingsplaats  

 14-08-2012  Motie wordt door de Raad 
voor de rechtspraak betrokken bij de 
voorbereiding van de zaaksverdelingsre-
glementen. Vaststelling van de zaaksver-
delingsreglementen vindt plaats na 
inwerkingtreding van de Wet Herziening 
Gerechtelijke Kaart. 
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Indiener(s)   Kamerstuknr   Omschrijving/
onderwerp  

 Voortgangsinformatie parlement  

 Coruz C.   32 891, nr. 13   Motie over een evenwichtige zaakver-
deling over zittingsplaatsen  

 14-08-2012  Motie wordt door de Raad 
voor de rechtspraak betrokken bij de 
voorbereiding van de zaaksverdelingsre-
glementen. Vaststelling van de zaaksver-
delingsreglementen vindt plaats na 
inwerkingtreding van de Wet Herziening 
Gerechtelijke Kaart. 

 Recourt, J.   32 891, nr. 14   Motie over veel voorkomende laagdrem-
pelige zaken  

 14-08-2012  Motie wordt door de Raad 
voor de rechtspraak betrokken bij de 
voorbereiding van de zaaksverdelingsre-
glementen. Vaststelling van de zaaksver-
delingsreglementen vindt plaats na 
inwerkingtreding van de Wet Herziening 
Gerechtelijke Kaart. 

 Raak, R.A.A.G.M. 
van
Hennis-
Plasschaert, J.A.  

 30 880, nr. 37   Motie over het uitvoeren van lokale 
prioriteiten  

 14-08-2012  Het inrichtingsplan is sinds 
26 juni 2012 in consultatie. De consultatie-
termijn eindigt op 1 oktober 2012. 

 Raak, R.A.A.G.M. 
van  

 30 880, nr. 38   Motie over een sollicitatieprocedure voor 
regionale politiechefs  

 10-08-2012  Zodra de benoemingen 
binnen de nationale politie een feit zijn, 
einde 2012, zal TK worden geïnformeerd. 

 Kuiken, A.H.   30 880, nr. 40   Motie over de informatiebehoefte van 
burgemeesters  

 14-08-2012  Het aanbestedingsonderzoek 
loopt. 

 Slob, drs A.
Kuiken, A.H.  

 30 880, nr. 43   Motie over de rechtspositie van politie-
ambtenaren  

 14-08-2012  De voortgezette behandeling 
van het initiatiefvoorstel en de stemming 
over dit amendement zullen na het 
zomerreces plaatsvinden. 

 Coruz C.   30 880, nr. 44   Motie over de werkgelegenheidseffecten   15-08-2012  De motie Coruz zal worden 
betrokken bij de beoordeling en het 
vaststellen van het inrichtingsplan 
Nationale Politie. Voorzien is dat in 
november 2012 op basis van een integraal 
overzicht tot besluitvorming kan worden 
gekomen over de (hoofd)onderdelen van 
de nationale politie (eenheden en 
politiedienstencentrum). Deze toezegging 
wordt in de voorbereiding daarop 
meegenomen. 

 Steur, G.A. van 
der  

 32 317, nr. 82   Motie over het Europees onderzoeksbevel   28-06-2012  Het onderwerp van de motie 
maakt onderdeel uit van de nog lopende 
onderhandelingen over de ontwer-
prichtlijn EOB 

 Recourt, J.
Steur, G.A. van 
der  

 32 317, nr. 83   Motie over dubbele strafbaarheid en EOB   28-06-2012  Het onderwerp van de motie 
maakt onderdeel uit van de nog lopende 
onderhandelingen over de ontwer-
prichtlijn EOB. 

 Gesthuizen, 
S.M.J.G.  

 32 317, nr. 85   Motie over flexibiliteit bij de uitvoering 
van onderzoeksbevelen  

 28-06-2012  Het onderwerp van de motie 
maakt onderdeel uit van de nog lopende 
onderhandelingen over de ontwer-
prichtlijn EOB. 

 Gesthuizen, 
S.M.J.G.  

 32 317, nr. 86   Motie over proportioneel gebruik van het 
EAB  

 28-06-2012  De motie is besproken met het 
Nederlandse lid van Eurojust en met een 
vertegenwoordiger van het arrondisse-
mentsparket Amsterdam. Waar nodig, 
vindt overleg plaats over het onderwerp 
van de motie. 
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Indiener(s)   Kamerstuknr   Omschrijving/
onderwerp  

 Voortgangsinformatie parlement  

 Recourt, J.   32 317, nr. 87   Motie over evaluatie van de strafrechte-
lijke samenwerking  

 28-06-2012  Deze zaak maakt onderdeel uit 
van de nog lopende onderhandelingen 
over de ontwerprichtlijn EOB. 

 Elissen, A.
Schouw, A.G.  

 32 761, nr. 8   Motie over uitvoering van de motie-
Franken c.s.  

 09-08-2012  Het beraad over de uitvoering 
van deze motie is nog gaande en zal naar 
verwachting dit najaar worden afgerond. 

 Recourt, J.   32 761, nr. 10   Motie over toestemming van ouders van 
minderjarigen  

 09-08-2012  De motie wordt betrokken bij 
een door de Minister van ELI toegezegde 
notitie over privacy, veiligheid en 
bescherming van burgers op het internet. 

 Recourt, J.   32 761, nr. 12   Motie over de plicht om minderjarigen te 
beschermen  

 09-08-2012  De motie wordt betrokken bij 
een door de Minister van ELI toegezegde 
notitie over privacy, veiligheid en 
bescherming van burgers op het internet. 

 Schouten, mw. 
C.J.  

 28 638, 65   Motie Schouten over slachtoffers van 
mensenhandel uit Roemenie, Bulgarije en 
Hongarije  

 15-08-2012  Eind 2012 wordt de Eerste/
Tweede? Kamer hierover geïnformeerd. 

 Bontes, L.   29 838, nr 41   Gewijzigde motie Bontes c.s. over 
alternatieven voor het downloadverbod  

 09-08-2012  Reactie motie is opgenomen 
in de brief over de thuiskopieregeling van 
3 juli 2012. 

 Verhoeven, K.   29 838, nr 43   Nader gewijzigde motie Verhoeven over 
het niet blokkeren van websites  

 09-08-2012  Het kabinet heeft de reactie op 
deze motie nog in beraad. Het streven is 
om dat dit najaar af te ronden. 

 Peters, M.   29 838, nr 39   Motie Peters over een «fair use» tarief   09-08-2012  Kan worden betrokken bij de 
behandeling van wetsvoorstel 31 766 in 
de Eerste Kamer 

 Peters, M.   31 766   Motie over tariefdifferentiatie en 
tarifering  

 09-08-2012  Kan worden betrokken bij de 
behandeling van wetsvoorstel 31 766 in 
de Eerste Kamer. 

 Kooiman,C.J.E.
Voortman, L.G.J.  

 24 170 nr. 131   Motie over aanwezigheid van deskun-
digen bij politieverhoor  

 15-08-2012  De motie wordt uitgevoerd 
met inachtneming van wat daarover met 
de Tweede Kamer is besproken 

 Recourt, J.   32 320, nr. 3   Motie over consumentenrechten tegen 
oneerlijke handelspraktijken  

 09-08-2012  Wordt betrokken bij de 
implementatie van de EU-Richtlijn 
consumentenrechten. Het daartoe 
strekkende wetsontwerp wordt dit najaar 
afgerond. 

 Kuiken, A.H.
Berndsen-Jansen, 
M.A.  

 29 628 nr. 301   Motie over functie van dierenpolitie als 
taakaccent  

 10-08-2012  In september/oktober zal een 
brief aan de Kamer gestuurd worden over 
de verdere visie op/ inrichting van de 
dierenpolitie. 

 Kuiken, A.H.
Berndsen-Jansen, 
M.A.  

 29 628 nr. 306   Motie over een onderzoek naar politie-
agenten met PTSS  

 15-08-2012  De korpsen hebben recent de 
gegevens aangeleverd en naar 
verwachting kunnen voor het einde van 
de zomer 2012 de resultaten van het 
onderzoek worden aangeboden. 

 Staaij, mr. C.G. van 
der
Slob, drs A.  

 29 628 nr. 308   Motie over betaald voetbal opnemen in 
het voorstel voor doorberekening van 
veiligheidskosten voor evenementen  

 10-08-2012  Wordt meegenomen in de 
uitwerking van een wetsvoorstel dat 
voortvloeit uit het Regeerakkoord 2010. 

 Hachchi, W.   26 643 nr. 235   Motie over het openbaar maken van de 
uitwerking van de «responsible 
disclosure″  

 09-08-2012  De Tweede Kamer zal eind 
2012 worden geïnformeerd. 
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Indiener(s)   Kamerstuknr   Omschrijving/
onderwerp  

 Voortgangsinformatie parlement  

 Marcouch, A.   28 684 nr. 350   Motie over een pilot met ISD-maatregelen   15-08-2012  Deze motie wordt betrokken 
bij de verdere uitvoering van het 
adolescentstrafrecht, waarover de Tweede 
Kamer periodiek wordt geïnformeerd. 
Hierbij wordt specifiek gekeken naar de 
toepassing van de ISD-maatregel bij 
jongvolwassenen, en eventuele 
knelpunten daarin. 

 Berndsen-Jansen, 
M.A.  

 28 638, nr. 80   Motie over het Bureau Nationaal 
Rapporteur Mensenhandel  

 13-08-2012  Bij brief van 12 juli 2012 
kenmerk 283 498 is de Eerste/Tweede 
?Kamer tussentijds geïnformeerd over 
deze motie. 

 Agema MA, M.
Gerbrands, K.  

 33 00-XVI, nr. 180   Motie over kosten voor tijdelijk onderdak 
voor daders van huiselijk geweld  

 17-07-2012  De Tweede Kamer zal hier 
naar verwachting in het najaar 2012 (door 
VWS en VenJ) over worden geïnformeerd. 

 Dijsselbloem, ir. 
J.R.V.A.  

 31 839, nr. 223   De motie Dijsselboem over het gezag over 
kinderen  

 08-08-2012  Tijdens het (V)AO over de 
Stelselherziening Jeugd is een motie 
aangenomen van het kamerlid Dijssel-
bloem (223) waarin het kabinet verzocht 
wordt om wanneer het gezag over 
kinderen wordt ontnomen, dit gezag altijd 
bij een overheidsorganisatie komt te 
berusten. In een brief van de Staatssecre-
taris van VWS en VenJ in 2012naar de 
Tweede Kamer zal worden verstuurd, 
wordt een inhoudelijke reactie gegeven op 
deze motie. 

 Toorenburg, mw. 
M.M.  

 24 587, nr. 468   De motie-Van Toorenburg c.s. over het 
verlofbeleid  

 15-08-2012  Deze motie wordt betrokken 
bij de uitvoering van het nieuwe 
verlofbeleid, zoals dat in de tweede helft 
van 2012 vormgegeven wordt. 

 Gesthuizen, 
S.M.J.G.  

 24 587, nr. 470   De motie-Gesthuizen c.s. over de 
pensioenleeftijd  

 15-08-2012  De Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is gevraagd 
zich over deze motie te beraden, 
aangezien deze verantwoordelijk is voor 
de rijksbrede regeling substantieel 
bezwarende functies. 

 Toorenburg, mw. 
M.M.  

 29 452, nr. 150   De motie-Van Toorenburg c.s. over de 
privatisering  

 15-08-2012  In lijn met deze motie wordt 
de mogelijkheid tot privatisering van 
(onderdelen van) het gevangeniswezen 
thans verder uitgewerkt.

2A. Afgehandelde toezeggingen

 Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 De Minister van Justitie zegt de EK toe de 
Kamer jaarlijks te informeren over 
toepassing verkennend onderzoek, aan de 
hand van verslag College van PG’s, 
Minister van Justitie beziet termijn van de 
eerste rapportage.  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2007] – 
30 327 Wet politiegegevens(eerste 
termijn)  

 13-03-2012  De Eerste Kamer is geïnfor-
meerd met brief [12-03-2012] – Toezeg-
gingen T00497, T00498, T00502 
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Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 De Minister van Justitie zegt de EK toe in 
afstemming met MvBZK, Kb’s en OM, 
nagaan in hoeverre er mogelijkheden zijn 
te komen tot regels omtrent betrouw-
baarheid politiegegevens.  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2007] – 
30 327 Wet politiegegevens(eerste 
termijn)  

 13-03-2012  De Eerste Kamer is geïnfor-
meerd met brief [12-03-2012] – Toezeg-
gingen T00497, T00498, T00502 

 De Minister van Justitie zegt de EK toe de 
themaverwerking in audits o.g.v. Wpolg te 
betrekken.  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2007] – 
30 327 Wet politiegegevens(eerste 
termijn)  

 13-03-2012  De Eerste Kamer is geïnfor-
meerd met brief [12-03-2012] – Toezeg-
gingen T00497, T00498, T00502 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe dat 
het Wetsvoorstel inzake growshops medio 
2009 aan de Kamer wordt aangeboden.  

 Vragenuurtje op 21 okt. 2008 inz. export 
van hennep levert 2 mln.euro per jaar op. 
Interview NRC met Commissaris Daniel  

 29-06-2011  Nader rapport ligt bij het 
Kabinet der Koningin. 

 De Minister van Justitie zegt de EK toe een 
onderzoeken te doen naar de ontwikkeling 
in de rechtspraak of de veronderstelling 
juist is dat een overeenkomst vernietigbaar 
is op grond van de wilsgebreken indien 
een oneerlijke handelspraktijk is vastge-
steld. Een jaar na inwerkingtreding van de 
wet zal beoordeeld worden of zoveel 
ervaring is opgedaan dat onderzoek zinvol 
is. De Belgische ervaringen met hun 
implementatiewetgeving zullen hierbij 
worden meegenomen. Indien blijkt dat in 
België eerder voldoende ervaring is 
opgedaan, zal dit deel van het onderzoek 
eerder worden gestart.  

 Parlementaire Agenda punt [23-09-2008] – 
Plenair debat Wetsvoorstel 30 928 met 
Staatssecretaris Economische Zaken: 
Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het 
Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan 
de richtlijn betreffende oneerlijk handels-
praktijken van ondernemingen jegens 
consumenten.  

 16-06-2011  Het onderzoek onder leiding 
van Prof. mr. A.J. Verheij wordt tegen de 
zomer verwacht. Uiterlijk 3 maanden 
daarna zal het onderzoek met kabinetsre-
actie aan de Tweede Kamer en Eerste 
Kamer worden verstrekt. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe om, 
zodra het EU PNR-voorstel verder is 
uitgewerkt, per brief aan te geven welke 
kosten met dit voorstel gemoeid zijn.  

 Parlementaire Agenda punt [11-03-2009] – 
Algemeen Overleg Ontwerp-kaderbesluit 
PNR  

 20-06-2011  De Tweede Kamer is globaal 
geïnformeerd over de kosten in het 
BNC-fiche. De kosten specifiek voor 
Nederland hangen samen met de 
ontwikkelingen van PARDEX. De Kamer zal 
hier later nader over geïnformeerd 
worden. 

 De Minister van Justitie heeft toegezegd – 
zoals reeds in de briefwisseling was 
aangekondigd – de Staten-Generaal een 
nota over het fenomeen verzamelwet-
geving te zullen toezenden. De desbetref-
fende nota zal voor advies aan de Raad 
van State worden voorgelegd.  

 Parlementaire Agenda punt [12-05-2009] – 
Mondeling Overleg Commissie Justitie 
Wetsvoorstel 31 386 Strafbaarstelling 
deelname en meewerken aan training voor 
terrorisme  

 25-07-2011  De Staten Generaal is 
geïnformeerd met brief [20-07-2011] – EK 
5 702 812 Verzamelwetgeving 

 Vragen Westerveld (PvdA) over implemen-
tatie EU-regelgeving worden betrokken bij 
bredere discussie over verbetering 
implementatie, als Verdrag van Lissabon in 
werking treedt.  

 Parlementaire Agenda punt [06-07-2009] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 145 
Wet bewaarplicht telecommunicatiege-
gevens  

 17-06-2011  Wordt meegenomen in de 
notitie aan de Kamer over (grenzen aan) 
verzamelwetgeving. De notitie is voor 
advies aan de Raad van State voorgelegd. 
Vervolgens vindt in het najaar 2011 
toezending aan beide Kamers plaats. 

 De Minister van Justitie zegt toe medio 
2010 het wetsvoorstel inzake het rijden 
onder invloed van drugs naar de TK te 
sturen.  

 Parlementaire Agenda punt [16-12-2009] – 
Verkeersveiligheid  

 25-08-2011  De Tweede kamer is geïnfor-
meerd met brief [24-08-2011] – TK DEEL I 
5 703 845 Voorstel van wet houdende 
wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 
in verband met het verbeteren van de 
aanpak van het rijden onder invloed van 
drugs 

 De Minister van Justitie zegt toe de 1/2/? 
Kamer schriftelijk te informeren over de 
evaluatie van de Regionale Discriminatie 
Overleggen.  

 Parlementaire Agenda punt [17-02-2010] – 
Algemeen Overleg Kabinetsreactie rapport 
Geweld tegen homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen; een literatuuron-
derzoek naar praktijk en bestrijding  

 24-08-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 
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Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Dat er dit jaar een afzonderlijke registratie 
bij de politie komt.  

 Parlementaire Agenda punt [11-02-2010] – 
Algemeen Overleg Minister van 
Justitie/Stas VWS: Eergerelateerd Geweld  

 30-08-2011  Vanaf 1 januari 2011 is er 
landelijk een afzonderlijke registratie in 
gebruik genomen, dit zal vermeld worden 
in de beantwoording van Kamervragen 
over EGG in Delft. 

 De Kamer zal bericht worden over het 
onderzoek van het OM naar de Zierikzee-
zaak. Aan de hand van de bevindingen 
wordt bezien of nader onderzoek nodig is.  

 Parlementaire Agenda punt [10-03-2010] – 
Spoeddebat Ministers BZK en Justitie over 
toename van het aantal moorden en 
doodslagen door huiselijk geweld  

 08-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[08-02-2012] – Familiedrama Zierikzee 

 Minister van Justitie heeft toegezegd bij 
een beschrijving van de verjaringsregeling 
in Ierland en het Verenigd Koninkrijk te 
betrekken bij de memorie van toelichting 
van het voor te bereiden wetsvoorstel dat 
strekt tot de opheffing van de verjarings-
termijn voor ernstige zedenmisdrijven 
gepleegd tegen kinderen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-04-2010] – 
Algemeen Overleg Ministers van Justitie 
en van Jeugd en Gezin: Kindermisbruik in 
de kerk  

 14-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[05-09-2011] – TK 5 707 718 Voorstel van 
wet tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de aanpassing 
van de regeling van de vervolgingsver-
jaring 

 De Minister van Justitie zal op verzoek van 
de leden Dijsselbloem en Karabulut nadere 
informatie geven over de risico’s van 
Qat-handel en aanwenden van de 
opbrengsten voor criminele en of 
terroristische doeleinden. Voorts nadere 
informatie/aanpak over de nadelige sociale 
aspecten van het Qat-gebruik.  

 Parlementaire Agenda punt [30-09-2010] – 
Algemeen Overleg Ministers WWI/BZK/
Justitie: Aanpak risicojongeren  

 24-08-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-07-2011] – 183 087 Antwoorden 
kamervragen over qat 

 De EK heeft ingestemd met het 
Wetsvoorstel inzake de invoering van een 
nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke 
zaken. I.v.m. de kritische opmerkingen 
heeft de Minister van Justitie de volgende 
toezegging gedaan. De effecten van de 
inning van het griffierecht aan het begin 
van de procedure zullen gedurende enige 
tijd na de inwerkingtreding van de wet 
worden bijgehouden.  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – 
Plenaire behandeling 31 758 Invoering van 
een nieuw griffierechtenstelsel in 
burgerlijke zaken (Wet griffierechten 
burgerlijke zaken)  

 24-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-10-2011] – EK DEEL 2 5714890 Voorstel 
van wet tot wijziging van de Algemene wet 
bestuursrecht, de Wet griffierechten 
burgerlijke zaken en enige andere wetten 
in verband met verhoging van griffie-
rechten 

 De EK heeft ingestemd met het 
Wetsvoorstel inzake de invoering van een 
nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke 
zaken. I.v.m. de kritische opmerkingen 
heeft de Minister van Justitie de volgende 
toezegging gedaan. Er zal nog eens 
gekeken worden naar het effect van de 
hogere tarieven voor rechtspersonen in 
m.n. incasso-zaken op de schuldensituatie 
van onvermogende natuurlijke personen 
die in proceskosten wordt veroordeeld.  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – 
Plenaire behandeling 31 758 Invoering van 
een nieuw griffierechtenstelsel in 
burgerlijke zaken (Wet griffierechten 
burgerlijke zaken)  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-10-2011] – TK DEEL 2 5714890 Voorstel 
van wet tot wijziging van de Algemene wet 
bestuursrecht, de Wet griffierechten 
burgerlijke zaken en enige andere wetten 
in verband met verhoging van griffie-
rechten 

 De Staatsecretaris heeft toegezegd op de 
vraag die gesteld was aan Minister van 
Veiligheid en Justitie over het bericht dat 
door Justitie gezochte personen hun 
rijbewijs of paspoort kunnen verlengen bij 
gemeenten zonder aangehouden te 
worden  

 Parlementaire Agenda punt [30-11-2010] – 
GOEDGEKEURD> Mondelinge vraag van 
het lid RECOURT (PvdA) aan de minister 
van Veiligheid en Justitie over het bericht 
dat door Justitie gezochte personen hun 
rijbewijs of paspoort kunnen verlengen bij 
gemeenten zonder aangehouden te 
worden. (de Volkskrant, 26 november 
2010)  

 26-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-10-2011] – 5 712 297 Uitvoeringsketen 
strafrechtelijke beslissingen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in overleg treden met burge-
meesters van die gemeenten die tegen 
regionalisering zijn van de brandweer.  

 Parlementaire Agenda punt [09-12-2010] – 
DGV: Algemeen Overleg Rampenbe-
strijding en crisisbeheersing  

 23-11-2011  Toezegging zal worden 
afgedaan voor het kerstreces 2011. 
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Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij C2000 en portofoons: Er 
worden blijkbaar nog problemen ervaren 
m.b.t. portofoons. De minister zal nagaan 
waar deze problemen vandaan komen, 
waar de werkvloer last van heeft. Dit wordt 
dan meegenomen in het verbetertraject 
C2000  

 Parlementaire Agenda punt [09-12-2010] – 
DGV: Algemeen Overleg Rampenbe-
strijding en crisisbeheersing  

 22-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011–2000350074 Voort-
gangsbericht Verbeterproject 
C2000 oktober 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kamer een brief ontvangt 
over het op tv zetten van de beelden die 
politieregio Zaanstreek-Waterland heeft 
van mensen die illegaal tanken  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 27-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 700 238 Gebruik camera-
beelden bij tanken zonder te betalen 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd na voltooiing van het 
huidige wetgevingstraject een verkenning 
uitvoeren naar het voorstel van mw 
Berndsen om huwen buiten gemeenschap 
van goederen als hoofdregel in het 
burgerlijk wetboek op te nemen en daarbij 
uitdrukkelijk de kosten te betrekken  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 13-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Overleg met praktijk over 
twee instrumenten uit rapport koude 
uitsluiting 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat in het kader van het 
wetsvoorstel bezien of niet langer de 
kantonrechter maar een financieel 
deskundige controleert of de bewind-
voerder het goed doet en zal naar de rol 
van de kantonrechter kijken  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 27-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-10-2011] – TK 5 712 321 Voorstel van 
wet tot wijziging van enige bepalingen van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake 
curatele, onderbewindstelling ter 
bescherming van meerderjarigen en 
mentorschap ten behoeve van meerderja-
rigen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat het kabinet zal gaan kijken 
naar het Finse model  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 22-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-01-2012] – TK Voorstel van wet tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
in verband met de invoering van 
minimumstraffen ingeval van recidive bij 
misdrijven waarop naar de wettelijke 
omschrijving een gevangenisstraf van acht 
jaren of meer is gesteld (minimumstraffen 
voor recidive bij zware misdrijven) 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat het wetsvoorstel minimum-
straffen zal in juni 2011 bij de Kamer 
worden ingediend  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 22-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-01-2012] – TK Voorstel van wet tot 
wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
in verband met de invoering van 
minimumstraffen ingeval van recidive bij 
misdrijven waarop naar de wettelijke 
omschrijving een gevangenisstraf van acht 
jaren of meer is gesteld (minimumstraffen 
voor recidive bij zware misdrijven) 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het voorstel om de verjarings-
termijn voor alle misdrijven waarop een 
maximumgevangenisstraf van twaalf jaar 
of meer is gesteld op te heffen zal bij de 
verdere uitwerking van het wetsvoorstel 
aanpassing verjaringstermijn worden 
meegenomen  

 Parlementaire Agenda punt [24-11-2010] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 09-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[05-09-2011] – TK 5 707 718 Voorstel van 
wet tot wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht in verband met de aanpassing 
van de regeling van de vervolgingsver-
jaring 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Wegwijzer Facadepolitiek 
nogmaals zal bezien  

 Parlementaire Agenda punt [15-12-2010] – 
Algemeen Overleg Ministers VenJ/BZK: 
Twaalfde voortgangsrapportage terroris-
mebestrijding  

 29-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-06-2012] – Voortgangsrapportage 
Contraterrorisme en -Extremisme 
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Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer in de 
eerste helft van 2011 te informeren over de 
wijze waarop vertrouwelijke gesprekken 
met geheimhouders in het gevangenis-
wezen meer worden gewaarborgd  

 Parlementaire Agenda punt [08-12-2010] – 
Algemeen Overleg Rapporten ISt  

 21-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-08-2011] – 5 704 703 Antwoorden 
kamervragen over opnameapparatuur in 
gespreksruimtes 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de eerder toegezegde brief 
over een actueel beeld met betrekking tot 
discriminatie, dat daarin aandacht voor 
antisemitisme komt als de cijfers 
beschikbaar zijn.  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 11-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de brief bevat een overzicht van 
specifiek de zaken mbt antisemitisme van 
politie, OM en ZM.  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 11-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij slachtoffers, niet alleen van 
discriminatie maar van alle delicten krijgen 
gemotiveerd bericht van de afhandeling 
van hun aangifte. Er moet inzicht komen 
dat dit ook werkelijk gebeurd.  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 12-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de afloop van de recente 
zaken Zaltbommel en Amsterdam zal in de 
junibrief aan de orde komen evenals de 
klachten mbt antisemitisme uit de 
gevangenissen zoals blijkt uit een recent 
WODC rapport  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 18-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de strafmaat voor discrimi-
natiezaken wordt in juni 2011 verhoogd.  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 18-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd er komt onder coördinatie van 
de minister van Veiligheid en Justitie een 
integrale reactie op het plan van aanpak 
«Huwelijksdwang en achterlating van de 
PvdA  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en 
Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: 
Eergerelateerd Geweld  

 05-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-05-2012] – Huwelijksdwang en 
achterlating 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de TK per brief zal worden 
geïnformeerd over het al dan niet 
behouden van de voogdij door plegers van 
eergerelateerd geweld  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en 
Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: 
Eergerelateerd Geweld  

 08-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-02-2012] – Eergerelateerd geweld en 
omgangsregeling kinderen met gedeti-
neerde ouders 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de TK per brief zal worden 
geïnformeerd over de stand van zaken van 
de motie Arib over de cijfers over huiselijk 
en eergerelateerd geweld.  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en 
Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: 
Eergerelateerd Geweld  

 08-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-02-2012] – Eergerelateerd geweld en 
omgangsregeling kinderen met gedeti-
neerde ouders 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat financiering LEC EGG wordt 
structureel geregeld binnen het nieuwe 
politiebestel  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers Veiligheid en 
Justitie/BZK/Staatssecretaris VWS: 
Eergerelateerd Geweld  

 07-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011 2000475478 Finan-
ciering Expertise Centrum voor Eergerela-
teerd geweld 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in de brief over de evaluatie 
Wet Koop onroerende zaken zal een 
paragraaf worden opgenomen over de rol 
van de uitponder (projectontwikkelaar) bij 
het voldoende vullen van het reservefonds 
van de VvE. Kan de uitponder aanspra-
kelijk worden gesteld voor een niet 
voldoende gevuld fonds? In dit verband zal 
gekeken worden naar de Notariële 
koopovereenkomst onroerend goed.  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2011] – 
Plenaire behandeling 31 991 Wijziging van 
Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Woningwet in verband met het plegen van 
onderhoud door verenigingen van 
eigenaars  

 08-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-12-2011] – TK Evaluatie Wet koop 
onroerende zaken 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een brief gestuurd wordt 
naar de Kamer over verzamelwetgeving 
(herhaling van toezegging met Paminco-
nummer 31812)  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2011] – 
Plenaire behandeling 31 991 Wijziging van 
Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de 
Woningwet in verband met het plegen van 
onderhoud door verenigingen van 
eigenaars  

 25-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-07-2011] – EK 5 702 812 Verzamelwet-
geving 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd voor eind 2011 regeling 
maken over airsoft. Daarbij ook kijken naar 
gas- en luchtdrukwapens.  

 Parlementaire Agenda punt [16-02-2011] – 
Plenair debat 32 206 Volledig verbod 
stiletto’s, valmessen en vlindermessen  

 25-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-01-2012] – Regeling airsoft apparaten 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd inventariseren in welke 
politieregio’s op dit moment nog geen 
vuurwapencentrale is en tijdelijk voorzien 
in regio’s waar dit nog niet op orde is.  

 Parlementaire Agenda punt [16-02-2011] – 
Plenair debat 32 206 Volledig verbod 
stiletto’s, valmessen en vlindermessen  

 02-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-03-2012] – Beslag vuurwapens en 
verdovende middelen 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd overleg te voeren 
met het PAG om: a. het gebruik van het 
strafverzwarend artikel 304 Sr. onder de 
aandacht te brengen en b. te bespreken of 
het strafvorderingsbeleid ten aanzien van 
bijzonder kwetsbare kinderen (baby’s, 
gehandicapten) nadere aanscherping 
behoeft  

 Parlementaire Agenda punt [09-03-2011] – 
Algemeen Overleg onderzoek naar de inzet 
van het strafrecht bij Kindermishandeling  

 02-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-11-2011] – 5 705 680 Daderaanpak bij 
geweld in huiselijke kring 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd in overleg te gaan 
met veldpartijen om na te gaan of, en zo 
ja, welke belemmeringen bestaan om 
kindermishandeling te melden bij de 
politie.  

 Parlementaire Agenda punt [09-03-2011] – 
Algemeen Overleg onderzoek naar de inzet 
van het strafrecht bij Kindermishandeling  

 02-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-11-2011] – 5 705 680 Daderaanpak bij 
geweld in huiselijke kring 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over 1 jaar de TK te informeren 
middels een tussenrapportage over het 
pilotteam solistische dreigers.  

 Parlementaire Agenda punt [10-03-2011] – 
Algemeen Overleg 13e Voortgangsrap-
portage Terrorismebestrijding  

 29-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-06-2012] – Voortgangsrapportage 
Contraterrorisme en -Extremisme 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de brief met daarin 
aanscherping Plan van Aanpak antidiscri-
minatie, waarin in ieder geval een 
verhoging van de strafmaat en een 
concrete aanpak van discriminatie worden 
meegenomen.  

 Parlementaire Agenda punt [09-03-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Ministers 
BZK/VenJ: Kabinetsreactie op en actueel 
beeld van incidenten rond antisemitisme  

 18-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-07-2011] – 5 699 933 Aanscherping 
bestrijding discriminatie 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer een brief te sturen 
met de innovatie-agenda rechtsbestel.  

 Parlementaire Agenda punt [23-03-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Toegang tot het 
recht (AO d.d. 9/3)  

 24-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[31-10-2011] – 5 714 667 Verhoging 
griffierechten: innovatieagenda, impact-
analyse en stapeling met rechtsbijstand 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een onderzoek komt naar 
de verzelfstandiging van de DNA-databank 
voor strafzaken  

 Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – 
PLENAIRE BEHANDELING Wetsvoorstel 32 
168 DNA onderzoek bij veroordeelden // 1e 
termijn en antwoord  

 29-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-09-2011] – 5 709 058 Reactie n.a.v. 
motie Van der Steur c.s. over onafhanke-
lijkheid van de DNA-databank 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat advies van de Staatscie IPR 
en adviescie voor het BPR wordt aan de 
Tweede Kamer gestuurd zodra het 
beschikbaar is.  

 Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
Verordening betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken  

 14-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-09-2011] – 5 708 928 Brief over enkele 
Europese instrumenten in wording 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer vóór zomer 
te informeren over ATW  

 Parlementaire Agenda punt [07-04-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Politie  

 11-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-10-2011] – 2011–2000363555 TK brief 
rapport TNO over vervolgonderzoek 
belemmeringen LAR en Barp sector politie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de brief over eventuele 
aanpassing besluit buitengerechtelijke 
kosten van 25 juni 2009  

 Parlementaire Agenda punt [12-04-2011] – 
Plenair debat 32 418 Wijziging Boek 6 BW; 
normering van de vergoeding voor kosten 
ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte  

 12-12-2011  De toegezegde brief over 
eventuele aanpassing besluit buitenge-
rechtelijke kosten wordt binnenkort 
aangeboden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Kamer «nauwgezet en 
tijdig» zal worden betrokken bij het proces 
van invoering van de wet, dus o.m. over 
de nadere regels mbt – oplossing voor 
strafbaarstelling klant – rechten prostituee 
– eisen aan exploitant  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd afspraken met gemeenten en 
met de branche om effect van nul-optie 
(verschuiving) in beeld te krijgen. Cijfers 
over huidige situatie naar Tweede Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd rapportage aan de Kamer over 
de inspanningen om draagvlak te krijgen 
voor de registratie  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd wetsvoorstel tot wijziging WvSr 
ivm hogere strafmaxima voor mensen-
handel  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 08-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-02-2012] – TK Voorstel van wet tot 
partiële wijziging van het Wetboek van 
Strafrecht en enkele andere wetten in 
verband met de aanpassing van het 
materieel strafrecht aan recente ontwikke-
lingen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd plan van aanpak om te zorgen 
dat prostituees terecht kunnen bij  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd nadere afspraken maken met 
politie en OM over mensenhandel als 
prioriteit  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 04-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Kamer wordt gerappor-
teerd over overgangsproblematiek mbt 
leeftijdsverhoging.  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd overleggen met diverse 
collega’s en instanties over (vermeende) 
zzp-positie van prostituees uit Bulgarije en 
Roemenië.  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd gemeenten aanspreken die 
beleid voeren dat niet strookt met wet.  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2011] – 
Voortzetting Plenair debat 32 211 Wet 
regulering prostitutie en bestrijding 
misstanden seksbranche  

 03-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011_2000446805 Prostitutie 

 De reparatiewet zal voor de zomer naar de 
Ministerraad worden gestuurd, inclusief de 
wijziging van artikel 97.  

 Parlementaire Agenda punt [05-04-2011] – 
Wetsvoorstel 28 867 aanpassing wettelijke 
gemeenschap van goederen (familierecht) 
3e termijn  

 06-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-08-2011] – EK 5 707 769 Voorstel van 
wet tot wijziging van Boek 1 van het 
Burgerlijk Wetboek tot aanpassing van 
artikel 97 en reparatie van enkele 
technische onvolkomenheden die zijn 
opgetreden bij de totstandkoming van de 
Wet aanpassing wettelijke gemeenschap 
van goederen. 

 Minister VenJ heeft toegezegd een brief te 
sturen waarin wordt aangegeven of er een 
kostenbesparing ontstaat door de 
verhoging van de competentiegrens van 
de kantonrechter  

 Parlementaire Agenda punt [10-05-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 021 
Evaluatiewet modernisering rechterlijke 
organisatie + Wetsvoorstel 32 562 
Wijziging van de Evaluatiewet moderni-
sering rechterlijke organisatie en de Wet 
op de rechterlijke organisatie i.v.m. de 
behandeling van vreemdelingenzaken en 
enkele wetstechnische aanpassingen  

 14-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[14-07-2011] – 5 701 336 Kosten van een 
kantonzaak 

 Minister VenJ heeft toegezegd een notitie 
te sturen inzake de lijdelijkheid van de 
rechter  

 Parlementaire Agenda punt [10-05-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 021 
Evaluatiewet modernisering rechterlijke 
organisatie + Wetsvoorstel 32 562 
Wijziging van de Evaluatiewet moderni-
sering rechterlijke organisatie en de Wet 
op de rechterlijke organisatie i.v.m. de 
behandeling van vreemdelingenzaken en 
enkele wetstechnische aanpassingen  

 08-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[02-12-2011] – (Vermeende) lijdelijkheid 
van de rechter 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Tweede Kamer een 
spreektekst in het Engels ontvangt waarin 
het Nederlandse mensenhandelbeleid 
uiteen wordt gezet.  

 Parlementaire Agenda punt [17-05-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Minister 
Mensenhandel  

 29-08-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-08-2011] – 5 707 542 Toezegging VAO 
mensenhandel 17 mei 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Kamer nader geïnfor-
meerd zal worden zodra bekend is (via het 
OM) – in het kader van het nog lopende 
strafrechtelijk onderzoek – dat er een 
beslissing is genomen over de twee nog in 
leven zijnde katten.  

 Uitgaande brief [23-03-2010] – 5 645 054 in 
beslag genomen Asherakatten  

 08-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-11-2011] – 5 712 578 in beslag 
genomen Asherakatten 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd reparatiewet beperking 
commissariaten tbv stichtingen zonder 
toestemming  

 Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels 
over bestuur en toezicht in naamloze en 
besloten vennootschappen  

 06-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-08-2011] – EK 5 708 015 Voorstel van 
wet tot wijziging van boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van 
de artikelen 297a en 297b 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd te onderzoeken of het mogelijk 
is om adoptiefouders ook in de toekomst 
op enigerlei wijze financieel tegemoet te 
komen ter zake van de kosten van 
interlandelijke adoptie kan worden 
verleend en de TK daarover voor eind 2011 
berichten (bij voorkeur tijdens een AO over 
interlandelijke adoptie)  

 Parlementaire Agenda punt [25-05-2011] – 
Plenaire behandeling 32 446 (Wijz. Wet 
opneming buitenlandse kinderen ter 
adoptie i.v.m. het invoeren van een 
regeling op grond waarvan adoptiefouders 
een tegemoetkoming kan worden verleend 
in de gemaakte kosten met betrekking tot 
interlandelijke adoptie)  

 20-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-12-2011] – Stand van zaken met 
betrekking tot adoptie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een onderzoek komt naar 
de daadwerkelijk opkomsttijden en de 
afwijking hiervan. De locaties waar van de 
normtijden wordt afgeweken komen ook in 
het onderzoek, evenals automatisch 
dooralarmeren. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de IOOV en de uitkomsten 
worden gerapporteerd in de Kamer. De 
opzet van het onderzoek wordt aan de TK 
toegestuurd  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 27-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[12-09-2011] – 2011–2000386787 Plan van 
aanpak onderzoek Opkomsttijden 
brandweer van de Inspectie OOV 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat op basis van de 25 
regionale dekkingsplannen een landelijk 
dekkingsplan wordt gevormd met een 
overzicht van de objecten waar normtijden 
worden overschreden  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 22-05-2012  De Tweede Kamer zal voor het 
zomerreces 2012 worden bericht. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een onderzoek komt naar 
de toekomst van de vrijwilliger. In relatie 
met de volgende toezegging  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 13-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-12-2011] – Toezeggingen inzake 
nationale veiligheid 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de IOOV een tussenoordeel 
geeft over de onderzoeksopzet van de 
NVBR en stuurt deze naar de Tweede 
Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 01-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011–20004800003 
Aanbieding tussenoordeel IOOV op 
Landelijke paraplu van NVBR 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in de loop van dit jaar maakt de 
Minister de financiële positie van de 
veiligheidsregio’s en hun voornemens om 
te bezuinigingen op de brandweer bekend  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 21-06-2011  Toezegging zal voor het 
kerstreces van 2011 afgehandeld worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd contact te nemen met de 
burgemeester van Bergen om haar gerust 
te stellen dat op tijd een helikopter ter 
plekke is in het geval van een natuurbrand  

 Parlementaire Agenda punt [26-05-2011] – 
Algemeen Overleg Brandweer  

 13-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-12-2011] – Toezeggingen inzake 
nationale veiligheid 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd voordat het debat de tarieven in 
de jeugdbescherming wordt gevoerd zal 
een brief aan de TK worden gezonden over 
de invulling van de audit  

 Parlementaire Agenda punt [25-05-2011] – 
Algemeen Overleg Jaarbericht Inspectie 
Jeugdzorg 2010 met staatssecretaris VWS  

 15-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[05-10-2011] – 5 710 620 Stand van zaken 
acute financiële problematiek bij bureaus 
jeugdzorg 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd met zijn collega’s van 
Oostenrijk te spreken over hoe zij de wet 
cyber crime hebben opgezet  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 05-04-2012  In de brief van 23 december 
2011 ( NCTV/5718756/11) met als 
onderwerp Cyber Security heeft de 
minister dit onder het kopje Rechtsmacht 
in Oostenrijk afgedaan. 
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 De Minister van Veiligheid en Justitie zal 
het dreigingsbeeld cyber security met de 
TK delen. Hierin staat feitelijke onder-
bouwing en wordt onderscheid gemaakt 
tussen de verschillende dreigingstypen. 
Alle relevante mensen worden betrokken 
en dit zal wetenschappelijk onderbouwd 
zijn.  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 30-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-12-2011] – Cyber Security 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zal 
een brief sturen naar de TK over welke 
juridische kaders van toepassing zijn en 
welke wetten er aangepast moeten 
worden, zowel nationaal als internationaal. 
Hierin staat ook het juridische vertrekpunt 
van het Kabinet voor cyber security en 
wordt expliciet gekeken naar de motie 
Franken en het EVRM.  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 30-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-12-2011] – Cyber Security 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zal 
de TK informeren over de inzet van 
goedaardige hackers en het kenniscentrum 
cyber security.  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 30-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-12-2011] – Cyber Security 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zal 
met het Veiligheidsberaad bespreken hoe 
er meer veiligheidsregio’s gestimuleerd 
kunnen worden om deze convenanten te 
ondertekenen. (Convenanten vitale 
sectoren)  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 13-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-12-2011] – Toezeggingen inzake 
nationale veiligheid 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd met overzicht van 
zaken waarin de forensisch patholoog 
heeft opgetreden met de eventuele 
gevolgen van zijn onbevoegdheid  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2011] – 
GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag 
van het lid VAN DER STEUR (VVD) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over de 
activiteiten van een vermeend onbevoegde 
patholoog anatoom als deskundige in 
strafzaken (Telegraaf en Volkskrant, 10 juni 
2011)  

 23-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[06-09-2011] – 5 708 500 Informatie over 
forensisch pathologen 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe dat de geannoteerde agenda in de 
toekomst informatiever zal zijn. Bij 
opstelling van de geannoteerde agenda 
wordt getracht beter aan te sluiten bij de 
informatiebehoefte van de Kamer.  

 Parlementaire Agenda punt [08-06-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-Raad 9 en 10 juni 
2011 te Luxemburg (onderdeel Veiligheid 
en Justitie vindt plaats van 11.30 – 13.00 
uur)  

 12-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-09-2011] – TK 5 709 072 Geannoteerde 
agenda JBZ-Raad 22-23 september 2011 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe dat in het verslag van de Raad wordt 
aandacht besteed aan de horizonbepaling 
en evaluatieclausule bij richtlijn tot 
oprichting van het IT agentschap  

 Parlementaire Agenda punt [08-06-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-Raad 9 en 10 juni 
2011 te Luxemburg (onderdeel Veiligheid 
en Justitie vindt plaats van 11.30 – 13.00 
uur)  

 19-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-07-2011] – TK 5 702 287 Verslag JBZ 
Raad 9 en 10 juni 2011 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe dat er in de geannoteerde agenda voor 
de volgende JBZ-Raad aandacht besteed 
zal worden aan het Europees Opsporings-
bevel  

 Parlementaire Agenda punt [08-06-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-Raad 9 en 10 juni 
2011 te Luxemburg (onderdeel Veiligheid 
en Justitie vindt plaats van 11.30 – 13.00 
uur)  

 12-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-09-2011] – 5 708 928 Brief over enkele 
Europese instrumenten in wording 

 De MVen J heeft toegezegd dat het 
onderwerp cargo security in het verslag 
van de Raad wordt opgenomen. Indien 
noodzakelijk zal er een aparte brief over dit 
onderwerp aan de Kamer verstuurd 
worden.  

 Parlementaire Agenda punt [08-06-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-Raad 9 en 10 juni 
2011 te Luxemburg (onderdeel Veiligheid 
en Justitie vindt plaats van 11.30 – 13.00 
uur)  

 19-07-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-07-2011] – TK 5 702 287 Verslag JBZ 
Raad 9 en 10 juni 2011 
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 De heer Çörüz heeft de Minister gevraagd 
de Kamer binnen twee weken een brief te 
sturen waarin uiteengezet wordt hoe zij op 
het voorliggende geval gaat anticiperen. 
De Minister heeft aangegeven dat tegen 
een brief hoe verder omgegaan wordt met 
dit soort procedures geen bezwaar bestaat. 
Mevrouw Van Gent heeft een brief 
gevraagd over het personeelsbeleid 
Politie. De Minister heeft aangegeven deze 
vraag te koppelen aan de vraag van de 
heer Çörüz.  

 10 maart 2009. Mondeling vragenuur over 
het aannamebeleid van korpschef in 
Nederland en de uitlatingen van de 
Minister hierover (handelingen 2008–2009, 
nr. 61 4879–4883)  

 06-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[12-12-2011] – Werkgeversinzet nieuw 
arbeidsvoorwaardenbeleid politietop 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een brief komt over de 
geschiedenis en het Nederlandse 
standpunt over het EOB en het EAB. Er 
wordt ook in de brief aandacht besteed 
aan de consequenties van het EOB voor de 
Nederlandse politie  

 Parlementaire Agenda punt [08-06-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-Raad 9 en 10 juni 
2011 te Luxemburg (onderdeel Veiligheid 
en Justitie vindt plaats van 11.30 – 13.00 
uur)  

 22-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-09-2011] – 5 708 928 Brief over enkele 
Europese instrumenten in wording 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Kamer nader te 
informeren over het gebruik van gegevens 
van Rijkswaterstaat bij snelheidscontroles  

 Parlementaire Agenda punt [21-06-2011] – 
GOEDGEKEURD: 4E IN RIJ>> Mondelinge 
vraag van het lid DE ROUWE (CDA) aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
bij afwezigheid van de minister, over het 
bericht dat flitscontroles niet goed werken 
(Trouw, 17 juni 2011)  

 27-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 702 Het gebruik van 
gegevens van Rijkswaterstaat bij 
snelheidscontroles 

 Mw van de Burg (VVD) krijgt schriftelijk 
antwoord op technische vragen over het 
normtarief (voor of na ARK-rapport)  

 Parlementaire Agenda punt [29-06-2011] – 
Algemeen Overleg Jeugdbescherming met 
stas VWS (voortzetting; tweede termijn)  

 23-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-02-2012] – Schriftelijke vragen rapport 
«Kosten van jeugdbescherming en 
jeugdreclassering″van de Algemene 
Rekenkamer (kamerstukken II, 2011/2012, 
31 839, nr 158) 

 De Minister zal per jaar de prioriteiten 
evalueren.  

 Parlementaire Agenda punt [16-06-2011] – 
Algemeen Overleg Politie  

 13-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[01-06-2012] – Jaarverslag Nederlandse 
Politie 2011 

 Minister stuurt een brief inzake de 
dierenpolitie inclusief 2 convenanten en de 
evaluatie van de opleiding.  

 Parlementaire Agenda punt [16-06-2011] – 
Algemeen Overleg Politie  

 12-07-2011  De Tweede Kamer zal in 
oktober 2011 geïnformeerd worden. 

 De Staatssecretaris zal met de minister van 
OCW bezien of de knelpunten t.a.v. 
«onderwijs in geslotenheid» kunnen 
worden weggenomen.  

 Parlementaire Agenda punt [30-06-2011] – 
Algemeen Overleg Personeelstekort 
justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker  

 26-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-09-2011] – 5 708 262 Toezeggingen 
Algemeen Overleg 30 juni jl. 

 De staatssecretaris zal met de bewinds-
lieden van SZW bezien of de Arbeidstij-
denwet knelpunten oplevert voor een 
optimale inzetbaarheid van JJI-mede-
werkers.  

 Parlementaire Agenda punt [30-06-2011] – 
Algemeen Overleg Personeelstekort 
justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker  

 26-09-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-09-2011] – 5 708 262 Toezeggingen 
Algemeen Overleg 30 juni jl. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de evaluatie van de wet 
Veiligheidsregio’s in 2012 op punten 
samenhangend met in ieder geval hoe de 
bestuurlijke organisatie van Nederland 
eruit ziet, d democratische legitimatie en 
de rol van de gemeenteraden hun rol 
vervullen, maar ook toegezegd om de 
gemeenteraden daartoe te stimuleren  

 Parlementaire Agenda punt [28-01-2010] – 
Commissie Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten + Ministers BZK/Defensie  

 30-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[24-05-2012] – Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VI, nr. 2 171

Bij lagen



Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Minister van VenJ heeft toegezegd om te 
gaan bezien of er behoefte is aan een 
centraal verwijzingsloket dat slachtoffers 
van misstanden bij sekten naar de juiste 
instanties kan leiden. Hiertoe treedt hij in 
contact met M en Slachtofferhulp. De 
uiteindelijke maatregelen moeten 
drempelverlagend en effectiviteit 
verhogend werken. Minister van Veiligheid 
en Justitie staat borg voor de financiering. 
Binnen het loket zullen kennis en kunde 
moeten zijn geborgd. Belangrijke vraag is 
hoe de benodigde informatie terecht komt 
bij slachtoffers en familie. De introductie 
van het loket gaat eventueel gepaard met 
een publiciteitscampagne. (onderzoek 
verwijzingsloket)  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Algemeen Overleg Religieuze sektes in 
Nederland  

 29-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-05-2012] – Stand van zaken vertrou-
wenslijn en WODC onderzoek sekten 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een WODC onderzoek 
komt dat sektes en misstanden daarbinnen 
inventariseert. In dat onderzoek wordt ook 
de aanpak in andere landen meegenomen 
en moet antwoord geven op de beleids-
matige vraag of er aanvullende maatre-
gelen getroffen dienen te worden. De 
minister zal de Kamer informeren over de 
uitkomsten van het onderzoek en zijn 
standpunt daarover melden. (WODC 
onderzoeksekten)  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Algemeen Overleg Religieuze sektes in 
Nederland  

 29-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-05-2012] – Stand van zaken vertrou-
wenslijn en WODC onderzoek sekten 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de aanpak van illegaal aanbod 
van kansspelen op internet vooruitlopend 
op de komst van de kansspelautoriteit.  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 
32 264  

 15-08-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-05-2012] – Uitvoering van ingediende 
moties bij het wetsvoorstel inzake de 
instelling van de kansspelautoriteit 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij het informeren van de TK 
over de mogelijkheid van een «witte lijst» 
voor banken om illegale aanbieders aan te 
pakken  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 
32 264  

 15-08-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-05-2012] – Uitvoering van ingediende 
moties bij het wetsvoorstel inzake de 
instelling van de kansspelautoriteit 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kamer rond 1 oktober 
2011 het overzicht van het CJIB van het 
aantal boetes voor het rijden zonder 
bromfietsrijbewijs zal ontvangen.  

 Parlementaire Agenda punt [08-09-2011] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 21-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 629 Aanpak overlast 
snor- en bromfietsen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer nader te informeren 
over de verbetering van de registratie van 
verkeersdoden en -gewonden  

 Parlementaire Agenda punt [08-09-2011] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-03-2012] – Diverse onderwerpen op het 
gebied van verkeershandhaving 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de nadere brief van de 
Staatssecretaris over toezicht op privacy in 
veiligheidsdomein, bezuinigingen Cbp, 
heroriëntering bezwaar en beroep tegen 
rapport definitieve bevindingen  

 Parlementaire Agenda punt [15-09-2011] – 
Algemeen Overleg Notitie privacybeleid 
met minister BZK  

 09-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 713 748 uitvoering 
toezegging AO 15 september 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer een reactie doen 
toekomen op het plan van aanpak 
scooteroverlast  

 Parlementaire Agenda punt [08-09-2011] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 31-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 629 Aanpak overlast 
snor- en bromfietsen 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een brief doen 
toekomen over de mogelijkheden voor een 
hardere aanpak van grove snelheidsover-
tredingen binnen de bebouwde kom.  

 Parlementaire Agenda punt [08-09-2011] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 27-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 245 Aanpak grove 
verkeersovertredingen binnen de 
bebouwde kom 

 Er zal alles aan worden gedaan om ervoor 
te zorgen dat crisis.nl niet meer kan falen 
door een menselijke fout. Hierover zal 
worden gerapporteerd. 11-5-2011: op basis 
van een quickscan wordt momenteel 
nagegaan of en hoe de huidige website 
stabieler en betrouwbaarder kan worden 
gemaakt. Tegelijkertijd is een traject 
gestart om te komen tot een nieuwe 
website. Deze website wordt waarschijnlijk 
vóór 1 april 2012 operationeel.  

 Parlementaire Agenda punt [13-01-2011] – 
Plenair debat Ministers VWS/VenJ/
Staatssecretaris IenM: Brand Moerdijk  

 10-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[24-08-2011] – 2011–2000036262 Beleidsre-
actie op het Inspectie OOV-rapport naar 
«de brand Chemie-Pack in Moerdijk « en 
het AI-rapport «Veiligheid werken door 
hulpverleningsdiensten» 

 Er zal worden gekeken hoe social media 
kan worden ingezet met aantekening dat 
dit wel goed moet worden afgewogen. 
11-5-2011: Er worden diverse activiteiten 
verricht op het ter rein van social media . 
Er is een contract afgesloten met een 
commerciële partij voor analyses tijdens 
crisis met een nationale impact en samen 
met de NCTb wordt gezocht naar 
oplossingen voor de langere termijn. Ook 
zijn begin april twittertips gepubliceerd 
voor gemeenten en Veiligheidsregio’s . 
Momenteel wordt nagegaan of en 
wanneer het NCC zelf actief kan twitteren 
bij crisis. (Dossierhouder: Maaike 
Delfgauw).  

 Parlementaire Agenda punt [13-01-2011] – 
Plenair debat Ministers VWS/VenJ/
Staatssecretaris IenM: Brand Moerdijk  

 10-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[24-08-2011] – 2011–2000036262 Beleidsre-
actie op het Inspectie OOV-rapport naar 
«de brand Chemie-Pack in Moerdijk « en 
het AI-rapport «Veiligheid werken door 
hulpverleningsdiensten» 

 Het signaal over versterken lokale 
omroepen voor rampenzenders zal worden 
doorgegeven.  

 Parlementaire Agenda punt [13-01-2011] – 
Plenair debat Ministers VWS/VenJ/
Staatssecretaris IenM: Brand Moerdijk  

 13-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-12-2011] – Toezeggingen inzake 
nationale veiligheid 

 Ook de structuur systeem wordt meege-
nomen in de evaluatie incl rol minister. 
11-5-2011: TK zal voor het zomerreces 
(begin juli 2011) geïnformeerd worden 
over afhandeling van deze toezegging.  

 Parlementaire Agenda punt [13-01-2011] – 
Plenair debat Ministers VWS/VenJ/
Staatssecretaris IenM: Brand Moerdijk  

 10-10-2011  TK zal voor het zomerreces 
(begin juli 2011) geïnformeerd worden 
over afhandeling van deze toezegging 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat de TK wordt 
geïnformeerd over hetgeen is gebeurd. 
Daarbij zal specifiek ingegaan worden op 
de bevoegdheidsverdeling en de bezetting 
van het personeel op het aantal 
jeugdigen.  

 Parlementaire Agenda punt [04-10-2011] – 
4e IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid 
VAN TOORENBURG (CDA) aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
over een vluchtpoging uit de jeugdgevan-
genis in Sassenheim (Nos, 4 oktober 2011)  

 20-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-04-2012] – Inspectierapport Forensisch 
Centrum Teylingereind 

 De minister president zegt namens de 
Minister van VenJ toe, op verzoek van de 
heer Pechtold (D66), voor de begrotingsbe-
handeling van VenJ te komen met een 
kabinetsreactie op het artikel in het 
tijdschrift voor criminologie van de hand 
van Wermink en anderen over recidive bij 
werkstraffen en detentie.  

 APB 2012   02-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-10-2011] – 5 713 837 Toezeggingen 
Algemeen Overleg Gevangeniswezen 
14 september 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een reactie doen 
toekomen op het plan van aanpak 
scooteroverlast van het lid Dijksma 
(PvdA).  

 Parlementaire Agenda punt [05-10-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Minister 
IenM/VenJ: Verkeersveiligheid  

 28-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 629 Aanpak overlast 
snor- en bromfietsen 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een brief doen 
toekomen over de mogelijkheden voor een 
hardere aanpak van grove snelheidsover-
tredingen binnen de bebouwde kom  

 Parlementaire Agenda punt [05-10-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Minister 
IenM/VenJ: Verkeersveiligheid  

 27-10-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 5 714 245 Aanpak grove 
verkeersovertredingen binnen de 
bebouwde kom 

 De MP geeft aan dat ter uitwerking van het 
regeerakkoord een meldplicht datalekken 
zal worden ingevoerd. In een brief aan de 
Tweede Kamer zal de staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie op korte termijn deze 
maatregel toelichten. De MP zegt toe dat 
de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie deze brief ook aan de Eerste Kamer 
zal zenden.  

 Parlementaire Agenda punt [25-10-2011] – 
Algemene Politieke Beschouwingen Eerste 
Kamer  

 14-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[14-12-2011] – Toezegging minister-
president 25 oktober 2011 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe met politie en OM in gesprek te gaan 
om er voor te zorgen dat daders die in 
groepsverband overtredingen plegen, hun 
straf niet ontlopen. Begin 2012 zal de TK 
hierover worden geïnformeerd  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 01-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-02-2012] – Openlijke geweldpleging 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe er voor te zorgen dat in alle «RUPS» 
-gemeenten een warme overdracht zal 
plaatsvinden en hierover voor de 
stemmingen aan de TK te rapporteren.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 01-12-2011  Voor 20 december a.s. 
ontvangt de TK de brief. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe met de staatssecretaris van VWS en de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel in 
overleg te treden over de wenselijkheid 
van en de mogelijkheden voor een 
uitbreiding van het team van de Nationaal 
Rapporteur met het oog op de aanpak van 
kinderporno.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 30-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-01-2012] – Voortgangsbericht aanpak 
kinderpornografie 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat de vragen (als 
bijlage) behorend bij de Commissiebrief 
van 11 oktober (agendapunt 4 ao) alsnog 
binnen 2 weken te beantwoorden. De 
vragen waren opgenomen als bijlage bij 
de Commissiebrief met enkele vragen over 
de acties mbt acute financiële nood 
sommige bureaus jeugdzorg. Brief zelf was 
beantwoord, de bijlage met aanvullende 
vragen is niet binnengekomen bij het 
departement. Beantwoording is inmiddels 
ter hand genomen.  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg + 
STAS VWS  

 06-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[18-11-2011] – 5 716 578 Antwoorden op 
vragen Verslag van Schriftelijk Overleg 
(VSO)algemene commissie voor 
Jeugdzorg 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de tarievendiscussie in de 
eerste week van december te beëindigen 
en de TK te kunnen berichten over een 
nieuw tarief. Hierover wordt nu nog 
onderhandeld met het IPO en er wordt nog 
gewacht op het ARK rapport. Dit verschijnt 
medio november. Het zal gaan om een 
nieuw structureel tarief  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg + 
STAS VWS  

 03-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-12-2011] – Tarieven jeugdbescherming 
en jeugdreclassering na onderzoek 
Algemene Rekenkamer 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd met BJZ Amsterdam te 
zullen overleggen of doorlichtingsrapport 
van Amsterdam ter vertrouwelijke inzage 
bij de Kamer kan worden neergelegd. Dit 
omdat er ook vertrouwelijke bedrijfsge-
voelige informatie in staat.  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg + 
STAS VWS  

 03-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[19-12-2011] – Rapportage Ernst en Young 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat de financiering voor 
de inzet van de tolken binnen het 
gedwongen kader kinderbeschermings-
maatregel mede ogv internationale 
verplichtingen wordt voortgezet, de 
betaling hiervan zit nu al voor een 
belangrijk deel verdisconteerd in de 
financiering van Nidos en de Raad. Hij zal 
bezien hoe dit voor de BJZ’s kan worden 
voortgezet)  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Verzamel-algemeen overleg Jeugdzorg + 
STAS VWS  

 13-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-03-2012] – Tolk- en vertaaldiensten 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer te informeren over de 
financiering aanvalsprogramma.  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Algemeen Overleg Informatievoorziening 
ICT politie 2011–2014  

 30-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[31-10-2011] – 2011 2000482427 Finan-
ciering aanvalsplan IV politie 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer te informeren over 
C2000  

 Parlementaire Agenda punt [26-10-2011] – 
Algemeen Overleg Informatievoorziening 
ICT politie 2011–2014  

 10-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-10-2011] – 2011–2000350074 Voort-
gangsbericht Verbeterproject 
C2000 oktober 2011 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe binnen drie maanden aan de TK te 
laten weten hoeveel outlawbikers er de 
afgelopen 2 jaar zijn vervolgd.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 30-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[30-01-2012] – Brief geïntegreerde aanpak 
outlawbikers 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe te laten weten wanneer het kabinet 
gaat bewegen mbt art 20 Boek 2 BW 
(verboden verklaren rechtspersonen 
wanneer werkzaamheid en/of doel van de 
rechtspersoon in strijd is met openbare 
orde).  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 02-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-11-2011] – 5 718 427 VKC-verzoek 
inzake beslissing OM over vereniging 
Martijn 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe in zijn reactie op het initiatiefvoorstel 
van de PvdA de suggestie over het gebruik 
van de smartphone als digitaal bonnen-
boekje mee te nemen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 30-01-2012  Is behandeld in voortgangs-
rapportage administratieve lasten die 
19/12/11 naar Kamer is verzonden. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe na te zullen denken over de suggestie 
om te peilen wat de «agent op straat» 
vindt van de invoering van de Nationale 
Politie en in het WGO van hier 
28 november op terug te zullen komen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 17-11-2011  Afgedaan met brief d.d. 
24/11/11. Kamerstuk nr: 29 628 283. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe de Kamer te informeren 
over de resultaten van de besprekingen 
met de minister van VWS over wat de 
mogelijkheden zijn om samen met VWS 
het Jeugdsportfonds op enigerlei wijze 
nader te ondersteunen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 21-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-12-2011] – Toezegging Tweede Kamer 
inzake ondersteuning Jeugdsportfonds 
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 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe dat de Kamer nog voor het 
kerstreces een 1e oriëntatie krijgt over het 
huidige beleid rond commercieel 
draagmoederschap. Daarbij wordt ook de 
vraag naar de handhaving van de 
bestaande strafbepalingen betrokken en 
zal ook de positie van het kabinet op dit 
punt bekend gemaakt worden.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 09-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[16-12-2011] – Draagmoederschap 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe de Kamer schriftelijk te 
informeren over de stand van zaken mbt 
adoptie en ook het mogelijke alternatief 
voor tegemoetkoming in adoptiekosten 
mee te nemen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 25-01-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-12-2011] – Stand van zaken met 
betrekking tot adoptie 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe de Kamer eind 2011 te 
informeren over de mogelijkheden en 
uitvoeringsconsequenties van het 
verhogen van de arbeidsuren van 
gedetineerden  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 14-08-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[16-04-2012] – Modernisering penitentiaire 
arbeid, Samenplaatsing (levens)langge-
straften 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd te informeren omtrent 
mogelijkheden inzet laserwapen ( niet 
ontworpen om permanente blindheid te 
veroorzaken)  

 Parlementaire Agenda punt [10-11-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers BuiZa/
Defensie/VenJ: Piraterijbestrijding  

 22-11-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-11-2011] – 5 715 632 Laserwapens 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer te informeren 
omtrent de mogelijkheden tot 
overbrenging van veroordeelde piraten 
naar Somalië  

 Parlementaire Agenda punt [10-11-2011] – 
Algemeen Overleg Ministers BuiZa/
Defensie/VenJ: Piraterijbestrijding  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Veroordeelde Somalische 
piraten 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd waarin wordt 
ingegaan op de onmogelijkheid om een 
opt in optie voor de vrijgave van gegevens 
over Wifi-routers in een wettelijke regeling 
onder te brengen.  

 Parlementaire Agenda punt [17-11-2011] – 
VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)  

 16-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-12-2011] – Moties VAO 17 november 
2011 – bescherming persoonsgegevens 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat nadat de uitkomsten van 
beide onderzoeken bekend zijn de Kamer 
hierover wordt geïnformeerd  

 Uitgaande brief [08-09-2011] – 183 322 
Antwoorden kamervragen over het 
verdwenen pdf-document in de Alphense 
moordzaak  

 07-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[06-12-2011] – Nadere antwoorden 
kamervragen over de wapenvergunning 
van Tristan van der Vlis.
v.d. V. en het verdwenen pdf-document in 
de Alphense moordzaak 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe dat de publieksversie van het rapport 
van de KLPD over de Ndrangheta zal begin 
2012 naar de Tweede Kamer worden 
gestuurd.  

 Parlementaire Agenda punt [22-11-2011] – 
GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag 
van het lid RECOURT (PvdA) aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
bij afwezigheid van de minister, over de 
grote aanwezigheid van de Italiaanse 
maffia in Nederland (Argos en Volkskrant, 
20 november 2011)  

 03-04-2012  Rapport over de Ndrangheta is 
op 13 februari aan de TK aangeboden. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de TK te zenden 
met zijn oordeel over amendementen.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 16-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[01-12-2011] – 5 718 702 Amendementen 
en moties bij het wetsvoorstel tot 
invoering van een nieuwe Politiewet 
alsmede de Invoerings- en aanpas-
singswet. 
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 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de TK te zenden 
en overleg met te hebben met de bonden 
over vermeende fouten/aanpassing 
arbeidsvoorwaarden aspiranten.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 21-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-12-2011] – Salariskorting politieaspi-
ranten 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief te zenden aan de TK 
met 40 %-100% aspiranten meetellen voor 
operationele sterkte toesturen.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 13-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[01-12-2011] – 5 718 702 Amendementen 
en moties bij het wetsvoorstel tot 
invoering van een nieuwe Politiewet 
alsmede de Invoerings- en aanpas-
singswet. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief te zenden aan de TK 
over de vraag waarom door het Openbaar 
Ministerie wel civielrechtelijk, maar niet 
strafrechtelijk kan worden opgetreden en 
of het Openbaar Ministerie ook heeft 
onderzocht of de vereniging zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan schennis van 
de eerbaarheid.  

 Parlementaire Agenda punt [29-11-2011] – 
Plenair debat over het vervolgen, 
verbieden of laten ontbinden van 
pedofielenvereniging Martijn  

 12-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-12-2011] – Vereniging Martijn 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd een derde nota 
van wijziging bij het wetsvoorstel toezicht 
waarin salarissen van auteursrechtorgani-
saties worden gemaximeerd op de 
Balkenendenorm + technische verbete-
ringen geschillencommissie  

 Parlementaire Agenda punt [30-11-2011] – 
Algemeen Overleg Auteursrecht  

 16-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[18-01-2012] – Nota van wijziging bij 
wetsvoorstel tot wijziging van de wet 
toezicht collectieve beheersorganisaties 
voor auteurs- en naburige rechten 

 De Staatssecretaris heeft toegezegd een 
brief met reactie op D66-idee van een 
radiomodel voor inning auteursrechtver-
goedingen + reactie op VVD-vraag hoe het 
toezicht op de monopoliepositie van 
auteursrechtorganisaties eruit moet zien + 
cijfers over thuiskopiegelden + info over 
de effectiviteit van handhaving van 
auteursrecht in Zweden  

 Parlementaire Agenda punt [30-11-2011] – 
Algemeen Overleg Auteursrecht  

 08-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-01-2012] – Brief naar aanleiding van 
toezegging tijdens algemeen overleg 
auteursrecht 

 De Staatssecretaris heeft een brief 
toegezegd over fair use + reactie op 
rapport Hugenholtz en Senftleben  

 Parlementaire Agenda punt [07-12-2011] – 
Algemeen Overleg Auteursrecht 2e 
termijn  

 29-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-01-2012] – Brief naar aanleiding van 
toezegging tijdens algemeen overleg 
auteursrecht 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd over de opvang m.b.t. 
mensenhandel en prostitutie  

 Parlementaire Agenda punt [29-11-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Prostitutie en 
mensenhandel (AO d.d. 16/11)  

 02-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[01-02-2012] – Opvang slachtoffers 
mensenhandel 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd over B9  

 Parlementaire Agenda punt [29-11-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Prostitutie en 
mensenhandel (AO d.d. 16/11)  

 21-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-12-2011] – Onderzoek naar bedenktijd 
in het kader van verblijfsregeling 
slachtoffers mensenhandel 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd over het actieplan van 
de Christenunie  

 Parlementaire Agenda punt [29-11-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Prostitutie en 
mensenhandel (AO d.d. 16/11)  

 08-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[02-02-2012] – Reactie op actieplan en 
zwartboek mensenhandel 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een brief toegezegd met een reactie op 
zwartboek  

 Parlementaire Agenda punt [29-11-2011] – 
Verslag Algemeen Overleg Prostitutie en 
mensenhandel (AO d.d. 16/11)  

 08-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[02-02-2012] – Reactie op actieplan en 
zwartboek mensenhandel 
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 Het lid BONTES (PVV): dertigledendebat 
met de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken over rondtrekkende Oost-Europese 
bendes, die hun werkterrein naar West 
Europa hebben verlegd: geen steun voor 
een dertigledendebat, wel voor een brief 
van VenJ  

 Regeling van Werkzaamheden 
15 december 2011  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-03-2012] – Mobiele bendes uit Midden- 
en Oost-Europa 

 Het lid VAN DER HAM (D66) vraagt 
VANDAAG een brief van de minister van 
Veiligheid en Justitie over de invoerdatum 
van de wietpas, met het oog op het 
aankomende Drugsdebat: Afhankelijk van 
de inhoud van de brief zal het debat 
worden verplaatst naar 2012.  

 Regeling van Werkzaamheden van 
15 december 2011  

 15-12-2011  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[15-12-2011] – Aanscherping gedoogcri-
teria coffeeshops 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de Kamer te 
sturen over de capacitaire gevolgen van de 
training (mentale) weerbaarheid voor al 
het politiepersoneel  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de kamer te 
sturen over de financiering van het 
programma weerbaarheid  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een brief te sturen 
over de noodzaak tot wettelijke borging 
van de zorg voor de politie in een wet 
analoog aan de Veteranenwet, waarbij ook 
ingegaan wordt op de positie van 
post-actieve politiemensen  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een brief te sturen 
over de stand van zaken rond de 
uitvoering van de motie Cöruz over het 
veteranenbeleid bij de politie  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de kamer te 
sturen over de mogelijke invulling van een 
verdergaande bevelsbevoegdheid voor de 
politie, dan die nu voorhanden is  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief aan de kamer te 
sturen over de kwaliteitscriteria die 
gehanteerd worden bij de selectie van 
aspiranten  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 07-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-02-2012] – Brief naar aanleiding van 
het Algemeen Overleg over de 
weerbaarheid van de politie op 
21 december 2011 

 De minister heeft toegezegd in samen-
werking met de ministers van Buiten-
landse Zaken en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties een brief te sturen aan 
de Kamer over de aanpak van mobiele 
Oost-Europese bendes.  

 Parlementaire Agenda punt [15-12-2011] – 
Algemeen Overleg Aanpak georganiseerde 
criminaliteit  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-03-2012] – Mobiele bendes uit Midden- 
en Oost-Europa 

 De minister zal de gestelde vragen over 
het gebruik van spyware door de 
opsporingsdiensten aan de orde brengen 
bij de behandeling van de brief in de 
Tweede Kamer over de cyber security 
assessment.  

 Parlementaire Agenda punt [15-12-2011] – 
Algemeen Overleg Aanpak georganiseerde 
criminaliteit  

 05-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[20-03-2012] – Antwoorden kamervragen 
over de geschiktheid van Nederlandse 
wetgeving voor het gebruik van spyware 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat de Tweede Kamer een 
afschrift krijgt van aan de Eerste Kamer 
gerichte brieven over (a) de inhoud en 
strekking van de politieke richtsnoeren 
inzake de afschaffing van het exequatur 
(Brussel I) en (b) het Europees kooprecht  

 Parlementaire Agenda punt [18-01-2012] – 
Algemeen Overleg Europese ontwikke-
lingen op het terrein van Civiele Recht  

 20-06-2012  TK is geïnformeerd bij brief 
van 20 januari 2012 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat het bericht «EC stuurt 
aan op websiteblokkade zonder rechter» 
mee wordt genomen in de reeds 
gevraagde brief over blokkering van 
websites, i.v.m. de uitspraak RB Den Haag 
inzake BREIN/XS4All en Ziggo  

 Parlementaire Agenda punt [18-01-2012] – 
Algemeen Overleg Europese ontwikke-
lingen op het terrein van Civiele Recht  

 29-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-02-2012] – Het blokkeren van websites 
en de uitspraak van de rechtbank Den 
Haag in de zaak BREIN / Ziggo en XS4ALL 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in te gaan in zijn brief 
(toegezegd op AO georganiseerde 
criminaliteit d.d. 15-12-2011) waaruit de 
samenwerking bij de aanpak van 
grensoverschrijdend mobiel banditisme 
met de Oost Europese landen bestaat.  

 Parlementaire Agenda punt [25-01-2012] – 
Algemeen Overleg Informele JBZ-raad 26 – 
27 januari 2012  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-03-2012] – Mobiele bendes uit Midden- 
en Oost-Europa 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over 
financiering rechtspraak in relatie tot 
ontwikkelingen mbt a) productiviteit en 
kwaliteit en b) OM-afdoeningen, Z.S.M. 
etc  

 Parlementaire Agenda punt [01-02-2012] – 
Algemeen Overleg Rechterlijke Macht  

 16-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[16-03-2012] – Toezegging financiering 
rechtspraak in relatie tot de OM afdoening, 
ZSM en capaciteit met de jaarwisseling 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over 
mediation in het strafrecht toe te komen  

 Parlementaire Agenda punt [01-02-2012] – 
Algemeen Overleg Rechterlijke Macht  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[30-03-2012] – Stand van zaken mediation 
naast strafrecht 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een gesprek aan te gaan met de 
Nederlandse bisschoppenconferentie, 
Conferentie Nederlandse Religieuzen en de 
commissie Deetman over nader onderzoek 
naar meisjes en vrouwen.  

 Parlementaire Agenda punt [31-01-2012] – 
Eindrapport van de commissie-Deetman 
over seksueel misbruik binnen de 
katholieke kerk  

 17-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-02-2012] – Tweede brief naar 
aanleiding van het debat over het rapport 
van de commissie Deetman 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat hij in een gesprek onder-
zoekt en bespreekt ook beroep op 
civielrechtelijke verjaring buiten de 
compensatieregeling  

 Parlementaire Agenda punt [31-01-2012] – 
Eindrapport van de commissie-Deetman 
over seksueel misbruik binnen de 
katholieke kerk  

 17-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-02-2012] – Tweede brief naar 
aanleiding van het debat over het rapport 
van de commissie Deetman 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd contact te zoeken met Klachten-
commissie en zal de mogelijkheid 
bespreken om klachten mbt overheid naar 
het Ministerie te sturen, waarna eea per 
departement bekeken zal worden  

 Parlementaire Agenda punt [31-01-2012] – 
Eindrapport van de commissie-Deetman 
over seksueel misbruik binnen de 
katholieke kerk  

 17-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-02-2012] – Tweede brief naar 
aanleiding van het debat over het rapport 
van de commissie Deetman 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid Van 
Toorenburg (CDA) – wil naar aanleiding 
van de uitzending Undercover in 
Nederland van a.s. zondag een brief van 
de Minister van Veiligheid en Justitie over 
het gebruik van het ondergrondse 
TOR-netwerk door pedofielen. In de brief 
zou de minister aan moeten geven hoe 
deze praktijk kan worden aangepakt  

 Regeling van Werkzaamheden van 
9 februari 2012  

 04-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-04-2012] – Antwoorden kamervragen 
over de aanpak van kindermisbruik en 
kinderporno via anonieme internetnet-
werken 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 VI, nr. 2 179

Bij lagen



Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
Gesthuizen (SP) – wil naar aanleiding van 
de hack bij KPN een brief van de Minister 
van Veiligheid en Justitie en de Minister 
van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie. Uit de brief moet blijken hoe 
groot de dreiging voor het internetverkeer 
was en tot welke gegevens de hacker 
toegang had. Ook wordt het kabinet 
gevraagd in te gaan op het bericht dat de 
dreiging weg is, maar de hack nog niet 
opgelost is 

 Regeling van Werkzaamheden van 
9 februari 2012  

 14-02-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[14-02-2012] – Hack bij KPN 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de TK een brief over de 
positionering van de Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel (NRM) en zal in die brief 
tevens ingaan op de wenselijkheid van de 
wettelijke verankering van de NRM  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2012] – 
Algemeen Overleg Voortgangsbericht over 
de aanpak van kinderpornografie  

 09-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[08-05-2012] – Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er bij de reactie op het 
opkomsttijdenonderzoek ook zal worden 
ingegaan op expertregio’s  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 04-04-2012  De Tweede Kamer zal voor het 
zomerreces 2012 worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het onderzoek van de IOOV 
naar de opkomsttijden zodra dit gereed is 
met de Tweede Kamer te delen  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, 
Crisisbeheersing en Brandweerzorg  

 11-06-2012  De Tweede Kamer zal voor het 
zomerreces van 2012 worden geïnfor-
meerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd op het AO Cybersecurity van 
20 maart de zeken rond de KPN-hack en 
SCADA te bespreken. Hiertoe wordt de 
Kamer van tevoren de benodigde stukken 
toegezonden  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid, 
Crisisbeheersing en Brandweerzorg  

 13-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[19-03-2012] – Beveiliging van SCADA 
systemen 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
Recourt (PvdA) debat met Staatssecretaris 
van Veiligheid over het bericht dat vele 
veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf 
ontlopen.  

 Regeling van Werkzaamheden van 
28 februari 2012  

 07-08-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[28-03-2012] – Antwoorden kamervragen 
over veroordeelde criminelen die nog niet 
in de gevangenis zitten 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid Van 
Toorenburg (CDA) brief van de staatssecre-
taris van Veiligheid en Justitie over de 
moord op een vijftienjarig meisje door een 
voormalig tbs-er.  

 Regeling van Werkzaamheden van 
28 februari 2012  

 20-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[09-03-2012] – Verdachte van moord 
15-jarig meisje in Den Haag 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid De 
Liefde (VVD) brief van de staatssecretaris 
van Veiligheid en Justitie over het recente 
arrest van de Hoge Raad inzake buiten-
landse gokwebsites  

 Regeling van Werkzaamheden van 
28 februari 2012  

 15-08-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[07-05-2012] – Uitvoering van ingediende 
moties bij het wetsvoorstel inzake de 
instelling van de kansspelautoriteit 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de tekst van de motie Van der 
Steur onder de aandacht van de RK-kerk te 
brengen.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-04-2012] – Seksueel misbruik binnen 
Rooms Katholieke instellingen 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in contact te treden met de 
RK-kerk en zal het verzoek van de Kamer 
om informatie en cijfers van de RK-kerk 
over de manier waarop wordt omgegaan 
met het beroep op civielrechtelijke 
verjaring, overbrengen.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 03-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-04-2012] – Seksueel misbruik binnen 
Rooms Katholieke instellingen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het verzoek van de Kamer om 
informatie van de RK-kerk over hoe fysiek 
geweld wordt meegenomen in de 
klachtafhandeling, overbrengen en de 
Kamer hierover informeren.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 04-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-04-2012] – Seksueel misbruik binnen 
Rooms Katholieke instellingen 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer ruim voor de 
besluitvorming in de volgende JBZ-Raad, 
te informeren over de stand van zaken EU 
PNR, met name over de doelbinding.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg JBZ-raad 8 maart 2012  

 24-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[18-04-2012] – TK Geannoteerde agenda 
JBZ-Raad 26-27 april 2012 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd ten behoeve van 
aanvullende financiering van het Cbp 
ontvangt de Kamer een standpuntbepaling 
over het alsnog doorzetten van nationale 
wetgeving om het Cbp uit te rusten met 
een bestuurlijkeboetebevoegdheid.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 25-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat de Kamer ten behoeve 
van aanvullende financiering van het Cbp 
een standpuntbepaling over de 
mogelijkheid om in de Wbp een prejudi-
ciële procedure op te nemen waarbij het 
Cbp tegen betaling door belanghebbenden 
rechtmatigheidsoordelen kan geven over 
bestaande en voorgenomen gegevensver-
werkingen.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat hij beziet in het 
onderhandelingsproces of er mogelijk-
heden zijn met bijdragen uit Brussel het 
Cbp te financieren.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
een reactie op de motie-Dijksma 
toegezegd  

 Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – 
Algemeen Overleg Civielrechtelijke 
onderwerpen  

 27-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[26-06-2012] – Claimcultuur 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer te informeren na 
Brighton-conferentie  

 Parlementaire Agenda punt [13-03-2012] – 
Beleidsdebat inzake de toekomst, rol en 
bevoegdheden van EHRM en (de 
toetreding van de EU tot) het EVRM  

 28-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[11-05-2012] – TK Brighton Verklaring 
inzake de toekomst van het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Kamer een brief te sturen 
over de aanpak in het kader van secure 
lane, en daarbij ook in te gaan op het 
aantal incidenten  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2012] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 08-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[08-06-2012] – Nazorg verkeersslachtoffers 
en Secure Lane 

 Regeling van werkzaamheden: het lid 
Schouw (D66) verzoekt om een brief van 
de minister van VenJ over de weerstand 
die bestaat tegen het invoeren van 
griffierechten bij het EHRM  

 Regeling heeft plaatsgevonden op 
13 maart 2012  

 16-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-03-2012] – Reactie op het verzoek van 
het lid Schouw over de positie van 
Nederland in de onderhandelingen over de 
hervormingen van het EHRM betreffende 
griffierechten 
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 Regeling van werkzaamheden: het lid Van 
Toorenburg (CDA) verzoekt om een brief 
van de staatssecretaris van VenJ over wat 
er aan de hand is in den Heij Acker. Na het 
zoveelste incident kan niet meer gesproken 
worden over een incident maar lijkt het er 
op dat het om een structureel probleem.  

 Regeling heeft plaatsgevonden op 
14 maart 2012  

 20-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-03-2012] – Justitiële jeugdinrichting 
Den Hey-Acker 

 Regeling van werkzaamheden: het lid Van 
der Ham (D66) vraagt mede naar 
aanleiding van de eerste termijn van het 
hoofdlijnendebat drugs om de 1e versie 
van het Rapport van de Tobias Asser-
stichting uit 2005. De TK heeft indertijd een 
herziene 2e versie toegezonden gekregen. 
Bij de 1e versie wil de Kamer graag een 
brief waarin de wijzigingen worden 
aangegeven en de reden achter deze 
wijzigingen  

 Regeling heeft plaatsgevonden op 
14 maart 2012  

 29-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-03-2012] – Verzoek inzake rapport 
T.M.C. Asser Instituut «Experimenten met 
het gedogen van teelt van cannabis» 

 Regeling van werkzaamheden: het lid van 
Toorenburg (CDA) vraagt een brief van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
over hoe het traject is (mis)gelopen om 
Sytse van der V. ergens geplaatst te 
krijgen, omdat Sytse van der V. niet kan 
voldoen aan de voorwaarden  

 Regeling heeft plaatsgevonden op 
15 maart 2012  

 06-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-03-2012] – Reclasseringstoezicht Sytze 
van der V. 

 Regeling van werkzaamheden: het lid van 
der Steur vraagt om een brief van de 
minister van veiligheid en justitie over 
bericht dat de rechtbankrapportages van 
psychologen en psychiaters onder de maat 
zijn. Aanvullend wordt door de PdvA 
gevraagd de schriftelijke vragen die door 
het lid Bouwmeester zijn gesteld over dit 
onderwerp mee te nemen de gevraagde 
brief. (nb dit is een verzoek op het 
beleidsterrein van de staatssecretaris).  

 Regeling van werkzaamheden van 
22 maart 2012  

 30-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[30-03-2012] – Vragen lid Van der Steur in 
regeling van werkzaamheden 

 Regeling van werkzaamheden: het lid ARIB 
debat met de minister van Veiligheid en 
Justitie over seksueel misbruik binnen de 
RK-Kerk en de rol van de overheid hierbij. 
Ook moet aan de orde komen hoe de Cie. 
Deetman is omgegaan met de signalen 
over castratie. Er zal eerst echter een 
hoorzitting worden gehouden en pas 
daarna zal het debat worden geagendeerd. 
Bovendien zal in de VKC Ven J nog een 
aantal schriftelijke vragen worden 
geformuleerd die eerst beantwoord 
moeten worden  

 Regeling van Werkzaamheden 20 maart 
2012  

 23-03-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-03-2012] – Antwoorden kamervragen 
over het bericht dat slachtoffers van 
seksueel misbruik binnen katholieke 
instellingen veel langer moeten wachten 
op een schadevergoeding dan voorzien 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kabinetsreactie op 
motie-Taverne c.s. (33000-VII, nr. 54) over 
de Raad van State voor het zomerreces per 
brief naar de kamer worden gestuurd. 
Daarna zullen de organisatorische 
ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak 
in brede zin worden meegenomen  

 Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – 
Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht + 32 621 Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding 
bij onrechtmatige besluiten  

 27-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-06-2012] – Organisatie bestuursrechts-
rechtspraak 
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 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
Voordewind (CU) verzoekt om beant-
woording van zijn schriftelijke vragen over 
de komst van een extremistische imam 
naar Nederland aan de ministers van 
Veiligheid en Justitie, van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties en voor 
Immigratie, Integratie en Asiel voor 5 april 
2012  

 Regeling van Werkzaamheden van 
28 maart 2012  

 06-04-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[03-04-2012] – Antwoorden kamervragen 
over de komst van een extremistische 
imam naar Nederland 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over weerbaarheid: er komt een 
24-uursloket voor agenten in nood, 
daarnaast wordt iedere zelfdoding gemeld 
en onderzocht  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 25-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-06-2012] – Toezeggingen uit het 
Algemeen Overleg Politie van 29 maart 
2012 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
GESTHUIZEN (SP) brief van de minister 
van Veiligheid en Justitie over het bericht 
dat de rechtbank Groningen een fout heeft 
gemaakt met de instelling van econo-
mische strafkamers en de benoeming van 
rechters daarin  

 Regeling van Werkzaamheden van 3 april 
2012  

 29-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[23-04-2012] – Reactie op bericht over fout 
rechtbank Groningen bij instelling 
economische strafkamers 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer 
tenminste één maal per kwartaal te 
informeren over het verloop van het 
onderhandelingsproces over de veror-
dening en de richtlijn in Brussel, en 
daarnaast telkens wanneer bijzondere 
ontwikkelingen in dat proces daartoe 
aanleiding geven. Indien mogelijk wordt 
de Kamer daarbij geïnformeerd over door 
Nederland of andere lidstaten ingenomen 
standpunten.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd aan de Tweede Kamer, dat 
voor zover dat niet reeds door de Europese 
Commissie gebeurt, alle documenten 
gezonden waarin wijzigingsvoorstellen zijn 
opgenomen en waarop geen door de EU 
aangebrachte openbaarheidsrestricties 
rusten  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de procedure van 
informatievoorziening ten aanzien van 
EU-documenten met een rubricering 
RESTREINT of hoger, van toepassing blijft. 
Van geval tot geval wordt bezien of het 
desbetreffende document aan de Kamer 
kan worden gezonden. Als dat het geval is, 
zal worden besloten hoe dat wordt 
uitgevoerd  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd aan de Kamer een 
bijzonder verslag over het verloop van de 
onderhandelingen over de artikelen 23 
(collectiefactierecht), 40 tot en met 45 
(grensoverschrijdende gegevens-
verstrekking), 53 (bevoegdheden toezicht-
houders), 79 (bestuurlijke boetes) en 86 
(delegatie regelgevende bevoegdheid 
Europese Commissie te doen toekomen  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Kamer een schriftelijke 
reactie te doen toekomen over de 
standpuntbepalingen door het Cbp.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Kamer nadere 
informatie te verstrekken over conse-
quenties van verordening in termen van 
administratieve lasten en nalevingskosten, 
met bijzondere aandacht voor de 
consequenties van de verplichting tot het 
opstellen van Privacy Impact Assessments 
en de implementatie van Privacy by 
Design.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Kamer nadere 
informatie te verstrekken over de vraag of 
de voorstellen voor het collectiefactierecht 
leiden tot een vermindering van rechtsbe-
scherming voor burgers ten opzichte van 
het bestaande recht.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd ten behoeve van 
aanvullende financiering van het Cbp een 
standpuntbepaling over het alsnog 
doorzetten van nationale wetgeving om 
het Cbp uit te rusten met een bestuurlijke-
boetebevoegdheid aan de Kamer te 
verstrekken.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 25-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd ten behoeve van 
aanvullende financiering van het Cbp 
ontvangt de Kamer een standpuntbepaling 
over de mogelijkheid om in de Wbp een 
prejudiciële procedure op te nemen 
waarbij het Cbp tegen betaling door 
belanghebbenden rechtmatigheidsoor-
delen kan geven over bestaande en 
voorgenomen gegevensverwerkingen.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 25-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd te bezien in het onderhan-
delingsproces of er mogelijkheden zijn met 
bijdragen uit Brussel het Cbp te finan-
cieren.  

 Parlementaire Agenda punt [07-03-2012] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
EU-wetgeving bescherming persoonsge-
gevens  

 25-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Regeling van werkzaamheden: het lid 
MARCOUCH (PvdA) verzoekt om brief van 
de minister van Veiligheid en Justitie over 
het bericht van achterhouden en 
verdwijnen van cruciale informatie inzake 
het schietincident in Alphen aan de Rijn. 
Daarna zal snel een AO worden geagen-
deerd  

 Regeling van werkzaamheden van 12 april 
2012  

 15-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[27-04-2012] – Nadere informatie naar 
aanleiding van berichtgeving over 
schietincident Alphen aan den Rijn 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over de 
aanpassing van de Regeling Wapens en 
Munitie waarin het verbod op de 
dynamische discipline wordt geregeld.  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 20-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[19-06-2012] – Regulering dynamische 
schietsport 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er gesproken zal worden 
met KNSA-leden NPSA en APS, zijnde de 
koepels van het dynamisch schieten.  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 20-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[19-06-2012] – Regulering dynamische 
schietsport 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de cijfers over de schietsport 
zullen in samenwerking met VWS worden 
aangeleverd  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 20-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[19-06-2012] – Regulering dynamische 
schietsport 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd binnen 2 weken een 
gesprek met de voorzitter van de Raad 
voor de Rechtspraak te hebben over de 
prioriteitstelling (meer tijd kinderrechters) 
en binnen 1 maand een brief aan de TK 
waarin uitkomst gesprek wordt gemeld  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 24-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-05-2012] – Werkdruk van de kinder-
rechters 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd om binnen 4 weken te 
laten weten op welke wijze worst practices 
kunnen worden onderzocht teneinde daar 
lering uit te trekken. Daarbij wordt ook een 
koppeling gelegd met de toezegging van 
de Staatssecretaris van VWS om in te gaan 
op de resultaten van de pilot in het kader 
van tuchtrecht in geanonimiseerde vorm.  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 31-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-05-2012] – Toezegging AO 18 april 2012 
m.b.t. inventarisatie worst cases 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
Berendsen. Vorig jaar is er een debat 
geweest over sektes in Nederland. Hier 
heeft de Minister van Veiligheid en Justitie 
toegezegd dat er een WODC-onderzoek 
uitgevoerd zou worden en begin 2012 een 
meldpunt ingericht zou zijn. De TK vraagt 
om een brief met stand van zaken.  

 Regeling van werkzaamheden 16 mei 2012   29-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[25-05-2012] – Stand van zaken vertrou-
wenslijn en WODC onderzoek sekten 

 Regeling van werkzaamheden: het lid Van 
Ham. Vraagt om een brief, met het oog op 
een debat, over de in- en uitvoering van de 
Wietpas en de effecten die dit met zich 
meebrengt. Het lid Bouwmeester vraag om 
beantwoording van Kamervragen over dit 
onderwerp.  

 Regeling van werkzaamheden van 16 mei 
2012  

 04-06-2012  Afgedaan met: Afgedaan met 
brief Effecten invoering aangescherpte 
coffeeshopbeleid 

 Regeling van Werkzaamheden: Het lid Van 
Bochove (CDA) rappelleert op brief van de 
minister van Veiligheid en Justitie met een 
aanvullende reactie op het rapport «Brand 
bij Chemie-Pack te Moerdijk» van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
(toegezegd in brief 26 956, nr. 116, p. 5). De 
brief moet er voor volgende week 
woensdag zijn  

 Regeling van Werkzaamheden van 23 mei 
2012  

 30-05-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[24-05-2012] – Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
ARIB (PvdA) verzoekt om een brief van het 
kabinet over het niet ratificeren van het 
verdrag inzake aanpak huiselijk geweld. Er 
was toegezegd dat dit verdrag voor de 
zomer geratificeerd zou worden  

 Regeling van Werkzaamheden van 5 juni 
2012  

 26-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[14-06-2012] – Stand van zaken onderte-
kening van het Verdrag van de Raad van 
Europa inzake aanpak huiselijk geweld 
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 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
GESTHUIZEN (SP) verzoekt om brief van 
de minister van Veiligheid en Justitie nav 
de berichten over het hacken en 
vervolgens lekken van grote aantallen 
wachtwoorden uit Linked-in. in de brief 
moet ook ingegaan worden op de vraag of 
er voor de regering een taak is weggelegd 
bij het informeren van burgers bij grote 
lekken  

 Regeling van Werkzaamheden van 7 juni 
2012  

 15-06-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[13-06-2012] – Beantwoording van het 
verzoek van het lid Gesthuizen 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat hij voor 20 juni 2012 in 
de kwartaalrapportage over het wetge-
vingspakket gegevensbescherming zal 
ingaan op de brief van het CBP (met 
verwijzing naar de reeds aan de Kamer 
verzonden brief van eerder dit jaar)  

 Parlementaire Agenda punt [06-06-2012] – 
Algemeen Overleg JBZ-raad 7 – 8 juni 
2012  

 02-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-06-2012] – Toezeggingen op het gebied 
van bescherming persoonsgegevens 

 Regeling van werkzaamheden: Brief over 
het bericht dat deurwaarders opzettelijk 
tijdens EK wedstrijden tv’s in beslag 
komen nemen  

 Regeling van werkzaamheden van 13 juni 
2012  

  

 Regeling van werkzaamheden: Brief over 
het bericht dat twee politiekorpsen en de 
Koninklijke Marechaussee te kort schieten 
in de naleving van Privacy wetgeving en 
de wet politiegegevens  

 Regeling van werkzaamheden van 13 juni 
2012  

 30-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[22-06-2012] – Het verzoek van het lid 
Berndsen om informatie rond de Wet 
politiegegevens naar aanleiding van een 
CBP rapport. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer te 
informeren over ca. 4 weken bericht over 
de uitkomst van het gesprek met de Raad 
voor de rechtspraak  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 04-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[21-05-2012] – Werkdruk van de kinder-
rechters 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd binnen ca. 4 weken de 
Tweede Kamer te informeren inzake de 
pilots tuchtrecht  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 11-07-2012  Afgedaan met: Uitgaande brief 
[29-05-2012] – Toezegging AO 18 april 2012 
m.b.t. inventarisatie worst cases

2B. Openstaande toezeggingen

 Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 De Minister van Justitie zegt de toe de TK 
een voorstel toe te sturen over de 
invoering van het bestuursverbod.  

 Parlementaire Agenda punt [14-02-2006] – 
AO Fraude  

 04-06-2012  De Minister van Veiligheid en 
Justitie zal voor het eind van dit jaar (2012) 
de Kamer informeren over de eventuele 
invoering van een civielrechtelijk 
bestuursverbod. 

 De Minister van Justitie zegt de Tweede 
Kamer toe dat bij de algehele herziening 
van het Wetboek van Strafvordering wordt 
bezien of een definitiebepaling nodig is 
van «gegevens» en van «geautomatiseerd 
werk», zoals ook in het Wetboek van 
Strafrecht.  

 Parlementaire Agenda punt [30-05-2006] – 
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, 
het Wetboek van Strafvordering en enige 
andere wetten in verband met nieuwe 
ontwikkelingen in de informatietechno-
logie (computercriminaliteit II)  

 20-06-2012  Dit onderwerp wordt bezien in 
het grotere verband van een in het najaar 
van 2012 nader uit te werken regeling van 
de versterking bestrijding computercrimi-
naliteit. 
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 De wet zal worden geëvalueerd over 
ongeveer 4 jaar. Bij deze evaluatie komen 
o.m. aan de orde de verdere liberalisatie 
van losse bedrijfsgebouwen (art. 397) en 
vervallen leeftijdsgrens van 65 jaar 
(amendement Slob)  

 Parlementaire Agenda punt [27-03-2007] – 
Wetsvoorstel 30 448 Vaststelling en 
invoering van titel 7.5 (Pacht) van het 
Burgerlijk Wetboek  

 13-06-2012  De evaluatie van titel 7.5 BW is 
pas aan de orde, als er voldoende 
rechtspraak is verschenen, wat tot op 
heden nog niet het geval is. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe de 
stijgende lijn vast te houden en om de 
informatiewaarde volgend jaar opnieuw te 
verbeteren door zoveel mogelijk inzicht te 
bieden in de geleverde prestaties.  

 Parlementaire Agenda punt [28-06-2007] – 
Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2006.  

 27-05-2008  Dit zal zijn weerslag moeten 
vinden in de begroting. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe de 
motie Teeven over opneming van twee 
kinderen op een beginseltoestemming te 
betrekken bij het tweede wetsvoorstel.  

 Parlementaire Agenda punt [27-06-2007] – 
30 551 Wijz. Boek 1 van het BW; verkorting 
adoptieprocedure en adoptie door 
echtgenoten van gelijk geslacht tezamen 
(Eerste termijn)  

 12-06-2012  De wijziging van de wobka zal 
zoals aangegeven in het AO 19 april 2012, 
ter hand worden genomen in 2012. 

 Minister van Justitie zegt toe dat bij de 
toetsing van de regeling inzake het 
verhoor van afgeschermde getuigen al 
gekeken wat de meerwaarde van deze 
regeling ten opzichte van andere 
methodes is  

 Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – 
Wijziging van het Wetboek van Strafvor-
dering ivm het treffen van een regeling 
inzake het verhoor van afgeschermde 
getuigen en enkele andere onderwerpen.  

 14-08-2012  Het evaluatieonderzoek van de 
Wet afgeschermde getuigen is afgerond en 
zal naar verwachting kort na het zomer-
reces aan beide Kamers worden aange-
boden. Bij die gelegenheid zal ook op deze 
toezegging worden ingegaan. 

 Bij de toetsing van de wet zal worden 
nagegaan hoe wordt omgegaan met de 
kwestie van de ontlastende informatie als 
er geen corrigerend ambtsbericht is 
uitgebracht  

 Parlementaire Agenda punt [12-09-2006] – 
Wijziging van het Wetboek van Strafvor-
dering ivm het treffen van een regeling 
inzake het verhoor van afgeschermde 
getuigen en enkele andere onderwerpen.  

 14-08-2012  Het evaluatieonderzoek van de 
Wet afgeschermde getuigen is afgerond en 
zal naar verwachting kort na het zomer-
reces aan beide Kamers worden aange-
boden. Bij die gelegenheid zal ook op deze 
toezegging worden ingegaan. 

 De Minister van Justitie zegt de EK toe dat 
het wetsvoorstel bij de volgende perio-
dieke evaluatie Awb (2011) geëvalueerd zal 
worden.  

 Parlementaire Agenda punt [20-11-2007] – 
(29 934) Voorstel van wet van het lid 
Wolfsen tot aanvulling van de Algemene 
wet bestuursrecht met de mogelijkheid 
van een dwangsom bij niet tijdig beslissen 
door een bestuursorgaan  

 28-06-2012  Evaluatie is uitgevoerd d.m.v. 
rapport BMC «Monitor Wet dwangsom», 
en zal op korte termijn met kabinets-
standpunt worden toegezonden aan TK en 
EK. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
nationaliteitsrechtelijke consequenties van 
het duo-moederschap te bespreken bij de 
reactie op het rapport van de commissie 
Kalsbeek.  

 Parlementaire Agenda punt [30-01-2008] – 
Rijkswet Nederlanderschap; invoering 
verklaring verbondenheid  

 12-06-2012  In de parlementaire stukken bij 
wetsvoorstel lesbisch ouderschap is 
aangegeven dat de nationaliteitsrechtelijke 
gevolgen zullen worden geregeld in een 
afzonderlijk wetsvoorstel dat ter hand 
wordt genomen nadat in de TK duide-
lijkheid is over de precieze vormgeving 
van het lesbisch ouderschap. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe de 
voorlichting aan de gemeenten over 
pokerregelgeving mee te nemen bij de 
herziening van de Wet op de kansspelen.  

 Parlementaire Agenda punt [14-02-2008] – 
Verslag Algemeen Overleg Voortgangsrap-
portage Kansspelen  

 26-07-2012  De algehele herziening van de 
Wet op de kansspelen zal niet meer in deze 
kabinetsperiode worden gerealiseerd. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe de 
striktere handhaving van het afficherings-
verbod op internet te zullen betrekken bij 
de aanpak van internetcriminaliteit.  

 Parlementaire Agenda punt [06-03-2008] – 
Plenair debat Ministers VWS/ZK/J&G/
Justitie:Drugsbeleid  

 06-08-2012  Naar verwachting wordt de 
Kamer aan het einde van het zomerreces 
2012 geïnformeerd. 
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 De Minister van Justitie zegt de TK toe de 
Kamer te informeren over de mogelijk-
heden om in Nederland een kansrijke 
vervolging in te stellen voor feiten die in 
Nederland niet al deel uitmaakten van de 
vervolging. Zodra de desbetreffende 
beslissingen zijn genomen en de straf-
zaken respectievelijk uitleveringszaken 
over de toepassing van het beoogde 
nieuwe WOTS-verdrag zijn afgedaan zal de 
Kamer worden geïnformeerd.  

 Parlementaire Agenda punt [24-04-2008] – 
Kinderpornozaak Brazilië  

 03-04-2012  Op het moment dat het 
verdrag in werking is getreden, zal de 
Tweede Kamer nader over deze zaak 
worden geïnformeerd. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe een 
onderzoek te doen naar de werkingssfeer 
van Hfst.13 van de Telecommunicatiewet 
i.v.m. bepaalde internetdiensten als Ýahoo 
en Hotmail.  

 Parlementaire Agenda punt [14-05-2008] – 
31 145 Plenair debat Minister van 
Justitie/Staatssecretaris EZ: Wet bewaar-
plicht telecommunicatiegegevens  

 14-08-2012  Dit onderwerp zal worden 
meegenomen in de evaluatie van de wet 
bewaarplicht die is voorzien aan het eind 
van 2012. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
(zoals ook toegezegd in de brief van 27 mei 
2008 aan de TK) met het OM te spreken 
over een evaluatie in deze zaak. Toegezegd 
is dat dit niet alleen een zelfevaluatie 
betreft maar dat ook door externen moet 
worden meegekeken. Exacte vorm wordt 
nog mede bezien in relatie tot de discussie 
over de inrichting van de herzieningspro-
cedure.  

 Vragenuurtje 27 mei 2008 van De Wit n.a.v. 
het bericht «Justitie blunderde in Putten″  

 23-05-2012  Momenteel is een strafzaak 
tegen een verdachte aanhangig. Met het 
toegezegde onderzoek kan pas worden 
begonnen als in deze zaak een eindoordeel 
is geveld. Naar verwachting zal dit nog 
enige tijd duren. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe dat 
mede aan de hand van de evaluatie, die zal 
plaatshebben zodra de afronding van deze 
strafzaak dat toelaat, bekeken zal worden 
wat verder nog past t.o.v. de twee 
veroordeelde personen.  

 Vragenuurtje 27 mei 2008 van De Wit n.a.v. 
het bericht «Justitie blunderde in Putten″  

 15-08-2012  De evaluatie zal beginnen als 
de zaak (Puttense moordzaak) onherroe-
pelijk is. Er is nog geen onherroepelijke 
uitspraak. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
meenemen in reeds toegezegde inventari-
satie van mogelijkheden, wenselijkheid en 
uitvoerbaarheid van het verbieden van 
gewelddadige films op Ýou Tube, etc.  

 Parlementaire Agenda punt [19-05-2008] – 
Rechtshandhaving en Internet (Cyber-
crime)  

 31-07-2012  De TK zal nog voor 1 oktober 
worden geïnformeerd. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe te 
bevorderen aangifte bereidheid van 
cybercrime bij bedrijven  

 Parlementaire Agenda punt [19-05-2008] – 
Rechtshandhaving en Internet (Cyber-
crime)  

 19-06-2012  Binnen het programma 
cybercrime van de politie is een pilot 
uitgevoerd in de politieregio Flevoland 
waar een speciaal meldpunt is ingericht 
voor bedrijven waar cybercrime gemeld 
kan worden. Deze pilot wordt geëvalueerd. 
Daarna wordt bekeken of er een verdere 
uitrol van vergelijkbare meldpunten gaat 
plaatsvinden. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
erop toe te zien dat verbetering van de 
kwaliteit van personeelsdossiers dit 
kalenderjaar de grootst mogelijke 
aandacht krijgt.  

 Parlementaire Agenda punt [09-06-2008] – 
Wetgevingsoverleg behandeling 
Jaarverslag  

 20-07-2009  Er worden controles uitge-
voerd naar de kwaliteit van personeelsdos-
siers, waarbij wordt gekeken naar juistheid 
alsmede volledigheid. Er wordt naar 
gestreefd om aan het einde van dit jaar de 
dossiers op orde te hebben. 

 De Minister van Justitie zegt de EK toe de 
EK schriftelijk te informeren over de 
evaluatie van het ouderschapsplan die drie 
jaar na inwerkingtreding van de wet 
plaatsvindt.  

 Plenair debat van 18 november 2008 inz. 
Wet bevordering voortgezet ouderschap 
en zorgvuldige scheiding (30 145).  

 12-06-2012  Het onderzoek maakt deel uit 
van het onderzoeksprogramma WODC 
voor dit jaar. De EK wordt tzt geïnformeerd 
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 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
overleg te voeren met het OM over de 
bepaling van de strafmaat voor id-fraude.  

 Parlementaire Agenda punt [25-11-2008] – 
Plenair debat 31 436 Wet identiteitsvast-
stelling verdachten, veroordeelden en 
getuigen  

 29-05-2012  Na het zomerreces wordt de 
Kamer geïnformeerd. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe bij 
de evaluatie van het register in 2014 bezien 
of de beëdigingscriteria voldoen.  

 Parlementaire Agenda punt [20-01-2009] – 
Plenair debat Wetsvoorstel 31 116 Wet 
deskundige strafzaken  

 23-05-2012  Het voorbereidend onderzoek 
voor de evaluatie is in juni 2010 afgerond. 
Het
Het WODC bereidt de evaluatie voor. 

 De Minister van Justitie zegt de TK toe 
over enkele jaren met een evaluatie te 
komen van de effecten van de wet 
bestuurlijke lus, met aandacht voor 
internationale rechtsvergelijking  

 Parlementaire Agenda punt [12-02-2009] – 
31 352 initiatief-Vermeij/Koomans/
Nepperus; Wet bestuurlijke lus Awb  

 28-06-2012  Het initiatiefvoorstel Vermeij 
c.s. (bestuurlijke lus) is op 1-1-2010 in 
werking getreden. De evaluatie vindt naar 
verwachting plaats in 2013. 

 Aparte schaderegeling in snelrechtzaken   Parlementaire Agenda punt [11-02-2009] – 
Algemeen Overleg Slachtofferbeleid  

 20-06-2012  Dit onderwerp zal worden 
geregeld in een afzonderlijk wetsvoorstel 
dat naar verwachting eind 2012 in 
consultatie zal worden gezonden 

 Tweede Kamer informeren over resultaten 
onderzoek slachtoffer-dadergesprekken  

 Parlementaire Agenda punt [11-02-2009] – 
Algemeen Overleg Slachtofferbeleid  

 08-08-2012  Een toezegging mbt het 
bevorderen van slachtoffer-
dadergesprekken is gestand gedaan met 
een toelichting daarover in de nota naar 
aanleiding van het verslag inzake het 
wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht. Het 
hier bedoelde rapport zal bij de eerst 
volgende daarvoor geschikte gelegenheid 
aan de TK worden gezonden, bijvoorbeeld 
bij een volgende brief aan de TK over het 
slachtofferbeleid. 

 De Minister van Justitie zegt de Kamer, 
nav vragen en opmerkingen van de leden 
Broekers-Knol, Van de Beeten, Strik en 
Holdijk, toe dat bij het verwerken van de 
kabinetsnota over de uitgangspunten bij 
de keuze van een sanctiestelsel in de 
Aanwijzingen voor de regelgeving acht zal 
worden geslagen op de inbreng van de 
Eerste Kamer, onder meer tijdens de 
plenaire behandeling van de nota. 

 Parlementaire Agenda punt [23-06-2009] – 
Plenair debat 29 702 4e tranche Awbr + 31 
124 Aanpassingswet 4e tranche Awbr en 
Nota keuze sanctiestelsel (EK 31 700 VI, D) 
en ( EK 31 700 VI, J )  

 14-08-2012  De Minister van VenJ had 
aangekondigd de beleidsreactie voor de 
zomer (van 2012) te verzenden. Deze 
beleidsreactie heeft enige vertraging 
opgelopen en wordt nu voorzien voor het 
eind van 2012 

 Evaluatie geldschulden titel.   Parlementaire Agenda punt [23-06-2009] – 
Plenair debat 29 702 4e tranche Awbr + 31 
124 Aanpassingswet 4e tranche Awbr en 
Nota keuze sanctiestelsel (EK 31 700 VI, D) 
en ( EK 31 700 VI, J )  

 28-06-2012  Titel is in werking getreden op 
1-7-2009; evaluatie vindt naar verwachting 
plaats in 2013. 

 Bij de implementatie van het wetsvoorstel 
bij een ggz-instelling met GGZ Nederland 
overleggen over eventuele uitvoeringspro-
blemen.  

 Parlementaire Agenda punt [06-07-2009] – 
Plenaire behandeling 31 436 Wetsvoorstel 
Wijziging Wetboek van Strafvordering, het 
Wetboek van Strafrecht en enige andere 
wetten i.v.m. het verbeteren en versterken 
van de vaststelling van de identiteit van 
verdachten, veroordeelden en getuigen  

 03-04-2012  Thans wordt bezien wat de 
mogelijkheden voor implementatie van de 
wet identiteitsvaststelling verdachten, 
veroordeelden en getuigen in de instel-
lingen voor GGZ. 

 Brief inzake de mogelijkheid van een 
aparte rechtsgang t.b.v. de schadevergoe-
dingsclaim van het slachtoffer.  

 Parlementaire Agenda punt [29-09-2009] – 
Algemeen Overleg Ministers BZK/Justitie: 
Evaluatie supersnelrecht jaarwisseling.  

 20-06-2012  Dit onderwerp zal worden 
betrokken bij het wetsvoorstel over de 
aparte schaderegeling, dat naar 
verwachting eind 2012 in consultatie zal 
worden gezonden 

 De Minister van Justitie heeft toegezegd 
dat in 2012/2013 een evaluatie naar de 
werking van de LSP wordt uitgevoerd.  

 Parlementaire Agenda punt [29-09-2009] – 
Algemeen overleg Ministers EZ/JUS : 
Dienstenwet (31 579)  

 28-06-2012  Evaluatie zal plaatsvinden in
2012/ 2013. 
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 De Kamer schriftelijk informeren over de 
stand van zaken rond de uitvoering van de 
motie Weekers c.s. (2006, nr. 30 164, 19) 
over de realisering van een conceptwets-
voorstel over vergoeding schade van 
strafvorderlijk optreden.  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2010] – 
Algemeen Overleg Ministers BZK/Justitie 
11e voortgangsrapportage Terrorismebe-
strijding  

 14-08-2012  De voorbereiding van het 
wetsvoorstel wordt getemporiseerd. 

 Spoedige indiening van het wetsvoorstel 
gebruik ANPR voor strafrechtelijke 
handhaving.  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2010] – 
3/2 Algemeen Overleg Minister van 
Justitie: kabinetsstandpunt advies 
commissie Brouwer-Korf en evaluatie van 
de Wet bescherming persoonsgegevens  

 20-06-2012  Het wetsvoorstel zal naar 
verwachting najaar 2012 bij de Tweede 
Kamer worden ingediend. 

 Het functioneren van LEC te onderzoeken. 
De evaluatie van LEC EGG zal in 2010 
plaatsvinden door het ministerie van 
Justitie, in overleg met het WODC (niet 
door het LEC zelf). Daarbij zullen ook 
gegevens over diversiteit bij het LEC 
worden meegenomen.  

 Parlementaire Agenda punt [11-02-2010] – 
Algemeen Overleg Minister van VenJ/Stas 
VWS: Eergerelateerd Geweld  

 14-08-2012  De TK zal dit najaar het WODC 
rapport over dit onderwerp ontvangen. 

 De Minister van Justitie heeft toegezegd 
de procesevaluatie van het vernieuwde 
reclasseringstoezicht naar de Tweede 
Kamer te zenden.  

 Parlementaire Agenda punt [18-02-2010] – 
Algemeen Overleg Reclassering  

 17-07-2012  De procesevaluatie naar het 
vernieuwde reclasseringstoezicht door het 
WODC wordt in het najaar van 2012 
gestart. De Tweede Kamer zal te zijner tijd 
worden geïnformeerd. 

 Indienen algehele herziening onteige-
ningswet.  

 Parlementaire Agenda punt [16-03-2010] – 
Plenair debat Minister-President/Ministers 
VROM/LNV/VenW/Justitie: Crisis- en 
Herstelwet  

 15-08-2012  Het kabinet geeft voorrang aan 
het permanent maken van de crisis- en 
herstelwet en andere uit het regeerakkoord 
voortvloeiende wetgeving. 

 Minister van Justitie heeft toegezegd bij 
het reisverbod als bijkomende maatregel 
bij ontneming wordt betrokken bij de 
uitwerking van de beleidsvoornemens 
zoals vervat in de brief «Vergroting 
slagvaardigheid van het strafrecht».  

 Parlementaire Agenda punt [15-04-2010] – 
Plenair debat 32 194 Wijziging Wetboek 
van Strafrecht; verruiming mogelijkheden 
voordeelontneming  

 14-08-2012  Het rechtsvergelijkend 
onderzoek hiernaar is onlangs afgerond. In 
de dit najaar te verschijnen beleidsreactie 
zal worden aangegeven op welke wijze en 
op welke termijn dit in wetgeving kan 
worden vormgegeven. 

 Minister van Justitie zegt de Kamer toe dat 
zodra het onderzoeksbelang dat toelaat de 
Kamer wordt geïnformeerd over de 
uitkomsten van het feitenonderzoek  

 Uitgaande brief [07-06-2010] – 163 104 
Antwoorden kamervragen inzake de 
vuurwerkramp in Enschede  

 25-07-2012  Streven is om de Kamer voor 
het einde van het zomerreces te infor-
meren. 

 Minister van Justitie heeft toegezegd in de 
voortgangsberichten zullen in het vervolg 
ook de prestaties voor korpsen (waar het 
betreft ontzetten van slachtoffers) worden 
opgenomen  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – 
GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag 
van het lid ARIB (PvdA) aan de minister 
van Justitie over de aanpak van kinder-
porno omdat dit in een aantal politieregio’s 
niet de prioriteit krijgt die het verdient. 
(Uitgesproken EO, 23 september 2010)  

 13-08-2012  In september 2012 wordt deze 
toezegging in de voortgangsrapportage 
gestand gedaan. 

 De EK heeft ingestemd met het 
Wetsvoorstel inzake de invoering van een 
nieuw griffierechtenstelsel in burgelijke 
zaken.I.v.m. de kritische opmerkingen heeft 
de Minister van Justitie de volgende 
toezegging gedaan. Het wetsvoorstel zal 
na vijf jaar worden geëvalueerd.  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – 
Plenaire behandeling 31 758 Invoering van 
een nieuw griffierechtenstelsel in 
burgerlijke zaken (Wet griffierechten 
burgerlijke zaken)  

 14-08-2012  Evaluatie vindt plaats in 2015. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd inzicht in het gebruik van 
anonieme aangifte.  

 Parlementaire Agenda punt [03-02-2011] – 
Algemeen Overleg Minister van Veiligheid 
en Justitie inzake onderwerpen op het 
terrein van straf(proces)recht  

 12-06-2012  De Kamer wordt in september 
2012 geïnformeerd. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd te bezien of schutterijen 
eigen positie krijgen in wapenregelgeving 
voor zover zij met traditionele wapens 
schieten.  

 Parlementaire Agenda punt [16-02-2011] – 
Plenair debat 32 206 Volledig verbod 
stiletto’s, valmessen en vlindermessen  

 14-08-2012  Wordt meegenomen in een 
brief over wijziging van het stelsel inzake 
legale wapens in het kader van schietin-
cident Alphen a/d Rijn. 

 De Minister van Justitie zegt de Kamer, 
naar aanleiding van opmerkingen van de 
Leden Van de Beeten, Westerveld en 
Quik-Schuijt, toe nog eens te kijken naar 
het neerslaan van de hogere tarieven voor 
griffierechten voor bedrijven op natuurlijke 
personen bij een proceskosten-
veroordeling bij een verstekvonnis in 
incassozaken. De Minister van Justitie zegt 
tevens toe, te zullen kijken naar de 
technische punten die de heer Von 
Schmidt auf Altenstadt (in het Tijdschrift 
voor Civiele Rechtspleging) heeft 
aangesneden. Dit alles zal de Minister 
meenemen in een wetsvoorstel waarin die 
punten gecorrigeerd kunnen worden.  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2010] – 
Plenaire behandeling 31 758 Invoering van 
een nieuw griffierechtenstelsel in 
burgerlijke zaken (Wet griffierechten 
burgerlijke zaken)  

 13-06-2012  Het wetsvoorstel is gereed 
voor plenaire behandeling in de TK. 

 De minister van Justitie, de heer Hirsch 
Ballin, zegt de Kamer, naar aanleiding van 
vragen en opmerkingen van de leden Van 
de Beeten en Quik-Schuijt, toe de gedachte 
van het formuleren van een wettelijke 
plicht voor een permanente, betekenisvolle 
scholing van wetgevingsjuristen te 
betrekken bij het Programma (Versterking) 
Juridische Functie  

 Parlementaire Agenda punt [10-02-2009] – 
plenair debat briefwisseling over het 
rapport van de Visitatiecommissie 
Juridische Functie en Wetgeving (31700 VI, 
B/C), en het rapport Vertrouwen in 
Wetgeving (31 731 nr 1/2) Tijden: 15.25 – 
17.20 uur 1e termijn 20.45 – 23.10 uur 
antwoord regering, re- en duplieken  

 04-07-2012  Bij brief van 24 maart 2010 is 
het eindrapport programma versterking 
juridische functie Rijk aan de Kamer 
toegezonden (32124, nr. 9). Eén van de 
door het kabinet onderschreven maatre-
gelen betreft een puntenstelsel voor 
permanente educatie (zie § 3.3.4). De 
inrichting van het stelsel wordt thans 
uitgewerkt. De inwerkingtreding is per 
1-1-2012. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de TK te rapporteren over de 
uitvoering van verhoogde strafmaat. 

 Parlementaire Agenda punt [08-03-2011] – 
Algemeen Overleg Aanpak agressie en 
geweld tegen functionarissen met een 
publieke taak 

 12-06-2012  Naar verwachting ontvangt de 
TK het rapport in september. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd voorbereidingen 
voor een nieuw wetsvoorstel immateriële 
schade, in te dienen uiterlijk in 2012, 
waarbij mogelijkheden worden bezien van 
aparte schadevergoedingzittingen bij 
rechtbanken. 

 Parlementaire Agenda punt [24-03-2011] – 
Wetsvoorstel 32 363 Wet Schadefonds 
geweldsmisdrijven 

 13-06-2012  De brede bijeenkomst heeft in 
november 2011 plaatsgevonden. Over de 
wenselijkheid van een wettelijke regeling 
zal door een nieuw kabinet kunnen worden 
beslist. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat de evaluatie 
van de werking en effecten van de wet 
binnen vijf jaar na inwerkingtreding aan de 
Kamer worden gezonden. 

 Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – 
Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking 
positie rechter-commissaris + 32 468 
(Wijziging Wetboek van Strafvordering; 
herziening van de regels betreffende de 
processtukken in strafzaken) + 32 319 
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
in verband met wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling 

 17-07-2012  In 2015 zullen voorbereidende 
handelingen plaatsvinden zodat deze 
toezegging in 2016 gestand kan worden 
gedaan. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er een onderzoek komt naar 
de overwegingen van meewerkverplich-
tingen voor burgers op verschillende 
overheidsterreinen en in het bijzonder op 
het terrein van het grootschalig 
DNA-onderzoek (incl. België en Duitsland) 

 Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – 
PLENAIRE BEHANDELING Wetsvoorstel 32 
168 DNA onderzoek bij veroordeelden // 1e 
termijn en antwoord 

 11-06-2012  De TK zal in oktober 2012 
worden geïnformeerd. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kamer op de hoogte 
gehouden wordt van de voortgang van de 
onderhandelingen (AO JBZ-Raad) 

 Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
Verordening betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken 

 13-06-2012  Het voorstel wordt maandelijks 
geagendeerd voor het AO JBZ raad. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd geen onomkeerbare stappen te 
zetten in het onderhandelingsproces 
anders dan na overleg met de Tweede 
Kamer 

 Parlementaire Agenda punt [06-04-2011] – 
Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud 
Verordening betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken 

 13-06-2012  Dit voorstel wordt maandelijks 
geagendeerd voor het AO JBZ raad. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd jaarlijks rapporteren (eerste 
keer voor 1 januari a.s.) actieprogramma 
bureaucratie  

 Parlementaire Agenda punt [07-04-2011] – 
DGV-POL> Algemeen Overleg Politie  

 09-06-2011  De eerste voortgangsrap-
portage is in december 2011 naar de 
Kamer gestuurd. Eerstvolgende vóór 
1 september 2012. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de brief over kwaliteit incasso-
branche (keurmerk, certificering, toezicht)  

 Parlementaire Agenda punt [12-04-2011] – 
Plenair debat 32 418 Wijziging Boek 6 BW; 
normering van de vergoeding voor kosten 
ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte  

 16-05-2012  Naar verwachting wordt de 
kamer voor 1 oktober geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het percentage gevallen waarin 
geen tenuitvoerlegging heeft plaatsge-
vonden (zonder gegronde reden) wordt 
meegenomen in de dit jaar uit te voeren 
doorlichting.  

 Parlementaire Agenda punt [28-03-2011] – 
Wetgevingsoverleg 32 177 Wet versterking 
positie rechter-commissaris + 32 468 
(Wijziging Wetboek van Strafvordering; 
herziening van de regels betreffende de 
processtukken in strafzaken) + 32 319 
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht 
in verband met wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling  

 17-07-2012  Inzicht in dit percentage blijkt 
nader onderzoek te vergen. Dit wordt 
meegenomen in de procesevaluatie, die in 
het najaar van 2012 zal starten. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om begin 2012 de Tweede 
Kamer te informeren over de stand van 
zaken «verbeterde politieregistratie» mbt 
12 minners.  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2011] – 
GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag 
van het lid VAN DER BURG (VVD) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht dat criminaliteit door kinderen 
jonger dan 12 jaar niet wordt geregistreerd 
terwijl er sprake is van winkeldiefstal, 
wapenbezit en straatroof (GPD bladen, 
25 maart 2011)  

 08-08-2012  08/08 Het onderzoek naar de 
verbetering registratie 12-minners door de 
politie loopt tot en met 1 oktober 2012. De 
Kamer wordt hierna zsm per brief over de 
resultaten geïnformeerd. 

 De minister van Justitie zegt toe bij de 
eerste wijziging van Boek 1 BW in artikel 
247a een verwijzing te zullen opnemen 
naar artikel 815 lid 2.  

 Parlementaire Agenda punt [19-11-2008] – 
Huiselijk geweld  

 14-06-2012  De wijziging is opgenomen in 
de verzamelwet boek 1 BW, die in 
voorbereiding is. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd evaluatie van hele wetsvoorstel 
inclusief amendementen  

 Parlementaire Agenda punt [24-05-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 31 763 
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek i.v.m. de aanpassing van regels 
over bestuur en toezicht in naamloze en 
besloten vennootschappen  

 14-06-2012  Evaluatie nadat de wet drie 
jaar heeft gewerkt waarschijnlijk na 
01-07-2015 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het actieplan Samen verant-
woordelijk voor veiligheid met de TK te 
delen.  

 Parlementaire Agenda punt [01-06-2011] – 
Algemeen Overleg Nationale Veiligheid  

 10-07-2012  Tweede Kamer zal eind 2012 
worden geïnformeerd. 
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 De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Minister van 
Justitie hebben wetsvoorstel Automa-
tische Nummer Plaat Herkenning (ANPR) 
voor strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 
doeleinden toegezegd.  

 3 februari 2010. Algemeen Overleg over 
het kabinetsstandpunt advies commissie 
Brouwer-Korf en evaluatie van de Wet 
bescherming persoonsgegevens. (31051, 
nr. 7)  

 20-06-2012  Naar verwachting zal het 
wetsvoorstel dit najaar bij de Tweede 
Kamer worden ingediend. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat tzt er een AMvB met 
technische randvoorwaarden digitalisering 
burgerlijke stand komt  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2011] – 
Wetvoorstel 32 444 elektronische 
dienstverlening burgerlijke stand + Min 
BZK  

 20-06-2012  De Amvb is in voorbereiding, 
in afwachting van de verdere behandeling 
van het wetsvoorstel in de EK. 

 De Staatssecretaris zal de TK informeren 
over Nodoprocedure zodra deze er ligt  

 Parlementaire Agenda punt [18-05-2011] – 
Plenair Debat over politieonderzoek naar 
kindermishandeling  

 09-08-2012  Op 22 februari 2012 heeft de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
met de besturen van de relevante 
medische beroepsorganisaties de 
NODO-werkwijze vastgesteld. Momenteel 
worden met de ziekenhuizen en beroepsor-
ganisaties afspraken gemaakt over de 
inrichting van de NODO-centra. Vervolgens 
zal de TK per brief geïnformeerd worden. 

 De inspectie zal vervolg onderzoek doen 
naar inbeslagname drugs  

 Parlementaire Agenda punt [16-06-2011] – 
Algemeen Overleg Politie  

 12-07-2011  De Tweede Kamer zal eind 
2012 geïnformeerd worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd evaluatie aan de Tweede Kamer 
te zenden hoe het staat met de voertuigbe-
zetting en de opkomsttijden  

 Parlementaire Agenda punt [28-01-2010] – 
Commissie Inlichtingen- en Veiligheids-
diensten + Ministers BZK/Defensie  

 06-08-2012  De Tweede Kamer zal aan het 
einde van het zomerreces 2012 worden 
geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij het informeren TK over de 
mogelijkheden inning boetes en dwang-
sommen in het buitenland  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 
32 264  

 15-08-2012  Mogelijkheden worden in kaart 
gebracht. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de indiening van een 
wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op 
de kansspelen. Daarin worden 
opgenomen: a) een vergunningstelsel voor 
kansspelen op internet; b) een regeling 
m.b.t. een transparante procedure voor het 
gunnen van vergunningen; en c) een 
regeling m.b.t. centraal bezoekregister. 
Tevens wordt in dat kader bezien: a) een 
wettelijke basis voor aanpak illegale 
aanbieders via blokkeren van betalings-
verkeer en websites; en b) een verslavings-
fonds, c) verplichting tot permanente 
waarschuwing voor verslavingsrisico.  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 
32 264  

 28-06-2012  Het wetsvoorstel is in 
ambtelijke voorbereiding. Het volgende 
kabinet zal beslissen over de verdere 
planning. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de toezending aan de TK van 
ontwerp-AMvB inzake reclameregels en 
verslavingspreventiebeleid. Hierin zal 
misleidende reclame worden aangeboden, 
wordt een standaard «disclaimer» 
voorgeschreven bij het aanbieden van 
kansspelen, en wordt de zorgplicht voor 
aanbieders ingevuld.  

 Parlementaire Agenda punt [07-09-2011] – 
Plenair Wijziging wet op de KANSSPELEN 
32 264  

 14-08-2012  Op 10 juli jl. is het ontwerpbe-
sluit aan de beide Kamers toegestuurd in 
het kader van de voorhangprocedure. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij het Kabinet dat zich zal 
inspannen in een Europese regeling wordt 
opgenomen dat slechts de rechter over het 
leggen van conservatoir beslag mag 
beslissen  

 Parlementaire Agenda punt [15-09-2011] – 
Algemeen Overleg JBZ-raad 
22-23 september 2011 te Brussel  

 20-06-2012  Onderhandelingen lopen. 
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 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat politie zal bij ongevallen de 
betrokken bestuurders standaard 
controleren zal op drugsgebruik.  

 Parlementaire Agenda punt [27-09-2011] – 
GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag 
van het lid DE ROUWE (CDA) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht dat duizenden mensen dagelijks 
stoned achter het stuur zitten (Telegraaf, 
27 september 2011)  

 13-08-2012  Het wetsvoorstel (Kamerstuk-
nummer 32859) al door de TK pas na het 
zomerreces behandeld worden. Na de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel zal 
aan de toezegging uitvoering worden 
gegeven. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat over twee jaar 
een inventarisatie zal plaatsvinden waarbij 
betrokken wordt of het instrument moet 
worden uitgebreid naar het strafrecht.  

 Parlementaire Agenda punt [28-09-2011] – 
Wetsvoorstel 32 576 Wijziging vd 
Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke 
organisatie en enige andere wetten ter 
versterking van de cassatierechtspraak 
(versterking cassatierechtspraak) + 32 612 
Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad  

 20-06-2012  De inventarisatie is pas aan de 
orde medio 2014. 

 Het kabinet zegt toe een evaluatie op het 
terrein van (proportionaliteit van anti) 
terrorismemaatregelen vijfjaarlijks uit te 
voeren, hier zal ook de financiële 
component deel van uitmaken.  

 Parlementaire Agenda punt [25-10-2011] – 
Algemene Politieke Beschouwingen Eerste 
Kamer  

 21-05-2012  De evaluatie van (de proportio-
naliteit van) antiterrorismemaatregelen 
wordt vijfjaarlijks uitgevoerd. De TK zal in 
2012 geïnformeerd worden over de 
onderzoeksopzet van de volgende 
evaluatie. In deze onderzoeksopzet zal de 
financiële component meegenomen 
worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in het voorstel tot evaluatie van 
CT-wetgeving na 5 jaar wordt meege-
nomen hoe in de evaluatie met het aspect 
kosten van CT wordt omgegaan.  

 Parlementaire Agenda punt [05-10-2011] – 
Algemeen Overleg Terrorismebestrijding  

 08-08-2012  De Tweede Kamer wordt in de 
loop van 2012 geïnformeerd over de 
onderzoeksopzet voor de volgende 
evaluatie van antiterrorismemaatregelen. 
Hierin zal het aspect «kosten» worden 
meegenomen. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe in de loop van 2012 de prioriteiten van 
de Nationale Politie bekend te maken en 
daarbij specifiek aandacht te besteden aan 
de verhoging van de pakkans  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 18-07-2012  In de loop van 2012 zal 
bekeken worden hoe de landelijke 
prioriteiten vertaald kunnen worden naar 
prioriteiten van de Nationale Politie. Hier 
zal het onderwerp pakkans in meege-
nomen worden. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe in overleg met de minister van BZK te 
bezien of er in de wet een regeling moet 
komen die het voor alle rechterlijke 
ambtenaren belast met rechtspraak, in zijn 
algemeenheid ongeoorloofd maakt lid te 
zijn/worden van een van beide Kamers en 
hierover de TK te berichten  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 28-06-2012  Hierover zal de Kamer tzt 
nader worden geïnformeerd. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie zegt 
toe de eventuele invoering van de taser in 
de basispolitiezorg mee te nemen in de 
overwegingen die voortvloeien uit het 
evaluatieonderzoek naar de effectiviteit 
van de bij de in politie in gebruik zijnde 
wapenstokken en pepperspray. Voor de 
zomer van 2012 zal duidelijkheid bestaan 
over de wenselijkheid van aanpassing van 
de huidige bewapening en de Kamer 
hierover te informeren.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 18-07-2012  Het rapport en de beleidsre-
actie zullen naar verwachting medio 
september aan de TK worden gezonden. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe dat de risico’s voor 
burgers bij het aanhouden van verdachten 
worden meegenomen in een eerder 
toegezegd onderzoek over «derdenop-
sporing « in zijn algemeenheid en dat de 
Kamer daarover wordt geïnformeerd.  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 17-04-2012  Het onderzoek wordt in 
september 2012 opgeleverd. 
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 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe de Kamer periodiek te 
informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot de SBF-regeling  

 Parlementaire Agenda punt [01-11-2011] – 
Begrotingsbehandeling Ministerie van 
Veiligheid en Justitie  

 27-07-2012  Op 20-04-2012 heeft Kamer de 
brief ontvangen voor het algemeen 
overleg, dat is gehouden op 28 juni 2012. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Tweede Kamer adequaat 
wordt voorzien van informatie rond het 
duqu virus door de betreffende diensten 
(AIVD, MIVD en NCSC).  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag 
van het lid GESTHUIZEN (SP) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over 
spyware waarmee een toeleverancier van 
het leger blijkt te zijn bespioneerd 
(Tweakers, 4 november 2011)  

 10-08-2012  De TK wordt in de tweede helft 
van 2012 geïnformeerd. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat er evaluatie 
komt van effecten wetswijziging & 
aanscherping strafvorderingsrichtlijn 3 jaar 
na inwerkingtreding van wet.  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
Plenaire behandeling van de wetsvoor-
stellen 32 169 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht i.v.m. het beperken van de 
mogelijkheden om een taakstraf op te 
leggen voor ernstige zeden- en gewelds-
misdrijven en bij recidive van misdrijven + 
32 319 Wijziging van het wetboek van 
Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk 
gebieds- of contactverbod  

 17-07-2012  Te zijner tijd zal de benodigde 
informatie worden verzameld om de 
effecten van de wetswijziging en van de 
aanscherping van de strafvorderings-
richtlijn te kunnen evalueren. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd dat de reeds 
toegezegde evaluatie na drie jaar wordt 
gecombineerd met de evaluatie van de wet 
voorwaardelijke veroordeling en 
voorwaardelijke invrijheidsstelling 
(kamerstukken 32 319).  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
Plenaire behandeling van de wetsvoor-
stellen 32 169 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht i.v.m. het beperken van de 
mogelijkheden om een taakstraf op te 
leggen voor ernstige zeden- en gewelds-
misdrijven en bij recidive van misdrijven + 
32 319 Wijziging van het wetboek van 
Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk 
gebieds- of contactverbod  

 19-07-2012  Te zijner tijd zal de benodigde 
informatie worden verzameld om de 
effecten van de wetswijziging te kunnen 
evalueren. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie zegt toe dat in de evaluatie van het 
rechterlijk gebieds- of contactverbod 
expliciet wordt bekeken of zich gevallen 
voordoen waarbij elektronisch toezicht 
gewenst zou zijn.  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
Plenaire behandeling van de wetsvoor-
stellen 32 169 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht i.v.m. het beperken van de 
mogelijkheden om een taakstraf op te 
leggen voor ernstige zeden- en gewelds-
misdrijven en bij recidive van misdrijven + 
32 319 Wijziging van het wetboek van 
Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk 
gebieds- of contactverbod  

 20-06-2012  Evaluatie komt na 1-4-2015 
(drie jaar na inwerkingtreding van de wet). 
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 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd om met de 
Minister te bespreken of het gewenst is de 
(vrijheidsbeperkende) sancties breder te 
evalueren en de Eerste Kamer hierover te 
informeren.  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
Plenaire behandeling van de wetsvoor-
stellen 32 169 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht i.v.m. het beperken van de 
mogelijkheden om een taakstraf op te 
leggen voor ernstige zeden- en gewelds-
misdrijven en bij recidive van misdrijven + 
32 319 Wijziging van het wetboek van 
Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk 
gebieds- of contactverbod  

 20-06-2012  De nieuwe wetten zullen drie 
jaar van inwerkingtreding worden 
geëvalueerd, d.w.z. na 1 -4–2015. 

 De Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie heeft toegezegd een concept 
AMvB over detentieonderbreking van 
illegale vreemdelingen toe te zenden aan 
EK en TK en daarin aandacht te schenken 
aan niet-uitzetbare illegale vreemdelingen, 
in overleg met Minister voor Immigratie en 
Asiel.  

 Parlementaire Agenda punt [08-11-2011] – 
Plenaire behandeling van de wetsvoor-
stellen 32 169 Wijziging van het Wetboek 
van Strafrecht i.v.m. het beperken van de 
mogelijkheden om een taakstraf op te 
leggen voor ernstige zeden- en gewelds-
misdrijven en bij recidive van misdrijven + 
32 319 Wijziging van het wetboek van 
Strafrecht i.v.m. wijzigingen van de 
regeling van de voorwaardelijke veroor-
deling en de regeling van de voorwaarde-
lijke invrijheidstelling + 32 551 rechterlijk 
gebieds- of contactverbod  

 20-06-2012  De ontwerp AMvB inzake 
detentieonderbreking zal zo spoedig 
mogelijk nadat de Tweede Kamer het 
wetsvoorstel inzake opheffing samenloop 
(Kamerstukken II 32 882) heeft aanvaard, 
aan de beide Kamers der Staten-Generaal 
worden gezonden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer een brief te sturen, 
waarin het totale complex van de artikelen 
57 t/m 63 nog eens zal worden bekeken in 
het licht van een analyse van het vonnis 
van de rechtbank Amsterdam van 
14 oktober. Minister zal niet met voorstel 
komen.  

 Parlementaire Agenda punt [15-11-2011] – 
GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag 
van het lid VAN DER STEUR (VVD) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht dat de rechter het strafmaximum 
van 30 procent bij meerdaadse samenloop 
niet uit te leggen vindt (Nrc, 11 november 
2011)  

 14-08-2012  Op 8 december 2011 is een 
brief aan de Tweede Kamer verzonden (TK 
2011/12, 29 279, nr. 129). Daarin is een 
wetenschappelijk onderzoek toegezegd. Dit 
onderzoek loopt nog. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om contact te nemen met Cbp 
om de zorg Kamer over handhaving 
leeftijdsgrenzen op internet over te 
brengen.  

 Parlementaire Agenda punt [17-11-2011] – 
VAO Notitie privacybeleid (AO d.d. 15/9)  

 16-07-2012  In behandeling 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd te monitoren hoe het loopt met 
het voegen van zaken voor schadever-
goeding.  

 Parlementaire Agenda punt [22-11-2011] – 
Algemeen Overleg Veilige Publieke Taak  

 14-08-2012  De staatssecretaris heeft met 
de ketenpartners besloten tot het starten 
van drie verbetertrajecten, gericht op het 
herinrichten van de ketenwerk-processen 
in de justitiële slachtofferzorg. Eén daarvan 
is gericht op schadevergoeding en 
schadeverhaal. Onderdeel van dit 
verbetertraject is het inrichten van een 
monitor en het formuleren van Keten 
Prestatie Indicatoren. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief te sturen naar de 
Tweede Kamer over de sluiting op termijn 
van 24 overige zittingsplaatsen (te volgen 
proces en te hanteren criteria)  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Herziening Gerechtelijke 
Kaart (32 891)  

 14-08-2012  De Wet herziening gerechte-
lijke kaart is op 13 juli 2012 in het 
Staatsblad geplaatst en treedt in werking 
op 1 januari 2013. De minister van 
Veiligheid en Justitie heeft toegezegd 
voorafgaand aan de start van de sluiting 
van overige zittingsplaatsen een brief te 
sturen aan het parlement. 
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 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een inrichtingsplan naar de TK 
te sturen. N.a.v. aanrijtijd norm van 15 
minuten, op te nemen in inrichtingsplan 
kwartiermaker, maar ook op te nemen in 
toekomstige monitor korpschef aan de 
Minister. Specifiek ingaan op (on)mogelijk-
heden norm voor back up.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 18-07-2012  In concept inrichtingsplan 
nationale politie is aanrijtijdnorm 
opgenomen. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief te zenden aan de TK 
met overzicht benoemingen huidige leden 
van de korpsleidingen. Wat is er met ze 
gebeurd, waar zijn ze terecht gekomen.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 14-05-2012  Zodra de benoemingen binnen 
de nationale politie een feit zijn, einde 
2012, zal TK worden geïnformeerd. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de TK te informeren over het 
stappenplan cultuurverandering.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 18-07-2012  De cultuurparagraaf is 
opgenomen in het concept-realisatieplan 
dat momenteel voorligt ter consultatie. Na 
vaststelling van het realisatieplan door de 
minister van VenJ wordt het aan TK 
verzonden. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd aan de TK een overzicht van 
evt. gesloten bureaus in periodieke 
rapportages.  

 Parlementaire Agenda punt [28-11-2011] – 
Wetsvoorstel Nationale Politie (30 880/32 
882)  

 18-07-2012  Stand van zaken wordt 
meegenomen in de voortgangsrapportage 
aan TK (najaar 2012). 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de jaarlijkse rapportage 
over integriteit bij de politie, wordt vanaf 
2012 gerapporteerd over de mate waarin 
agenten steun ervaren van hun leidingge-
vende  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 18-07-2012  Uw Kamer zal bij de jaarlijkse 
rapportage over integriteit worden 
geïnformeerd over de mate van steun die 
agenten van hun leidinggevende ervaren. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om na de afsluiting van de 
CAO-politie de kamer terug te koppelen 
over de uitbreiding van de voorzieningen 
bij invaliditeit en de waarborgfonds politie  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 18-07-2012  De nieuwe CAO is afgesloten. 
De TK zal rond eind augustus worden 
geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een nader verdiepend 
onderzoek naar PTSS en de erkenning 
daarvan als beroepsziekte  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 18-07-2012  Het onderzoek naar PTSS en 
de erkenning daarvan als beroepsziekte is 
gestart. De Tweede Kamer zal begin 2013 
hierover worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over de 
uitkomst van het onderzoek naar het 
drama in Almelo, waarbij een agent in 
opleiding met zijn dienstwapen iemand 
doodschoot en daarna zelfmoord pleegde. 
Hierbij wordt ook nader ingegaan op het 
beleid voor meenemen van het dienst-
wapen naar huis.  

 Parlementaire Agenda punt [21-12-2011] – 
Algemeen Overleg Versterking professi-
onele weerbaarheid  

 18-07-2012  De Tweede Kamer zal in het 
najaar worden geïnformeerd. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft het voorschrijven van de organisato-
rische en personele scheiding voor de 
vergunningverlening en toezicht in 
beleidsregels toegezegd.  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 15-08-2012  Hier wordt uitvoering aan 
gegeven 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft de publicatie van geanonimiseerde 
sanctiebeschikkingen door kansspelauto-
riteit toegezegd.  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 16-08-2012  De geanonimiseerde gegevens 
zullen te zijner tijd worden opgenomen in 
het jaarverslag van de Ksa. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd om de effecten van de 
kansspelheffing te monitoren  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 26-07-2012  De Kansspelautoriteit is op 
1 april jl. van start gegaan, de effecten van 
de heffing zullen gemonitored worden. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de beide kamers te 
informeren over de planning van de 
kansspelwetgeving  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 28-06-2012  De planning wordt overgelaten 
aan een volgend kabinet. 

 De minister heeft toegezegd de Cie uit te 
nodigen voor een werkbezoek aan de 
dienst Justis om zich nader te laten 
informeren over het Herziene Toezicht op 
Rechtspersonen  

 Parlementaire Agenda punt [15-12-2011] – 
Algemeen Overleg Aanpak georganiseerde 
criminaliteit  

 14-08-2012  De voorbereidingen worden 
getroffen voor het werkbezoek van de 
Commissie aan de dienst Justis. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd bij de brief met visie op 
Europese ontwikkelingen civielrecht en 
procesrecht, mede gelet op te verwachten 
groenboeken Europees burgerlijk recht en 
minimumnormen burgerlijk procesrecht  

 Parlementaire Agenda punt [18-01-2012] – 
Algemeen Overleg Europese ontwikke-
lingen op het terrein van Civiele Recht  

 15-08-2012  De Kamer zal worden 
geïnformeerd zodra duidelijk is wanneer 
de Eur.Cie komt met haar voorstellen. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd een reactie op het advies 
te geven van de juridische dienst van de 
Raad op de rechtsgrondslag voor het 
Europees kooprecht  

 Parlementaire Agenda punt [18-01-2012] – 
Algemeen Overleg Europese ontwikke-
lingen op het terrein van Civiele Recht  

 15-08-2012  Als het advies bekend is, zal de 
reactie daarop worden meegenomen bij 
het eerste daartoe geschikte AO JBZ. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de aanvullende brief over rol 
comité van Ministers  

 Parlementaire Agenda punt [01-02-2012] – 
Hervormingen van Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens en de toetreding van 
de EU tot het EVRM  

 28-06-2012  De minister van BZ zal 
hierover, als primair verantwoordelijke, 
een brief naar de Kamer sturen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de TK in de eerst volgende 
voortgangsbrief te informeren over de 
onderwerpen: Evaluatie pilot Leaseweb, 
Virtuele kinderpornografie, Encryptie, 
Chemische castratie en landelijke (en 
Europese database) kinderpornografie  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2012] – 
Algemeen Overleg Voortgangsbericht over 
de aanpak van kinderpornografie  

 14-08-2012  In september 2012 wordt de 2e 
voortgangsbrief over de aanpak kinder-
porno naar de TK gestuurd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de leden van de VKC een 
werkbezoek over het onderwerp alterna-
tieve afdoeningsmogelijkheden (INDIGO) 
te laten organiseren  

 Parlementaire Agenda punt [02-02-2012] – 
Algemeen Overleg Voortgangsbericht over 
de aanpak van kinderpornografie  

 11-06-2012  De Minister van Veiligheid en 
Justitie heeft de VKC V&J uitgenodigd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er bij de evaluatie van de 
Wet veiligheidsregio’s gekeken zal worden 
naar: – het verantwoordelijksheidsstelsel 
IFV m.b.t. wettelijke taken en gemeen-
schappelijke werkzaamheden – de 
congruentie van de veiligheidsregio’s – de 
verschillen in bijdragen tussen gemeenten, 
de financieringsgrondslag en de financie-
ringssystematiek  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 24-07-2012  De Tweede Kamer ontvangt in 
het najaar van 2013, nadat de Evaluatie-
commissie haar advies aan de Minister 
heeft aangeboden, een kabinetsreactie. De 
genoemde onderwerpen worden hierin 
meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er regelmatig toezicht wordt 
gehouden op de uitvoering van de 
wettelijke taken door het IFV en stuurt 
hierover 1 x per jaar een transparante 
monitor aan de Tweede Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 30-07-2012  Het IFV wordt in 2013 
opgericht. De Tweede Kamer wordt in 
maart 2014 geïnformeerd. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat hij de aansturing en de 
vraagarticulatie van wat in het IFV nodig is, 
per ICT-project zal vormgeven en hij voelt 
de plicht de projecten in hun totaliteit te 
monitoren, er toezicht op houden en van 
tijd tot tijd te rapporteren. NB de minister 
zegt dat hij de volledige verantwoorde-
lijkheid wil geven aan de veiligheidsregio’s 
op elk ICT-dossier  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 25-07-2012  De Tweede Kamer zal uiterlijk 
in december 2012 worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer per brief te 
informeren over de gezamenlijke agenda 
voor ICT-info van Veiligheid en Justitie en 
de veiligheidsregio’s en per punt aangeven 
hoe het beheerd, uitgevoerd en gemoni-
tored wordt  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 25-07-2012  De Tweede Kamer zal uiterlijk 
in december 2012 worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de omvang en vormgeving van 
het algemeen bestuur van het IFV en het 
toezicht op het IFV wordt meegenomen in 
de evaluatie van het IFV door een 
onafhankelijke commissie  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 23-07-2012  De Tweeden Kamer zal over 5 
jaar, eind 2016, bij de evaluatie van het 
instituut worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om in zijn reguliere overleg met 
de VNG na te gaan op welke wijze inspraak 
door vrijwilligers wordt vorm gegeven en 
de Tweede Kamer hierover te informeren.  

 Parlementaire Agenda punt [08-02-2012] – 
32 841 Wijziging van de Wet veiligheidsre-
gio’s in verband met de oprichting van het 
Instituut Fysieke Veiligheid en in verband 
met de volledige regionalisering van de 
brandweer  

 10-07-2012  De Tweede kamer zal in het 
najaar van 2012 worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in te grijpen bij AMvB als 
zelfregulering in de sector eind 2012 niet 
tot resultaten heeft geleid  

 Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – 
Plenaire behandeling Wijziging van de Wet 
van 6 maart 2003, houdende bepalingen 
met betrekking tot het toezicht op 
collectieve beheersorganisaties voor 
auteurs- en naburige rechten (31 766)  

 16-07-2012  In behandeling. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd met SGB te bespreken of 
vrijwillige cbo’s zich kunnen aansluiten  

 Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – 
Plenaire behandeling Wijziging van de Wet 
van 6 maart 2003, houdende bepalingen 
met betrekking tot het toezicht op 
collectieve beheersorganisaties voor 
auteurs- en naburige rechten (31 766)  

 20-06-2012  De gesprekken zullen, mede 
met het oog op de behandeling van het 
wetsvoorstel in de EK, na de zomer 
worden ingepland. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de wet na 3 jaar na 3 jaar te 
evalueren  

 Parlementaire Agenda punt [14-02-2012] – 
Plenaire behandeling Wijziging van de Wet 
van 6 maart 2003, houdende bepalingen 
met betrekking tot het toezicht op 
collectieve beheersorganisaties voor 
auteurs- en naburige rechten (31 766)  

 16-07-2012  Evaluatie drie jaar na 
inwerkingtreding van de wet 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Tweede Kamer wordt in 
de voortgangsrapportage geïnformeerd 
over het aantal personen dat vanwege de 
eigen bijdrage niet naar de vrijwillige 
daderhulpverlening is gegaan.  

 Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – 
Algemeen Overleg Huiselijk Geweld  

 17-07-2012  De Tweede Kamer zal hier naar 
verwachting eind 2012 over worden 
geïnformeerd. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er informatie wordt 
ingewonnen over het experiment in 
Eindhoven en indien het zich daartoe leent 
als best practice op de website geplaatst.  

 Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – 
Algemeen Overleg Huiselijk Geweld  

 15-08-2012  De TK is reeds bij brief van 
26 maart 2012 (kst-29270–66) geïnformeerd 
over de uitkomsten van het onderzoek. De 
toezegging is hiermee dan ook gestand 
gedaan. Dit zal in een toekomstige 
rapportage over huiselijk geweld, die in 
het najaar volgt, nog schriftelijk aan de TK 
worden meegedeeld. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer te informeren 
over het aantal gemeenten dat AWARE 
gebruikt.  

 Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – 
Algemeen Overleg Huiselijk Geweld  

 17-07-2012  De Tweede Kamer zal hier naar 
verwachting in het najaar van 2012 over 
worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer te informeren 
over het aantal dodelijke slachtoffers van 
huiselijk geweld in 2011.  

 Parlementaire Agenda punt [09-02-2012] – 
Algemeen Overleg Huiselijk Geweld  

 17-07-2012  De Tweede Kamer zal hierover 
naar verwachting in het najaar van 2012 
geïnformeerd worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de uitkomsten van de eerste 
fase van het multidisicplinair onderzoek 
worden na het zomerreces (maar wel voor 
het herfstreces) aan de Kamer gezonden. 
In deze eerste fase wordt nadrukkelijk ook 
gekeken naar beschikbaar onderzoek 
waarin ingegaan wordt op de relatie 
tussen het celibaat en seksueel misbruik.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 17-07-2012  Onderzoek is in uitvoering. De 
TK zal uiterlijk voor het herfstreces worden 
geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd met de Staatssecretaris van 
SZW en de Minister van Financiën te 
bespreken hoe in de praktijk (door 
gemeenten, fiscus) wordt omgegaan met 
de verhouding (bijstands)uitkering en 
compensatie door de RK-ker, of een 
dergelijke compensatie bijvoorbeeld in 
mindering wordt gebracht op een 
dergelijke uitkering en of hier wellicht een 
generieke regeling voor moet komen  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 08-08-2012  Op dit moment wordt dit 
bezien. Zodra er meer bekend is wordt de 
Kamer hierover geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat klachten over de rol van de 
overheid (politie/OM/toezicht) rechtstreeks 
naar het departement worden gezonden, 
waar zal worden gekeken of dit aanleiding 
geeft tot nadere actie.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 13-06-2012  Na de zomer wordt de Kamer 
geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over de 
naar het departement gestuurde klachten 
over de rol van de politie en het OM en het 
optreden van de overheid (toezicht), en of 
dit aanleiding geeft tot nader onderzoek.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 13-06-2012  Na de zomer wordt de Kamer 
hierover geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het verzoek van de Kamer om 
de uitkomsten van de jaarlijkse monitoring 
van het rapport van de commissie 
Deetman toegezonden te krijgen, 
doorgeleiden aan de RK-kerk. De Minister 
zal deze rapportage, in geval van 
openbaarmaking, dan naar de Kamer 
sturen.  

 Parlementaire Agenda punt [15-02-2012] – 
Voortzetting Plenair debat Staatssecretaris 
VWS/Minister VenJ: Eindrapport van de 
commissie-Deetman over seksueel 
misbruik binnen de katholieke kerk  

 21-05-2012  TK zal in het najaar (rond 
november) worden geïnformeerd. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief over de gegevens over 
kosten notaris bij koopovereenkomsten  

 Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – 
Algemeen Overleg Civielrechtelijke 
onderwerpen  

 15-08-2012  Het streven is om de brief dit 
najaar aan de TK te zenden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een wetsvoorstel aanpassing 
art. 507a Rv  

 Parlementaire Agenda punt [08-03-2012] – 
Algemeen Overleg Civielrechtelijke 
onderwerpen  

 20-06-2012  Voorstel van wet is in 
voorbereiding. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een onderzoek gebiedsaanpak 
criminaliteit (Marcouch)  

 Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – 
Plenair debat 32 676 Evaluatie- en 
uitbreidingswet Bibob  

 06-06-2012  Na het zomerreces wordt de 
Kamer geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd voor de zomer een wetsvoorstel 
executieveilingen aan de Tweede Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – 
Plenair debat 32 676 Evaluatie- en 
uitbreidingswet Bibob  

 15-08-2012  De planning is het voorstel van 
wet kort na het zomerreces bij de TK in te 
dienen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om te monitoren + rapporteren 
effect amendementen Hennis/Cörüz en 
Bontes (nrs 11 en 12) (uitbreiding 
reikwijdte wet)  

 Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – 
Plenair debat 32 676 Evaluatie- en 
uitbreidingswet Bibob  

 13-08-2012  De Tweede Kamer ontvangt 
uiterlijk een jaar na inwerkingtreding een 
rapportage over de effecten. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om te bespreken met RIECs, 
VNG en gemeenten van efficiënte en 
effectieve werkwijze bij introductie van de 
wet  

 Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – 
Plenair debat 32 676 Evaluatie- en 
uitbreidingswet Bibob  

 13-08-2012  De bestuursorganen, de RIEC’s 
en het LIEC zijn direct betrokken in de 
diverse implementatieprojecten. Met de 
VNG is afgesproken dat zij betrokken is via 
de vertegenwoordiging van haar bestuurs-
organen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd voor het einde van het jaar de 
landelijke dekking RIECs  

 Parlementaire Agenda punt [14-03-2012] – 
Plenair debat 32 676 Evaluatie- en 
uitbreidingswet Bibob  

 06-06-2012  Eind 2012 zal de Kamer – zoals 
toegezegd- worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd onderzoek te doen naar 
veelplegers onder verkeersovertreders en 
de mogelijkheden te onderzoeken om hen 
uit de anonimiteit te halen. Daarbij zullen 
de voorstellen over de inzet van 
wijkagenten en gedragscursussen worden 
betrokken  

 Parlementaire Agenda punt [15-03-2012] – 
Algemeen Overleg Verkeersveiligheid  

 13-08-2012  De Kamer zal voor het nieuwe 
parlementaire jaar worden geïnformeerd. 

 Regeling van werkzaamheden: het lid Dibi 
(GL) heeft het kabinet gevraagd om een 
brief waarin wordt aangegeven hoe aan 
deze motie uitvoering gegeven gaat 
worden  

 Regeling heeft plaatsgevonden op 
13 maart 2012  

 15-08-2012  Tevens zal de TK over de 
wetsevaluatie worden geïnformeerd, als 
de wet in werking is getreden. Het streven 
is om dit laatste begin 2013 het geval te 
doen zijn. 

 Toezegging reparatievoorstel ter verduide-
lijking en verbetering van het toepassings-
bereik van het amendement Irrgang bij 
wetsvoorstel bestuur en toezicht (31 763)  

 plenaire vergadering Ie Kamer 31 763 
Wetsvoorstel bestuur en toezicht  

 10-07-2012  Het reparatievoorstel (32 873) 
ligt momenteel ter behandeling in de Ie 
Kamer. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over een aantal jaren, mede aan 
de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, 
en CBB, in een brief aan de Kamer zijn 
oordeel over de werking van de ««grote 
kamer»« (art. 8:10a lid 4 Awb)  

 Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – 
Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht + 32 621 Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding 
bij onrechtmatige besluiten  

 28-06-2012  Dit wordt conform toezegging 
over en aantal jaren ter hand genomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in de memorie van toelichting 
bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie 
aandacht te besteden aan de cijfers over 
die nadeelcompensatie (financiële 
gevolgen voor de overheid) en aan de 
beginselen van behoorlijk bestuur  

 Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] – 
Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing 
bestuursprocesrecht + 32 621 Wet 
nadeelcompensatie en schadevergoeding 
bij onrechtmatige besluiten  

 28-06-2012  De aanpassingswet nadeel-
compensatie is in ambtelijke voorbe-
reiding. In de toezegging wordt aandacht 
besteed aan genoemde aspecten. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een brief te verzonden naar de 
Tweede Kamer over evaluatie van 
toepassing wet in de praktijk binnen 5 jaar 
na inwerkingtreding  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse 
erkenning en tenuitvoerlegging vrijheids-
benemende en voorwaardelijke sancties  

 08-06-2012  In 2016 zullen voorbereidende 
handelingen plaatsvinden zodat deze 
toezegging in 2017 gestand kan worden 
gedaan. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd jaarlijks aan de Tweede Kamer 
cijfers te verstrekken over de toepassing 
van de wet  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse 
erkenning en tenuitvoerlegging vrijheids-
benemende en voorwaardelijke sancties  

 08-06-2012  In 2013 zullen voorbereidende 
handelingen plaatsvinden zodat deze 
toezegging in 2014 gestand kan worden 
gedaan. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat bij de evaluatie van 
kaderbesluit 2008/947/JBZ door de 
Europese Commissie aandacht wordt 
besteed aan de gevolgen van het loslaten 
van het nationaliteitscriterium in de 
praktijk  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Plenair debat 32 885 Wet wederzijdse 
erkenning en tenuitvoerlegging vrijheids-
benemende en voorwaardelijke sancties  

 28-06-2012  De evaluatie van het kaderbe-
sluit 2008/947/JBZ is eerst in 2014 aan de 
orde. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat dhr. Van der Steur (VVD) 
een reactie krijgt op twee concrete vragen 
met betrekking tot het – als hamerstuk 
afgedane- wetsvoorstel aanpassing civiele 
verjaring (32 853) in de Memorie van 
Antwoorden bij dat wetsvoorstel aan 
Eerste Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [22-03-2012] – 
Plenair debat 32 890 Wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht in verband met de 
aanpassing van de regeling en de 
vervolgingsverjaring  

 20-06-2012  Wordt betrokken bij de 
memorie van antwoord wetsvoorstel 
32853. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer jaarlijks te informeren 
over de uitvoering van het wetsvoorstel 
(aantal opgeloste cold cases)  

 Parlementaire Agenda punt [22-03-2012] – 
Plenair debat 32 890 Wijziging van het 
Wetboek van Strafrecht in verband met de 
aanpassing van de regeling en de 
vervolgingsverjaring  

 13-06-2012  Na aanvaarding van het 
wetsvoorstel door de EK zal de Kamer 
hierover worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de administratieve lasten: 
eerste tussendoelstelling moet dit jaar 
worden gerealiseerd: 5% lasten reductie 
t.w.v. 1 000 FTE inzetbaar personeel  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  De Tweede kamer wordt 
jaarlijks over de voortgang geïnformeerd. 
Rapportage over de doelstelling 2012 is 
voorzien voor 1 september 2012 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over de administratieve lasten: 
er komt een verzamelwet reductie 
administratieve lasten  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  Wetsvoorstel medio augustus 
in consultatie. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over weerbaarheid: er komt een 
uitvoeringsrichtlijn met betrekking tot 
PTSS, hier komt een juridische erkenning 
voor  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  In het najaar van 2012 zal de 
Kamer een brief over de richtlijn 
ontvangen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over CAO: de minister komt de 
afspraken van zijn voorganger na met 
betrekking tot de CAO afspraken  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  De nieuwe CAO is afgesloten. 
De TK zal rond eind augustus worden 
geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over CAO: de arbeidsvoor-
waarden gaan in de voorstellen van de 
minister er niet op achteruit  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  De nieuwe CAO is afgesloten. 
De TK zal rond eind augustus worden 
geïnformeerd 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over CAO: daarnaast wordt 25% 
overhead verminderd zonder dat hier 
gedwongen ontslagen bij vallen  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  De nieuwe CAO is afgesloten. 
De TK zal rond eind augustus worden 
geïnformeerd 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd met het College van Procureurs-
generaal zal overleggen hoe omgegaan 
kan worden als strafvonnissen afwijken 
van afgesproken normen zoals 200% 
strafeis bij geweld bij mensen met een 
publieke taak  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 24-07-2012  In september 2012 wordt de 
Kamer geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over winkel boa: deze neemt 
geen kerntaken over van de politie. Er 
wordt een pilot uitgevoerd. De evaluatie 
hiervan wordt naar de Kamer verzonden  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  Te gelegene tijd zal de 
evaluatie van de Pilot zal naar de Kamer 
worden gezonden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de Kamer een voortgangs-
brief ontvangt met betrekking tot de stand 
van zaken dierenpolitie  

 Parlementaire Agenda punt [29-03-2012] – 
Algemeen Overleg Politieonderwerpen  

 18-07-2012  De brief zal in september naar 
de Kamer gestuurd worden. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de TK te informeren over 
noodzaak gebruik medische dossiers van 
weigerende observandi  

 Parlementaire Agenda punt [02-04-2012] – 
32 398 Forensische zorg  

 15-08-2012  Een tweede nota van wijziging 
is voor advies naar de Raad van State 
gezonden, waarna dit opnieuw bij de 
Tweede Kamer zal worden ingediend en de 
parlementaire behandeling kan plaats-
vinden. 

 Regeling van werkzaamheden: het lid 
Bouwmeester (PvdA) vraagt om een 
kabinetsreactie op het rapport van de 
nationale ombudsman inzake overlijden in 
detentie. De brief moet ruim voor het AO 
gevangeniswezen van 25 april in de TK 
liggen  

 Regeling van werkzaamheden van 12 april 
2012  

 14-08-2012  In AO Gevangeniswezen is 
toegezegd dat deze reactie na het 
zomerreces zal worden verzonden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de kamer te informeren over 
evaluatie effecten en resultaten actiepro-
gramma problematische jeugdgroepen. 
Met betrokkenheid WODC  

 Parlementaire Agenda punt [11-04-2012] – 
Algemeen Overleg Actieprogramma 
Criminele Jeugdgroepen  

 08-08-2012  08/08 Voorbereiding eindeva-
luatie zijn gestart. Januari 2013 wordt het 
rapport opgeleverd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er op Europees niveau zal 
aandacht worden gevraagd voor illegaal 
wapenbezit.  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 08-06-2012  in eerstvolgende brief aan TK 
inzake (illegale) wapens zal er een 
mededeling worden gedaan. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er bezien wordt in hoeverre 
politievrijwilligers kunnen worden ingezet 
voor het uitvoeren van thuiscontroles  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 18-07-2012  In Verzamelbrief Alphen die dit 
najaar naar de TK zal worden gezonden, 
zal dit onderwerp worden meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er signalen over radicali-
sering worden meegenomen bij het in 
kaart brengen van de risicofactoren  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 14-08-2012  Na het zomerreces (in 
september) zal een brief aan de TK worden 
gestuurd over de plannen omtrent het 
aanvraagproces in Nederland. Daarin zal 
over risico-indicatoren worden bericht. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de eisen die worden gesteld 
om over een politiewapen te beschikken, 
worden bezien bij de uitwerking van het 
aanvraagproces. 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 18-07-2012  In Verzamelbrief Alphen die dit 
najaar naar de TK zal worden gezonden, 
zal dit onderwerp worden meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de risicofactoren deze 
zomer wordt gerapporteerd 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 14-08-2012  Na het zomerreces (in 
september) zal een brief aan de TK worden 
gestuurd over de plannen omtrent het 
aanvraagproces in Nederland. Daarin zal 
over risico-indicatoren worden bericht. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er gekeken word naar 
andere landen waarbij naar aanleiding van 
schietincidenten geen wetswijzigingen/
maatregelen zijn genomen 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 13-06-2012  Na het zomerreces zal een 
brief aan de TK worden gestuurd over de 
plannen omtrent het aanvraagproces in 
Nederland. Dit zal tevens in internationaal 
perspectief worden geplaatst. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat het hebben van meerdere 
wapens wordt meegenomen bij het in 
kaart brengen van risicofactoren 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 14-08-2012  Na het zomerreces (in 
september) zal een brief aan de TK worden 
gestuurd over de plannen omtrent het 
aanvraagproces in Nederland. Daarin zal 
over risico-indicatoren worden bericht. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er gekeken wordt op welke 
wijze inzicht kan worden gegeven in de 
gevallen waarin radicalisering tot 
intrekking of weigering van een wapen-
verlof heeft geleid, zonder dat de 
administratieve lasten hierdoor omhoog 
gaan. 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 18-07-2012  In Verzamelbrief Alphen die dit 
najaar naar de TK zal worden gezonden, 
zal dit onderwerp worden meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat er in overleg getreden 
wordt met de KNSA over doorgeleiding 
van KNSA-meldingen naar de politie 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 14-08-2012  Na het zomerreces zal een 
brief aan de TK worden gestuurd met het 
resultaat van dit overleg. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat bij de IOOV rapportage 
wordt ingegaan op de capaciteit van de 
politie voor korpscheftaak Wet wapens en 
munitie 

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn 

 07-06-2012  Onderzoek start eind 2012 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kostendekkende leges 
worden ingevoerd aan de hand van een 
berekening van de benodigde capaciteit  

 Parlementaire Agenda punt [04-04-2012] – 
Algemeen Overleg Schietdrama in Alphen 
a/d Rijn  

 16-05-2012  In Verzamelbrief Alphen die dit 
najaar naar de TK zal worden gezonden, 
zal dit onderwerp worden meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat, indien een overval op een 
55+er is gepleegd, extra aandacht besteed 
wordt aan slachtoffer-dadergesprekken  

 Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – 
GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag 
van het lid VAN DER STAAIJ (SGP) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht «Trend: overval op ouderen» 
(Metro, 10 april 2012)  

 08-08-2012  Er wordt onderzocht op welke 
wijze extra aandacht kan worden besteed 
aan slachtoffer-dadergesprekken. Zodra 
hierover meer bekend is wordt de kamer 
geïnformeerd. 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid Van 
Toorenburg (CDA) vraagt om een brief van 
de Staatssecretaris over het verzoek van 
België om na ommekomst van het 
huurcontract van een Nederlandse 
gevangenis het huurcontract te mogen 
verlengen. In de brief moet ook in gegaan 
worden op de financiële consequenties 
van verlenging  

 Regeling van Werkzaamheden van 17 april 
2012  

 27-07-2012  Op 26 juli 2012 is de Kamer 
geïnformeerd over het officiële verzoek 
van België om de huur van de PI Tilburg te 
verlengen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd veel vragen schriftelijk spoedig 
te beantwoorden met het oog op efficiënte 
1e termijn regering en daarna afronding 
debat  

 Parlementaire Agenda punt [17-04-2012] – 
Plenair debat 32 842 Wijziging van de 
Opiumwet in verband met de strafbaar-
stelling van handelingen ter voorbereiding 
of vergemakkelijking van illegale hennep-
teelt  

 14-08-2012  Deze brief zal naar 
verwachting kort na het zomerreces aan de 
Tweede Kamer worden gezonden. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat er voldoende 
mankracht beschikbaar zal worden gesteld 
voor een effectief toezicht door de 
Kansspelautoriteit  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 26-07-2012  De Kansspelautoriteit (Ksa) is 
op 1 april jl. van start gegaan. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de toepassing van de lex 
silencio positivo op kansspelautomaten-
vergunningen te betrekken bij de reeds 
toegezegde evaluatie van de Dienstenwet, 
te verwachten in 2013  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 15-08-2012  De evaluatie vindt vermoe-
delijk plaats in 2013. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd bij wetsvoorstellen 
waarbij de keuze voor bestuurlijke of 
strafrechtelijke handhaving aan de orde is, 
de keuze te motiveren met daarbij het 
debat in 2009 in de Kamer in het achter-
hoofd. Ook bij de wetgevingstoetsing door 
het Ministerie van V&J zal acht worden 
geslagen op wat in de Kamer naar voren is 
gebracht bij het debat over de nota keuze 
sanctiestelsel  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 14-08-2012  Deze toezegging wordt 
betrokken bij de opstelling van de 
beleidsreactie op het rapport Referentie-
kader geldboetes. Deze beleidsreactie 
wordt voorzien voor het eind van 2012. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de reactie van de regering 
op het groenboek van de Europese 
Commissie over online kansspelen, aan de 
Kamer te sturen  

 Parlementaire Agenda punt [20-12-2011] – 
Plenaire behandeling Wetsvoorstel 32 264 
Instelling van de Kansspelautoriteit (KSA)  

 26-07-2012  De Europese Commissie beziet 
momenteel de reacties op het Groenboek 
Online gokken. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd in juli 2012 de cijfers OTS 
en UHP over 2011 te zullen melden  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 29-06-2012  De TK zal naar verwachting 
juli-augustus hierover worden geïnfor-
meerd, gecombineerd met beantwoording 
van de toezegging (65093) van de 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
dat de Tweede Kamer de laatste cijfers 
ontvangt inzake uithuisplaatsingen. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd bij de sector na te vragen 
of cijfers beschikbaar zijn ten aanzien van 
ingediende klachten tegen gezinsvoogden. 
Hij wees erop dat het om managementin-
formatie gaat en refereerde aan het ARK 
rapport als een van de problemen dat er 
geen zorgvuldige (uniforme) management-
informatie uit het BJZ-veld beschikbaar is  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 16-08-2012  De Kamer wordt hier in de 
Oktober-verzamelbrief van VWS over 
geïnformeerd. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd correctie op zinsnede brief 
17 april 2012, dat wetsvoorstel verplichte 
registratie en tuchtrecht rond het 
Kerstreces aan de TK zal worden 
verzonden  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 28-06-2012  Het wetsvoorstel is in 
ambtelijke voorbereiding bij VWS. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een vernieuwde versie van het 
Crisisplan ICT aan de Tweede Kamer te 
zenden  

 Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – 
Algemeen Overleg inzake Cyber Security & 
Privacy/Veiligheid Overheid websites  

 24-05-2012  De TK wordt in de tweede helft 
van 2012 geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een nieuwe wetgeving gebruik 
digitale opsporingsbevoegdheden  

 Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – 
Algemeen Overleg inzake Cyber Security & 
Privacy/Veiligheid Overheid websites  

 10-08-2012  Medio oktober 2012 wordt de 
Kamer geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een kader voor «responsible 
disclosure» op te stellen voor ethische 
hackers.  

 Parlementaire Agenda punt [10-04-2012] – 
Algemeen Overleg inzake Cyber Security & 
Privacy/Veiligheid Overheid websites  

 23-07-2012  De TK wordt eind 2012 
geïnformeerd. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd een voorstel tot wijziging 
van de Wobka voor de zomer in consul-
tatie te geven en na de zomer worden 
voorgelegd aan de Raad van State. 
Toegezegd wordt dat het voorstel voor het 
einde van dit jaar aan de Tweede Kamer 
zal worden voorgelegd.  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 20-06-2012  Wetsvoorstel is in voorbe-
reiding. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd op korte termijn 
persoonlijk in overleg te treden met de 
Staatssecretaris van VWS om te bespreken 
op welke wijze aan nazorg een meer 
structureel karakter kan worden gegeven; 
dit mede naar aanleiding van de brief van 
de IJZ. De Tweede Kamer zal van de 
vorderingen op de hoogte worden gesteld  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 28-06-2012  De TK zal worden geïnfor-
meerd nadat VWS een voorstel inzake de 
nazorg voor adoptie heeft uitgewerkt, 
hieraan is nog geen verwachte termijn 
gekoppeld. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd voor de begrotingsbehan-
deling de Tweede Kamer te informeren 
wat wordt verstaan onder «schrijnende 
gevallen» ten aanzien van de Regeling 
tegemoetkoming adoptiekosten  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  De Tweede Kamer zal naar 
verwachting vóór de begrotingsbehan-
deling worden geïnformeerd. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd bij de Centrale autoriteit 
van Colombia aan te dringen op informatie 
over de uitkomst van het door hen 
ingestelde onderzoek naar de beweringen 
van kinderroof (Telegraaf 19-4-2012). De 
Tweede Kamer zal daarvoor per brief met 
beleidsreactie worden geïnformeerd. 
Mocht het resultaat van het onderzoek 
daartoe aanleiding geven, zal desgewenst 
door een ambtelijke delegatie een 
werkbezoek worden gebracht aan 
Colombia  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  De Tweede Kamer zal, zodra 
mogelijk, worden geïnformeerd over de 
uitkomst van het door de Centrale 
Autoriteit van Colombia ingestelde 
onderzoek. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd op korte termijn een brief 
aan de Tweede Kamer te sturen over de 
adoptiesituatie in Uganda. Daarin zal 
uiteen worden gezet wat de bevindingen 
van het werkbezoek zijn en dat als gevolg 
daarvan de adopties mogelijk worden 
opgeschort  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  TK wordt op de hoogte 
gebracht van uitkomsten nader onderzoek. 
Er wordt naar gestreefd dit uiterlijk eind 
september gedaan te hebben 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd vanwege het feit dat nog 
geen formeel bericht is ontvangen over de 
uitkomst/stand van zaken van het 
CBI-onderzoek in India, zal de ambas-
sadeur van India worden uitgenodigd voor 
overleg. Bij een in de loop van dit jaar door 
een ambtelijke delegatie aan India te 
brengen werkbezoek in het kader van 
draagmoederschap zal tevens met de 
autoriteiten worden gesproken over het 
onderzoek  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  De Tweede Kamer zal, zodra 
mogelijk, worden geïnformeerd over de 
uitkomst/stand van zaken van het 
CBI-onderzoek. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd in het najaar van 2012 
door een ambtelijke delegatie wederom 
een bezoek aan China te brengen. Hierbij 
zal druk worden uitgeoefend om te worden 
geïnformeerd over de uitkomsten van het 
onderzoek van de Chinese autoriteiten 
naar mogelijke misstanden in Shaoyang  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  De Tweede Kaner zal te zijner 
tijd over de uitkomst van het aan China te 
brengen werkbezoek worden geïnfor-
meerd. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat er bij de Centrale 
autoriteit van Zuid-Afrika op zal worden 
aangedrongen dat het mogelijk wordt 
gemaakt voor paren van gelijk geslacht om 
te adopteren. Ook zal worden ingezet op 
het toelaten van een tweede vergunning-
houder  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 14-08-2012  De TK zal voor eind september 
worden geïnformeerd. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer 
tussentijds te informeren over de 
ervaringen met de proefprocedures in 
Haïti  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  Zodra eerste proefprocedures 
hebben plaatsgevonden wordt de TK 
geïnformeerd. Een tussenstand zal 
vermoedelijk voor eind september 
gegeven worden 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd een schriftelijke reactie op 
te stellen over misgelopen adopties. 
Daarbij zal worden ingegaan op aantallen 
en de vraag of adoptiefouders afzien van 
een kind na het lezen van een kindrapport 
of na het zien van het kind  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  Voor einde zomerreces wordt 
de TK hierover geïnformeerd 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer te 
informeren over de mogelijkheid van 
adoptie uit de Nederlandse Antillen  

 Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] – 
Algemeen Overleg Adoptie  

 08-08-2012  de Tweede Kamer zal, zodra 
mogelijk, worden geïnformeerd over de 
mogelijkheid van adoptie uit de Neder-
landse Antillen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd te bezien of in Nederland na 1 
jaar EU PNR al kan worden geëvalueerd  

 Parlementaire Agenda punt [25-04-2012] – 
Algemeen Overleg Beraad 26 – 27 april 
2012  

 24-05-2012  Voordat evaluatie plaats kan 
vinden dient de richtlijn te worden 
aangenomen en geïmplementeerd. Hier 
kan enige tijd overheen gaan. De TK wordt 
tussentijds geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd meer concrete cijfers aan te 
leveren ten behoeve van het aantonen van 
de meerwaarde van EU-PNR  

 Parlementaire Agenda punt [25-04-2012] – 
Algemeen Overleg Beraad 26 – 27 april 
2012  

 24-05-2012  Indien nieuwe cijfers 
voorhanden zijn zal de TK geïnformeerd 
worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de uitkomsten monitoren van 
de toepassing van de wet in NL aan de 
Kamer te verzenden met in het bijzonder 
aandacht voor toepassing art. 552aaa, 
derde lid, PSV  

 Parlementaire Agenda punt [04-06-2012] – 
Wetgevingsoverleg 32 717 Implementatie 
van het kaderbesluit betreffende het 
Europees bewijsverkrijgingsbevel ter 
verkrijging van voorwerpen, documenten 
en gegevens voor gebruik in strafproce-
dures  

 15-08-2012  De TK zal 1 jaar naar de 
inwerkingtreding van de wet geïnformeerd 
worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in september de nieuwe cijfers 
over straftoemeting naar de TK te sturen  

 Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – 
Algemeen Overleg Veilige publieke taak  

 24-07-2012  Naar verwachting in 
september 2012. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de TK te informeren over de 
stand van zaken mbt toezegging Ameri-
kaanse uitschuifbare wapenstok  

 Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – 
Algemeen Overleg Veilige publieke taak  

 18-07-2012  Het rapport en de beleidsre-
actie zullen naar verwachting medio 
september aan de TK worden gezonden. 
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 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd het plan van aanpak van 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
over herinrichting proces schadever-
goeding naar de TK te sturen  

 Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – 
Algemeen Overleg Veilige publieke taak  

 15-08-2012  De staatssecretaris heeft met 
de ketenpartners besloten tot het starten 
van drie verbetertrajecten, gericht op het 
herinrichten van de ketenwerk-processen 
in de justitiële slachtofferzorg. Eén daarvan 
is gericht op schadevergoeding en 
schadeverhaal. Onderdeel van dit 
verbetertraject is het inrichten van een 
monitor en het formuleren van Keten 
Prestatie Indicatoren. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd te spreken met ZM over 
stages/maatschappelijke oriëntatie van 
rechters  

 Parlementaire Agenda punt [05-06-2012] – 
Algemeen Overleg Veilige publieke taak  

 14-08-2012  De Kamer zal in september 
2012 worden geïnformeerd. 

 Regeling van werkzaamheden: Aan de 
agenda wordt toegevoegd het VAO Tbs  

 Regeling van werkzaamheden 21 juni 2012   27-07-2012  N.a.v. de aangenomen 
motie-Van Toorenburg c.s. over de 
privatisering wordt een reactie voorbereid. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd herhaald dat de TK vóór het 
eind van het jaar 2012 geïnformeerd zal 
worden over de onderzoeksresultaten van 
de Inspectie V&J n.a.v. de KWAS  

 Parlementaire Agenda punt [29-05-2012] – 
GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag 
van het lid ELISSEN (PVV) aan de minister 
van Veiligheid en Justitie over ingebouwde 
«achterdeurtjes» in computerchips uit 
China (Nos.nl, 28 mei 2012)  

 10-07-2012  De Tweede Kamer zal in het 
voorjaar 2013 worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd om de Tweede Kamer te 
informeren over de uitkomsten van het 
congres in Leuven waar de onderzoeksge-
gevens over ingebouwde achterdeurtjes in 
computerchips uit China worden gepre-
senteerd.  

 Parlementaire Agenda punt [29-05-2012] – 
GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag 
van het lid ELISSEN (PVV) aan de minister 
van Veiligheid en Justitie over ingebouwde 
«achterdeurtjes» in computerchips uit 
China (Nos.nl, 28 mei 2012)  

 18-07-2012  Het congres vindt op 
9 september 2012 plaats. De TK zal op een 
later moment geïnformeerd worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dit najaar een voortgangsrap-
portage over de geïntegreerde aanpak van 
outlawbikers toe te sturen  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – 
Algemeen Overleg Georganiseerde 
Criminaliteit  

 15-08-2012  De TK zal nog voor 1 oktober 
geïnformeerd worden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in gesprek te treden met de 
beroepsgroepen makelaars/taxateurs over 
de mogelijke functiescheiding en 
eventuele herinvoering van de beëdiging 
van taxateurs, en koppelt daarover terug 
aan de Tweede Kamer  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – 
Algemeen Overleg Georganiseerde 
Criminaliteit  

 14-08-2012  In de jaarlijkse rapportage over 
het beleidsprogramma tbv de aanpak 
misbruik vastgoed, zal hierover tzt aan de 
Tweede Kamer worden gerapporteerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dit jaar de Tweede Kamer te 
informeren over de uitkomsten van de 
expertgroep met betrekking tot de 
Italiaanse maffia  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – 
Algemeen Overleg Georganiseerde 
Criminaliteit  

 31-07-2012  In het najaar 2012 zal de 
Kamer worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dit najaar met een definitieve 
reactie te komen op de initiatiefnota «Een 
centraal aandeelhoudersregister voor 
besloten- en (niet-beursgenoteerde) 
naamloze vennootschappen» (De Groot en 
Recourt)  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – 
Algemeen Overleg Georganiseerde 
Criminaliteit  

 14-08-2012  In het najaar 2012 wordt de 
Kamer geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd de Tweede Kamer te informeren 
over de organisatie van psychische 
begeleiding bij infiltranten aan de hand 
van de reguliere rapportage over aanpak  

 Parlementaire Agenda punt [14-06-2012] – 
Algemeen Overleg Georganiseerde 
Criminaliteit  

 31-07-2012  In het najaar 2012 zal de 
Kamer worden geïnformeerd. 
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 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de kamer te informeren 
medio het Kerstreces 2012 over het 
wetsvoorstel professionalisering jeugd-
zorg/Tuchtrecht  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 08-08-2012  Het wetsvoorstel om te komen 
tot verplichte registratie en tuchtrecht voor 
beroepsbeoefenaren in de jeugdzorg (HBO 
en WO) is goed ontvangen door de 
stuurgroep professionalisering in de 
jeugdzorg olv mw Kalsbeek. Op 2 augustus 
2012 is de internetconsultatie gestart. De 
consultatie sluit op 3 september 2012. 
Afhankelijk van de aard van de reacties lijkt 
planning toezending aan TK rond 
Kerstreces 2012 te kunnen worden 
gehaald. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd dat de Tweede Kamer in 
juli de laatste cijfers ontvangt inzake 
uithuisplaatsingen  

 Parlementaire Agenda punt [18-04-2012] – 
Algemeen Overleg AO Kwaliteit van de 
zorg/macht van de gezinsvoogd samen 
met Staatssecretaris VWS  

 14-08-2012  De TK zal naar verwachting in 
augustus/september hierover worden 
geïnformeerd, gecombineerd met 
beantwoording van de toezegging (64205) 
van de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie dat de cijfers OTS en UHP over 
2011 zullen worden gemeld aan de TK. 

 Minister van Veiligheid en Justitie zegt toe 
de Kamer te informeren over de wijze 
waarop bankenteam het incident heeft 
geanalyseerd en of en zo ja, welke 
vervolgstappen worden genomen.  

 Parlementaire Agenda punt [26-06-2012] – 
GOEDGEKEURD> 4e Mondelinge vraag 
van het lid RECOURT (PvdA) aan de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht «Cybercriminelen stelen miljoenen 
van zakelijke rekeningen» (Rd.nl, 26 juni 
2012)  

 16-08-2012  De TK zal indien opportuun 
geïnformeerd worden. 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid DIBI 
(GroenLinks) verzoekt om een brief, met 
het oog op een debat, van de minister van 
Veiligheid en Justitie over het bericht dat 
de politie op grote schaal de wet 
overtreedt bij bescherming van persoons-
gegevens (Bits of freedom). In de brief 
moet verder in gegaan worden op de 
mogelijkheid om een jaarlijkse controle in 
te voeren en niet meer bevoegdheden toe 
te kennen tot eea op orde is. Tevens wil de 
heer Dibi een overzicht ontvangen van alle 
databanken van de rijksoverheid. Het lid 
Van Toorenburg wil graag in de brief 
antwoord hebben op de vraag hoe 
hetgeen in Nederland gebeurt mbt 
bescherming van persoonsgegevens zich 
verhoudt tot de EU-regels en Richtlijnen  

 Regeling van werkzaamheden van 4 juli 
2012  

 18-07-2012  De brief zal voor het eind van 
het reces aan de TK worden gezonden. 

 Regeling van Werkzaamheden: het lid 
KUIKEN (PvdA) vraagt om een brief van de 
minister van Veiligheid en Justitie over het 
bericht dat de gemeente Utrecht overlast-
gevende scooterrijders niet harder mag 
aanpakken. In de brief moet ook in gegaan 
worden op het feit dat de minister de 
motie die bij ernstige verkeersovertre-
dingen inbeslagname mogelijk moet 
maken, naast zich neer legt. Tevens moet 
in gegaan worden op de wijze waarop de 
motie Bashir/Aptroot uitgevoerd zal gaan 
worden  

 Regeling van werkzaamheden van 3 juli 
2012  

 13-08-2012  Naar verwachting wordt de 
kamer voor 1 oktober geïnformeerd. 

 De Minister informeert de Tweede Kamer 
in het najaar 2012 over de uitkomsten van 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
wrakingsprocedure  

 Uitgaande brief [05-07-2012] – Toezeg-
gingen AO Rechterlijke Macht 1 februari 
2012  

 15-08-2012  De Minister zal de Kamer 
daarover in het najaar informeren. 
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 De Staatssecretaris heeft toegezegd dat de 
Minister of Staatssecretaris een gesprek 
zal aangaan met de voorzitter van het 
College gerechtelijke deskundigen en de 
Kamer nader berichten  

 Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – 
GOEDGEKEURD: Mondelinge vraag van 
het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de 
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
bij afwezigheid van de minister, over het 
bericht dat gerenommeerde deskundigen 
worden geweerd uit het deskundigenre-
gister (Telegraaf, 29 juni 2012)  

 15-08-2012  In het najaar 2012 zal de 
Kamer hierover worden geïnformeerd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd al bij de EK toegezegde 
evaluatie van de wet, dat alle vraagpunten 
over de reparatiewet tijdens wgo 
(gevolgen regeling, effectiviteit) betrokken  

 Parlementaire Agenda punt [25-06-2012] – 
Wetgevingsoverleg 32 873 (Wijziging van 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter 
verduidelijking van de artikelen 297a en 
297b)  

 15-08-2012  Wetsevaluatie kan op z’n 
vroegst begin 2016 aan de orde zijn. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd in de beleidsreactie op het 
rapport van Commissie Samson dat het 
onderwerp «periodieke screening van 
pleegzorgouders» wordt opgenomen  

 Parlementaire Agenda punt [27-06-2012] – 
Algemeen Overleg Toezicht Pleegzorg  

 09-08-2012  De TK wordt geïnformeerd in 
de beleidsreactie betreffende het rapport 
van de Cie. Samson die naar verwachting 
in november naar de TK zal worden 
verzonden. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de Tweede Kamer na 
31 juli te informeren over de wachtlijstge-
gevens jeugdbescherming  

 Parlementaire Agenda punt [27-06-2012] – 
Algemeen Overleg Toezicht Pleegzorg  

 14-08-2012  De TK zal naar verwachting in 
augustus/september hierover worden 
geïnformeerd, gecombineerd met 
beantwoording van de toezegging (65093) 
van de Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie dat de cijfers OTS en UHP over 
2011 zullen worden gemeld aan de TK. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd in de oktoberbrief van de 
Staatssecretaris van VWS een passage op 
te nemen over de stand van zaken rondom 
het strafrechtelijke onderzoek naar de 
kwestie «De Loot’  

 Parlementaire Agenda punt [27-06-2012] – 
Algemeen Overleg Toezicht Pleegzorg  

 14-08-2012  In de oktober brief van de 
Staats VWS zal een passage worden 
opgenomen over de stand van zaken 
omtrent het onderzoek. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat schrappen van de bepaling 
die de mogelijkheid biedt tot het opheffen 
van het college van afgevaardigden, als na 
evaluatie waarde van voortbestaan is 
gebleken  

 Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] – 
Gezamenlijke behandeling 30 880 
Politiewet/32822 Invoerings- en aanpas-
singswet Politiewet + 32 891 Wet 
Herziening Gerechtelijke Kaart  

 15-08-2012  Deze toezegging wordt niet 
eerder dan over 5 jaar ten uitvoer 
gebracht. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd de vastgestelde algemene 
huisregels binnen het gevangeniswezen 
naar de leden van de VKC te sturen  

 Parlementaire Agenda punt [28-06-2012] – 
Algemeen Overleg Gevangeniswezen  

 14-08-2012  Wordt meegenomen in de 
gebundelde beleidsreactie die dit najaar 
aan de Kamer zal worden aangeboden. 

 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
heeft toegezegd het onderwerp peniten-
tiaire scherpte uitgebreid te bespreken in 
de volgende gebundelde beleidsreactie op 
rapporten van de Inspectie voor de 
Sanctietoepassing  

 Parlementaire Agenda punt [28-06-2012] – 
Algemeen Overleg Gevangeniswezen  

 14-08-2012  Wordt meegenomen in de 
gebundelde beleidsreactie die dit najaar 
aan de Kamer zal worden aangeboden. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd een vervolgbrief te sturen aan 
de TK inzake verdere concretisering van de 
maatregelen waarmee uitvoering zal 
worden gegeven aan de aanbevelingen uit 
het rapport van de Algemene Rekenkamer 
«prestaties in de strafrechtketen» incl. het 
antwoord op de vraag van Lid Helder of 
registratie plaatsvindt van strafvermin-
dering als gevolg van termijnover-
schrijding van de redelijke termijn.  

 Parlementaire Agenda punt [05-07-2012] – 
Algemeen Overleg Prestaties in de 
Strafrechtketen  

 26-07-2012  De Kamer ontvangt in oktober 
de vervolgbrief inclusief het antwoord op 
de vraag van lid Helder. 
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Omschrijving   Vindplaats   Voortgangsinformatie parlement  

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd 2 keer per jaar te rapporteren 
over de gewenste en ongewenste 
prestaties in relatie tot de beschikbare 
capaciteit van de betrokken ketenpartners.  

 Parlementaire Agenda punt [05-07-2012] – 
Algemeen Overleg Prestaties in de 
Strafrechtketen  

 26-07-2012  Er zal twee keer per jaar 
gerapporteerd worden aan de TK. In de 
oktoberbrief zal hier aandacht aan worden 
besteed. 

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd dat de kamer in september 2012 
zal worden bericht inzake de uitwerking 
van aangifte op nummer.  

 Parlementaire Agenda punt [23-05-2012] – 
Algemeen Overleg Veilig werken in de 
zorg/Onderzoek geweld tegen hulpver-
leners in de GGZ  

 13-08-2012  wordt in september naar de TK 
verstuurd. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd over de werkgelegenheidsa-
specten Oost-Nederland; onderzoeken of 
koppeling servicecentra (politie en 
Defensie) mogelijk is en gevraagde 
onderzoeken naar meldkamers doen.  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2012] – 
Gezamenlijke behandeling 30 880 
Politiewet/32822 Invoerings- en aanpas-
singswet Politiewet + 32 891 Wet 
Herziening Gerechtelijke Kaart  

 14-08-2012  Voorzien is dat in november 
2012 op basis van een integraal overzicht 
tot besluitvorming kan worden gekomen 
over de (hoofd)onderdelen van de 
nationale politie (eenheden en politiedien-
stencentrum). Deze toezegging wordt in de 
voorbereiding daarop meegenomen. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd in de eerstvolgende verga-
dering met de regioburgemeesters 
afspraken te maken over de vergade-
ringstructuur van het artikel 19-overleg  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2012] – 
Gezamenlijke behandeling 30 880 
Politiewet/32822 Invoerings- en aanpas-
singswet Politiewet + 32 891 Wet 
Herziening Gerechtelijke Kaart  

 14-08-2012  Op 10 september 2012 zal dit 
worden besproken in het artikel 19 overleg 
i.o. 

 Minister van Veiligheid en Justitie heeft 
toegezegd bij de evaluatie Oost-Nederland 
de ervaringen van burgers nadrukkelijk te 
betrekken  

 Parlementaire Agenda punt [02-07-2012] – 
Gezamenlijke behandeling 30 880 
Politiewet/32822 Invoerings- en aanpas-
singswet Politiewet + 32 891 Wet 
Herziening Gerechtelijke Kaart  

 14-08-2012  De opdracht voor het 
evaluatieonderzoek wordt thans geformu-
leerd. Daarin zal deze toezegging worden 
meegenomen.
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SUBSIDIEOVERZICHT 

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle subsidieregelingen en subsidies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Definitie subsidie
In deze bijlage wordt de subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gebruikt. Artikel 4.21 van de Awb definieert een subsidie als 
volgt:«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan 
als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».

Toelichting in 2013
In de onderstaande toelichtingen is de oude artikelindeling gebruikt, ten behoeve van de mogelijkheid tot vergelijken met voorafgaande jaren. Wel 
is de conversie naar de nieuwe artikelindeling in de tabelen zichtbaar gemaakt.

Tabel A Overzicht subsidieregelingen en subsidies (bedragen X € 1 000)

 Artikel
Nieuwe 
indeling 
(VB) 

 Artikel
Oude 
indeling 

 Naam subsidie
(-regeling)
met hyperlink naar
vindplaats 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Aantal 
verle-

ningen 
2011 

 Laatste
evaluatie
moment

met 
hyperlink 

naar 
vindplaats 

 Volgende
evaluatie
moment 

Einddatum 

 32  13  Landelijk Deskundi-
genregister (NRGD)  1 770  1 794  1 792  1 798  1 798  1 798  1 808  1  –  2013 

 Zie 
toelichting 

 34  13  Reclasseringsorgani-
saties  210 000  210 000  210 000  210 000  210 000  210 000  210 000  3  2012  – 

 Zie 
toelichting 

 34  13  Slachtofferhulp 
Nederland (SHN)  16 032  16 032  16 032  16 032  16 032  16 032  16 032  1  2012  – 

 Zie 
toelichting 

 34  13  Particuliere 
Tbs-inrichtingen  201 763  224 626  222 128  225 979  218 130  210 573  203 629  7  –  – 

 Zie 
toelichting 

 35  14  Particuliere Jeugdin-
richtingen  81 720  95 673  84 107  78 950  77 520  77 520  77 520  6  2010  – 

 Zie 
toelichting 

 35  14  Halt Bureau’s 
 12 337  12 776  13 106  13 116  13 114  13 114  13 114  1  2006  2012 

 Zie 
toelichting 

 35  14  Nidos 
 29 653  24 567  24 485  24 391  24 192  24 218  24 218  1  –  2015 

 Geen 
einddatum 

 36  23  Nederlandse Rode 
Kruis  1 502  1 502  1 502  1 502  1 502  1 502  1 502  1  –  2015 

 Zie 
toelichting 

 36  23  Nationaal veiligheids-
instituut  1 048  1 048  1 048  1 048  1 048  1 048  1 048  0  –  2016  2021 

 36  23  Veiligheidsregio’s  1 750  1 930  1 930  1 930  1 930  1 930  1 930  5  –  2014  2014
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Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 

NRGD
Het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de 
inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het betreft een hybride ZBO 
(het ondersteunende apparaat onderdeel is van het Ministerie van VenJ); 
de uitgaven worden gedaan direct ten laste van het departement.

Reclasseringsorganisaties
Deze zijn gericht op het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag 
door het begeleiden van mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidierelatie met de 
reclasseringsorganisaties op basis van outputsturing. De outputsturing en 
daarmee de subsidierelatie is in 2009 geëvalueerd en herijkt. Dit heeft 
geleid tot herziene afrekenregels, product- en kwaliteitsnormen, zoals 
vastgelegd in het evaluatierapport «Vervolg Herijking OPS» van 
4 augustus 2009.

Daarnaast heeft in 2011 een evaluatie plaatsgevonden naar de output-
sturing en het daaraan ten grondslag liggende kostprijsmodel door de 
Departementale Audit Dienst. Dit betreft het onderzoek «Outputsturing bij 
de drie reclasseringsorganisaties. Verbetering van het kostprijsmodel» 
van 12 april 2011.

In 2012 is een benchmark uitgevoerd naar de kostprijzen van de reclasse-
ringsproducten. Er staan gelet op de hierboven genoemde recente 
onderzoeken voorlopig geen nieuwe evaluaties voor de toekomst 
gepland.

Aangezien het bieden van reclassering wordt gezien als een belangrijke, 
wettelijke overheidstaak en deze organisaties de uitvoerders hiervan zijn, 
is geen einddatum voorzien.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)
SHN biedt slachtoffers van misdrijven juridische, emotionele en 
praktische ondersteuning.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een subsidierelatie met het 
SHN op basis van outputsturing. Momenteel (2012) loopt er een 
onderzoek naar casemanagement nabestaanden en naar ervaringen van 
slachtoffers met de justitiële slachtofferzorg, waaronder die van SHN 
onder de noemer «Kwalitatieve monitor slachtofferzorg». Voor beide 
onderzoeken geldt dat er nog geen eindrapportage beschikbaar is.

Aangezien het bieden van hulp aan slachtoffers van misdrijven wordt 
gezien als een belangrijke, wettelijke overheidstaak en SHN daarbij de 
belangrijkste organisatie is, is geen einddatum voorzien.

Particuliere Tbs-inrichtingen
Deze inrichtingen richten zich op het behandelen van Tbs -gestelden. Bij 
het in werking treden van de Wet forensische zorg (Wfz, naar verwachting 
2013) wordt de subsidierelatie met de particuliere Tbs-inrichtingen 
omgezet in een inkooprelatie. De meerjarenraming daalt als gevolg van 
het afbouwen van de capaciteit.
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Voor de particuliere FPC’s is een volgend evaluatiemoment niet meer 
relevant, omdat na het in werking treden van de Wfz de subsidierelatie 
wordt omgezet in een inkooprelatie. Voor de particuliere Tbs-inrichtingen 
geldt dat de subsidierelatie wordt omgezet in een inkooprelatie.

Artikel 14 Jeugd 

Particuliere Jeugdinrichting,
Het behandelen van jeugdigen op grond van een strafrechtelijke titel. De 
meerjarenraming daalt als gevolg van het afbouwen van de operationele 
capaciteit. Met betrekking tot de particuliere JJI’s is in 2007 een onderzoek 
uitgevoerd door de gezamenlijke inspectiediensten en de Algemene 
Rekenkamer. Sindsdien heeft vervolgtoezicht bij de inrichtingen plaatsge-
vonden door de gezamenlijke inspecties. Hierom is in eerder overzichten 
het jaar 2010 genoemd.

Halt Bureau’s
Halt levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcrimina-
liteit. In 2012 vindt een procesevaluatie plaats van de vernieuwde 
Halt-afdoening. Indien blijkt dat de vernieuwde Halt-afdoening goed wordt 
uitgevoerd, kan dit aanleiding zijn tot een effectevaluatie.

Nidos
Stichting Nidos voert de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige 
Asielzoekers.

Artikel 23 Politie en Veiligheidsregio’s 

Nederlandse Rode Kruis (NRK)
Het NRK ontvangt jaarlijks subsidie voor de inzet bij crisis en rampen in 
Nederland. De subsidie aan het NRK loopt door, omdat er altijd een ramp 
of crisis kan uitbreken.

Veiligheidsregio’s
De Veiligheidsregio’s ontvangen subsidie voor verbetering van brand-
weeronderwijs (opleiden, trainen en oefenen). In 2013 en 2014 zal het 
accent liggen op eenduidig organiseren van brandweeronderwijs.

Het Nationaal Veiligheidsinstituut
Dit instituut ontvangt subsidie om de collecties van de politie en de 
brandweer te beheren en te exposeren. Het nieuwe instituut is opgericht 
in december 2011 en is een samenvoeging van het Nationaal Brandweer-
museum en het Nederlandse Politiemuseum.
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Tabel B Overzicht subsidies uit hoofde van de begroting (bedragen X € 1 000)

 Artikel
Nieuwe 
indeling
(VB) 

 Artikel
Oude
indeling 

 Naam subsidie
(-regeling)
met hyperlink naar
vindplaats 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Aantal 
verle-

ningen 
2011 

 Laatste
evaluatie
moment

met hyperlink 
naar vindplaats 

 Volgende
evaluatie
moment 

Einddatum 

 32  12  Stichting Geschillen-
commissie 
Consumentenzaken  1 386  1 386  1 394  1 394  1 394  1 394  1 394  1  –  2014  2017 

  12  Het Juridisch Loket 
 180  180  180  180  180  180  180  1  2011  – 

 Zie 
toelichting 

 32  12  Nederlandse 
Vereniging voor 
Rechtspraak (NVvR)  862  853  814  808  798  797  797  1  –  2013 

 Zie 
toelichting 

 32  12  Nationaal Platform 
Personenschade 
(NPP)  534  134       1  2012  –  2012 

 32  12  Nederlandse Orde 
van Advocaten 
(NOVA)  802  399  199      1  2012  –  2014 

 33  13  Vereniging «artikel 
1» bestrijding 
discriminatie en 
rechtsopvolger. 
Landelijk Bureau 
Racismebestrijding 
(LBR)  1 072  1 072       0  –  –  2012 

 33  13  Stichting Magenta 
(Meldpunt Discrimi-
natie Internet)  77  77  88  88  88  88  88  1  –  –  2012 

 33  13  Stichting Meld 
misdaad anoniem  350  348      349     

 33  13  Meldpunt kinder-
porno op internet  127  127  127  127  127  127  127  1  2012  2013 

 Zie 
toelichting 

 33  13  COMENSHA, 
Stichting tegen 
vrouwenhandel  741  741  741  741  741  741  741  1  –  2013 

 Zie 
toelichting 

 33  13  Stichting 
Maatschappij, 
Veiligheid en Politie 
(SMVP)  123  123  123  123  123  123  123  1  –  –  

 34  13  Centrum voor 
Criminaliteits-
preventie en 
Veiligheid (CCV)  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200  1 200  1  2012  2012 

 Zie 
toelichting 

 33  13  Project prostitutie / 
mensenhandel  92        –  –  –  – 

 33  13  Leerstoel faillisse-
mentsfraude    25         
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Artikel
Nieuwe 
indeling
(VB) 

 Artikel
Oude
indeling 

 Naam subsidie
(-regeling)
met hyperlink naar
vindplaats 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Aantal 
verle-

ningen 
2011 

 Laatste
evaluatie
moment

met hyperlink 
naar vindplaats 

 Volgende
evaluatie
moment 

Einddatum 

 34  13  DOOR, Exodus 
Nederland, Moria en 
de Ontmoeting 
(DEMO)  10 217  10 217  10 217  10 217  10 217  10 217  10 217  4  nb  nb 

 Geen 
einddatum 

 34  13  Vrijwilligersorgani-
saties tbv 
schoolverl., bezoek 
gedetineerden  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  42  nb  nb 

 Geen 
einddatum 

 34  13  Stichting Epafras 
 108  108  108  108  108  108  108  1  nb  Nb 

 Geen 
einddatum 

 34  13  Stichting Nationaal 
Gevangenismuseum  613  613  613  613  613  613  613  1  nb  nb  2013 

 34  13  Expertisecentrum 
Forensische 
Psychiatrie (EFP)  550  550  550  550  550  550  550  1  2008  nb  2013 

 34  13  Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit  70  70  70  70  70  70  70  1  nb  nb 

 Geen 
einddatum 

 35  14  Stichting Adoptie-
voorziening 

 650  590  580  570  570  570  570  1 

 2011 beleids-
doorlichting 

adoptie;
Rapport 

13-3-2012  2013 
 Geen 

einddatum 
 35  14  Stichting de 

Ombudsman voor 
het Expertise-
centrum Interna-
tionale Kinderont-
voering (IKO)  584  673  663  653  642  642  642  1  nb  2013 

 Geen 
einddatum 

 35  14  Stichting Movisie 
 130        0  n.v.t.  n.v.t. 

 Geen 
einddatum 

 35  14  Nederlandse 
Vrouwenraad (NVr)  200  50  50  50  50  50  50  1  n.v.t.  n.v.t. 

 Geen 
einddatum 

 35  14  DJJ overig: 
Jeugdcriminaliteit, 
criminele allochtone 
jongeren  20 000  35 000  31 000  28 000  26 000  25 000  25 000  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

 34  14  Stichting slachtoffer 
in Beeld  1 104  1 104  1 104  1 104  1 104  1 104  1 104  1  2012  2012 

 Geen 
einddatum 

  21  Haag Centrum voor 
Strategische Studies 
(HCSS)  160  140          

 31  23  Stichting Landelijk 
Homonetwerk Politie  110  28          

 31  23  Stichting Nationaal 
Brandweermuseum  196  49          
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Artikel
Nieuwe 
indeling
(VB) 

 Artikel
Oude
indeling 

 Naam subsidie
(-regeling)
met hyperlink naar
vindplaats 

 2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Aantal 
verle-

ningen 
2011 

 Laatste
evaluatie
moment

met hyperlink 
naar vindplaats 

 Volgende
evaluatie
moment 

Einddatum 

 31  23  Stichting studiever-
zameling Nederlands 
Politie Museum  174  43          

 31  23  Stichting Meld 
misdaad anoniem    352  351  351  351  351     

  25  Centrum voor 
Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid 
(CCV)  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  2 500  1  2012  2012 

 Geen 
einddatum 

 32  91  Stichting Recht en 
Overheid  1 425  1 290  1 290  1 355  1 355  1 355  1 355  1 

 Intern 
document  2015  

 32  91  Leerstoelen 
Universiteit 
Maastricht 
wetgeving  52  26  26  26  26  26  26  1  –  2013  

 32  91  Nederlandse 
Juristencomité voor 
de mensenrechten 
(NJCM)  28  26  26  26  26  26  26  1  –  2013  

  91  Academie voor 
Overheidsjuristen  1 230        1  –  –  

  91  Geschillencom-
missie Auteursrecht  46  77       1  –  –  

Tw
eede K

am
er, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 V

I, nr. 2
217

B
ijla

g
e

n



Artikel 12 Rechtspleging en rechtsbijstand 

Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC)
Deze stichting staat voor het bevorderen van geschillenbeslechting zonder 
tussenkomst van een rechter.

Het Juridisch Loket
Het Europees Consumenten centrum (ECC) verzorgt, als onderdeel van 
het Juridisch Loket, de doorverwijzing van grensoverschrijdende 
conflicten naar geschiloplossing. De taak van het ECC is vastgelegd in een 
Europese richtlijn. De einddatum betreft een politieke keuze.

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsver-
eniging voor rechtelijke ambtenaren en als tegemoetkoming aan 
functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die 
werkzaamheden voor de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de 
evaluatie.

Nederlandse Orde van Advocaten
Subsidie voor de kosten van de tuchtrechtspraak voor de advocatuur.

Artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding 

Stichting Magenta
Het meldpunt discriminatie voor preventie van discriminatie via het 
internet. Het bestrijden van racisme, fascisme en andere vormen van 
discriminatie op het internet in Nederland maar ook elders.

Meldpunt Kinderporno op Internet.
Het meldpunt is een particulier initiatief om onder andere de opgedane 
kennis, (internationale) contacten en ervaring met betrekking tot kinder-
porno te waarborgen. Vooralsnog geen einddatum, maar eind 2013 staat 
wel een beoordeling (evaluatie) op de rol. Prioritereit kabinet.

Comensha
Stichting tegen Vrouwenhandel en voor opvang en procesbegeleiding van 
slachtoffers van mensenhandel.

Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMPV)
De SMVP geeft voorlichting ten behoeve van politie en andere belangheb-
benden.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
Het nalevingsexpertise is een kennisinstituut van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, dat zich tot doel stelt de handhaving 
in Nederland te professionaliseren. De subsidie CCV Nalevingsexpertise 
wordt in 2012 geëvalueerd. Daarna worden er nieuwe subsidievoor-
waarden gemaakt.

DOOR
Subsidie ten behoeve van extramurale re-integratietrajecten.

Vrijwilligersorganisaties
Subsidie ten behoeve van het geven van schoolvoorlichting, het bezoeken 
van gedetineerden in de justitiële inrichtingen en de naadloze overdracht 
tussen de detentieperiode en invrijheidstelling.
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Stichting Epafras
Geeft pastorale zorg aan Nederlandse gedetineerden in buitenlandse 
detentie.

Stichting Nationaal Gevangenismuseum,
Subsidie voor externe communicatie en voorlichting van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen.

Expertisecentrum Forensische Psychiatrie,
Het expertisecentrum brengt onderzoek, kennis en deskundigen binnen 
het veld van de forensische psychiatrie samen.

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
Deze stichting is een publiek-private samenwerking voor de bestrijding 
van de voertuigcriminaliteit door middel van samenhangende projecten 
en activiteiten.

Artikel 14 Jeugd 

Stichting Adoptievoorziening,
Een stichting ten behoeve van voorlichting aan aspirant adoptiefouders 
voor het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van 
aanvragen tot beginseltoestemming.

Stichting de Ombudsman
Deze stichting krijgt subsidie voor het Expertisecentrum Internationale 
Kinderontvoering dat als internationaal kennis- en adviescentrum fungeert 
en informatie biedt aan betrokkenen en professionals.

Stichting Movisie 
Subsidie voor diverse projecten in het kader van huiselijk geweld. 
Subsidiering wordt jaarlijks bezien.

Nederlandse Vrouwenraad (NVr)
Subsidies in het kader van huiselijk geweld. Bij beoordeling van de 
subsidieaanvraag vindt tevens evaluatie plaats.

DJJ overig: Jeugdcriminaliteit, criminele allochtone jongeren
Subsidies in het kader van jeugdcriminaliteit, criminele allochtone 
jongeren.

Stichting slachtoffer in Beeld
Het SiB richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van 
misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-
dadergesprekken.

Artikel 23. Veiligheidsregio’s en politie 

Stichting Meld misdaad anoniem
De stichting heeft als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke 
stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie 
kunnen geven over misdrijven.

Artikel 25. Veiligheid en bestuur 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)
Zie toelichting bij artikel 13.
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Artikel 91 Wetgeving 

Stichting Recht en Overheid
Subsidie voor de bedrijfskosten van de Academie voor Wetgeving en de 
Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de 
juridische kwaliteit door het bieden van een tweejarig duaal leerwerkt-
raject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan 
gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van 
de ministeries. Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscho-
lingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad 
van State.

Universiteit van Maastricht
Subsidie voor de leerstoel «Wetgeving en wetgevingskwaliteit» Doel is het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en kennis op de genoemde 
rechtsgebieden in Nederland.

Het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten(NJCM),
Stichting met als doel het ondersteunen van deze organisatie die zich 
inzet voor de nakoming van de rechten van de mens.
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Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel: Overzicht evaluatie onderzoek 

 Soort 
onderzoek 

 Onderwerp  Artikel(on-
derdeel) 

 Start  Afronding  Vindplaats 

 Beleids-
doorlichting 

      

  Terrorismebestrijding (oud 21.4)  AO 36.2.  2010  2010  www.nctv.nl 
  Tenuitvoerlegging jeugdsancties (oud 14.2)  AO 35.3  2010  2010  TK 2010–2011, 24 

587, nr. 429 
  Veiligheid (Radicalisering, oud 25.1)  AO 36.2.  2011  2012  
  Preventieve maatregelen  AO 34.2  2012  2012  
  Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV’s1 

 AO 35.2  2012  2012  
  Nationale Politie2 

 AO 31.1  2012  2012  
  Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie3 

 AO 31.3  2012  2012  
  Slachtofferzorg  AO 34.4  2013  2013  
  Opsporing & vervolging  AO 33.3  2014  2014  
  Bestuur, informatie en technologie  AO 33.2  2014  2014  
  Adequate toegang tot het rechtsbestel  AO 32.2  2015  2015  
  Slagvaardige & kwalitatief goede rechtspleging  AO 32.3  2015  2015  
  Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en 

vreemdelingenbewaring 
 AO 34.3  2016  2016  

  Nationale veiligheid en terrorismebestrijding  AO 36.2  2016  2016  
  Onderzoeksraad Voor Veiligheid  AO 36.3   2017  2017  
  Bekostiging Nationale politie4 

 AO 31.2  2018  2018  
 Effecten-
onderzoek 
ex-ante 

     

  Dossieronderzoek minimumstraffen  AO 32.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
 Effecten-
onderzoek 
ex-post 

        

  Evaluatie voorziening nabestaanden  AO 34.4  2007  2012  www.wodc.nl 
  Evaluatie van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI)  AO 35.3  2011  2012  www.wodc.nl 5 

  Effect maatregelen t.b.v. administratieve lastenver-
lichting politie 

 AO 31.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 

  Procesevaluatie Coffeeshops in Nederland  AO 33.2  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Verkennend onderzoek «Effectief vroegtijdig 

ingrijpen″ 
 AO 34.2  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 

   Evaluatie Wet bewaarplicht telecommunicatiege-
gevens 

  AD 32  2012  2012  www.wodc.nl  

  Actualisering recidivemeting Justitiële Jeugdin-
richting 

 OD 34.3  2012  2012  www.wodc.nl 

 Overig 
evaluatie-
onderzoek 

        

  Effectevaluatie van de gedragsinterventie Multidi-
mensional Treatment Foster Care (MTFC) 

 AO 35  2012  2015  www.wodc.nl  

  Effectevaluatie Wet tijdelijk huisverbod  AO 35.3  2011  2013  www.wodc.nl  
  Effectiviteit subsidie letselschade  AO 32.2  2011  2012  www.wodc.nl  
  Evaluatie Nova Belgica (PI Tilburg)  AO 34.3  2011  2012  www.wodc.nl  
  Verhoging competentiegrens kantonrechter; 

voormeting 
 AO 32.2  2011  2013  www.wodc.nl 6 

  Actualisering systematic reviews interventies politie; 
stand van de kennis over de effectiviteit van 
politie-interventies 

 AO 31.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl  

  Evaluatie nieuwe Haltafdoening  AO 35.3  2012  2013  .www.wodc.nl  
  Evaluatie pilot kortverblijvende en preventief 

gehechten in Rotterdam 
 AO 34.3  n.b.  n.b.  .www.wodc.nl  

  Evaluatie Wet veiligheidsregio’s  AD 36  2012  2013  www.wodc.nl  
  Slachtoffermonitor 2011  AO 34.4  2011  2012  www.wodc.nl  
  Doeltreffendheid van TOOLS4U  AO 35.3  2012  2012  www.wodc.nl  
  Evaluatie outcome dierenpolitie  AO 31.3  2012  2012  www.wodc.nl  
  Effectiviteit Voorwaardelijke Sancties  AO 35.3  2010  2012  www.wodc.nl  
  Werking van de Wet politiegegevens, mede in 

combinatie met de Wet openbaarheid van bestuur 
 AO 31.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl  

  Procesevaluatie reclasseringstoezicht  AO 35.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl  
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Soort 
onderzoek 

 Onderwerp  Artikel(on-
derdeel) 

 Start  Afronding  Vindplaats 

  Evaluatie beleidskader longstay forensische zorg  AO 34.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl  
  Evaluatie pilot particuliere recherche  AO 33.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Evaluatie systeem automatische nummerherkenning 

en de organisatie hieromheen 
 AO 32.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 

  Effectevaluatie actieprogramma jeugdgroepen  AO 35.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Evaluatie Bestuursrechtelijke geldschulden  AO 32.2  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Evaluatie van de werking van de lex silencio positivo  AO 32.2  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Tweejaarsrecidive jeugd ten behoeve van predictie 

7-jaarsrecidive 
 AO 35.3  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 

  Voorbereiden nulmeting invoering nationale politie  AD 31  n.b.  n.b.  www.wodc.nl 
  Evaluatie Wet bevordering voortgezet ouderschap 

en zorgvuldige scheiding (Stb.2008, 500) m.b.t. het 
onderdeel ouderschapsplan 

 AD 32  n.b.  n.b.  www.wodc.nl

1  Voorheen Interlandelijke adoptie en internationale kinderontvoering (oud 14.1)
2  Voorheen Veiligheid regio’s en politie (oud 23)
3  Voorheen Veiligheid (ICT)
4  De Nationale Politie gaat in per 1 januari 2013.
5  I.v.m. vertrek onderzoeker herziene opleverdatum
6  Betreft een meerjarig project: Voormeting in 2013, effectmeting in 2014 en eindrapport in 2015.
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