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LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de regering over het Jaarverslag Ministerie van Justitie
en Veiligheid 2018 (Kamerstuk 35 200 VI, nr. 1).
De voorzitter van de commissie,
Van Meenen
De waarnemend griffier van de commissie,
Tielens-Tripels
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Nr

Vraag

1

Wat is de verklaring voor het met 27% afnemen van het aantal
verblijfsvergunningen dat met discretionaire bevoegdheid is
verleend?
Wat is de verklaring voor de afname met 51% van het aantal
ingewilligde aanvragen MVV nareis?
Wat is het inwilligingspercentage in 2017 en 2018 als de beslissingen over veiligelanders buiten beschouwing worden gelaten?
Wat is de personele inzet van de Koninklijke Marechaussee (KMar)
(langs Belgische en Duitse grens) geweest in 2017 en in 2018?
Welk deel van de criminele vreemdelingen (al dan niet illegaal) is
Nederland binnengekomen door de Belgische of Duitse grens over
te steken? Voor welk deel is dat onbekend?
Hoeveel asielaanvragen zijn in 2018 gedaan door mensen die in
het verleden (meer dan 18 maanden) als Dublin-claimant het land
hebben verlaten (gedwongen, dan wel vrijwillig, alsmede met
onbekende bestemming)?
Hoeveel voormalige Dublin-claimanten hebben in 2018 een
asielaanvraag in Nederland toegekend gekregen? Hoeveel zijn
afgewezen?
Hoeveel vreemdelingen verbleven naar schatting in 2018 illegaal in
Nederland?
Klopt het dat 8% van de toegangsgeweigerden Albanezen betrof?
Om welke redenen en op grond waarvan werd hen de toegang
geweigerd?
Hoeveel Albanezen zaten in 2018 in detentie in Nederland?
Kunt u aangeven wat het aantal operationele fte (minus aspiranten) is bij de politie over de afgelopen zes begrotingen en de
afgelopen zes jaarverslagen?
Kunt u aangeven wat het aantal aspiranten is bij de politie over de
afgelopen zes begrotingen en de afgelopen zes jaarverslagen?
Kunt u aangeven wat het eigen vermogen is bij de politie over de
afgelopen zes begrotingen en de afgelopen zes jaarverslagen?
Kunt u aangeven wat het aantal niet-operationele fte is bij de
politie over de afgelopen zes begrotingen en de afgelopen zes
jaarverslagen?
Hoe vaak is een verdachte in 2018 in verzet gegaan tegen een
strafbeschikking van het openbaar ministerie (OM)? Hoe vaak heeft
een rechter een verdachte die verzet aantekende vrijgesproken?
Hoe vaak viel de straf opgelegd door de rechter lager uit dan het
strafbeschikkingsvoorstel van het OM? Hoe vaak viel de straf hoger
uit?
Hoe heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken de ontvangen subsidie weten in te zetten in 2018? Was de
ontvangen subsidie in lijn met de gevoerde zaken door de
geschillencommissies? Is bij de stichting sprake van tekorten?
Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is overschreden met 800.000 euro ten gevolge van een hogere bezetting dan
geraamd was in de begroting. Wordt verwacht dat in 2019 het
budget ook zal worden overschreden? Is het budget bijgesteld voor
2019?
In hoeverre lopen de taakuitbreidingen als gevolg van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in de pas
met de budgetvergroting van de AP?
Kan worden aangegeven wat ten grondslag ligt aan het verschil
tussen begroting en realisatie van 739.000 euro bij de bijdragen
medeoverheden voor de uitstapprogramma’s prostituees?
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Hoe vaak is subsidie aangevraagd voor het opzetten van een
uitstapprogramma prostituees door een maatschappelijke
organisatie?
Is sprake van een toename van het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU)?
Is sprake van een toename in het aantal ongebruikelijke transacties
dat door de FIU is aangemerkt als verdachte transactie in de
afgelopen jaren?
Hebben toenames in het aantal meldingen gedaan door meldingplichtigen geleid tot een toename van het werk bij de FIU?
Hoe vaak is gebruikgemaakt van de garantstellingsregeling voor
curatoren?
Hoeveel aanvragen zijn gedaan voor de garantstellingsregeling
voor curatoren? Hoeveel van deze aanvragen hebben geleid tot
daadwerkelijke uitkering?
Hoe heeft de deelname aan ZSM-tafels bijgedragen aan hogere
uitgaven voor de Raad voor de Kinderbescherming?
Hoe is de ontwikkeling van het aantal geregistreerde misdrijven
geweest in 2018?
Hoeveel geld heeft de politie in 2018 besteed aan bewaken en
beveiligen en waar is dit in de jaarverantwoording terug te vinden?
Hoeveel uur heeft de politie in 2018 besteed aan de opvang en
behandeling van personen met verward gedrag? Hoe verhoudt dit
zich tot voorgaande jaren?
Hoe hebben de doorlooptijden in de zaaksstromen zeden, ernstige
verkeersdelicten (artikel 6 Wegenverkeerswet) en jeugd zich in
2018 ten opzichte van voorgaande jaren ontwikkeld?
Hoe heeft de instroom en de uitstroom in de strafrechtketen zich in
2018 ten opzichte van voorgaande jaren ontwikkeld?
Is in 2018 de Kalsbeek-norm (op de verschillende deelthema’s)
gehaald?
Hoeveel waardebeslag (strafrechtelijk conservatoir beslag) hebben
politie en OM in 2018 gerealiseerd? Hoe verhoudt zich dat tot
voorgaande jaren?
Wat is de omvang van het bedrag van ontnemen wederrechtelijk
verkregen voordeel dat rechters in 2018 hebben toegewezen?
Wat was per 1 januari en per 31 december 2018 de waarde van
conservatoir in beslag genomen voorwerpen, onderverdeeld naar
(dure) voertuigen, cash geld en onroerend goed, zowel in
Nederland als in het buitenland?
Op welke wijze en waar zijn gegevens over strafrechtelijk en
conservatoir in beslag genomen voorwerpen in de jaarverantwoordingsstukken verwerkt?
Welke rol speelt het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) bij het
centraal, voor alle brandweerkorpsen in Nederland, aanbesteden
van opdrachten zoals het aanschaffen van nieuw brandweermaterieel, brandweerkleding en -uitrusting en overige zaken? Voor
hoeveel budget heeft de aanschaf van nieuw brandweermateriaal
in 2018 plaatsgevonden via het IFV of is door de regio’s/korpsen
zelfstandig aanbesteed en aangeschaft?
Hoe staat het met de toezegging uit het algemeen overleg,
gehouden op 6 maart 2019, over rapporten inzake het WODC, in
het bijzonder over het opstellen van een kader voor omgangsvormen? Hoe staat het met de opgevolgde aanbevelingen naar
aanleiding van de integrale beleidsreactie van 15 januari 2019 op
de rapporten van de onderzoekscommissies inzake het WODC?
Zijn er andere landen binnen de Europese Unie waar gevraagd
wordt om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te moderniseren? Zo
ja, welke landen? Zo nee, hoe is in 2018 geprobeerd andere landen
hiervan te overtuigen?
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Kunt u per asielzoekerscentrum aangeven op hoeveel kilometer het
dichtstbijzijnde politiebureau ervandaan gevestigd is?
Klopt het dat de bezuinigingsopdracht voor het OM in 2018 ten
opzichte van 2010 is opgelopen naar 140 miljoen euro?
Klopt het dat sinds 2011 het budget voor de reguliere taken van het
OM met circa 90 miljoen euro is afgenomen?
Worden de bezuinigingen op de reguliere taken van het OM, die
sinds 2011 circa 90 miljoen euro bedragen, bij de voorjaarsnota
2019 volledig gerepareerd?
Hoe verklaart u dat het bedrag dat kan worden afgepakt jarenlang
te hoog is ingeschat?
Hoe reageert u op de uitspraak van het OM, gedaan in het OM
Jaarbericht 2018, dat: «als gevolg van een krimpend budget het
water aan de lippen staat.»?
Hoe komt het dat de tegenvaller bij niet-belastingontvangsten van
50 miljoen euro niet was voorzien?
Waar komt het geld van de kasschuif van Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) van 90,3 miljoen euro vandaan?
Waarom wordt in het jaarverslag van 2018 een begrotingsraming
van 2018 met betrekking tot de onderuitputting en exploitatieoverschotten aangepast en hoe komt dat bedrag van 84,3 miljoen euro
tot stand?
Waaruit bestond de tegenvaller van 35,8 miljoen euro bij DJI uit
het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ-model)?
Wordt de meevaller, zoals de Minister voor Rechtsbescherming in
zijn brief van 9 november 2018 heeft aangegeven, nu benut voor
het budget van de rechtsbijstand?
Kan uiteen worden gezet, per jaar voor de afgelopen vijf jaar,
hoeveel aangiften of meldingen van strafbare feiten niet door de
politie in behandeling zijn genomen, terwijl er wel aanknopingspunten voor opsporing en vervolging waren?
Heeft het OM reeds gepleit bij de Minister van Justitie en Veiligheid voor uitbreiding van de huidige kroongetuigenregeling? Zo ja,
wat is op dat pleidooi de reactie van het Minister?
Hoe verhoudt het nu moeten verwerken van tegen- en meevallers
op basis van het PMJ-model tot uw uitgesproken ambitie bij de
vaststelling van de begrotingsstaten het PMJ-model accurater te
willen maken?
Klopt het dat de investeringen in het OM die tegenover de
bezuinigingen van 140 miljoen euro stonden de bezuinigingen op
reguliere taken van het OM niet ongedaan gemaakt hebben, omdat
deze investeringen exclusief bedoeld zijn voor belangrijke
programma’s of nieuwe taken en dus niet beschikbaar zijn voor de
reguliere OM-taken?
Hoe groot verwacht u het verlies aan DJI-personeel, nu de
medewerkers van de vier gesloten inrichtingen hun definitief
plaatsingsbesluit hebben ontvangen?
Hoe is de informatievoorziening in het veiligheidsdomein
verbeterd?
Wat is precies de betrokkenheid van gemeenten bij de bestrijding
van cybercrime?
Hoe en wanneer wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe
de politie omgaat met de bevoegdheid om onder voorwaarden
geautomatiseerde werken binnen te dringen?
Wanneer treedt de Wet Computercriminaliteit III in werking? Sluit
deze wet nog aan bij de nieuwste ontwikkelingen op dit terrein? Is
al sprake van voorbereiding van een wet Computercriminaliteit IV?
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In welke mate zijn diensten, zoals shared services, die het
Ministerie van Justitie en Veiligheid van andere ministeries,
althans overheidsonderdelen, afneemt in overeenstemming van de
Algemene verordening gegevensbescherming?
Kunt u een overzicht geven van de projecten die voortkomen uit de
Cybersecurity Alliantie?
In hoeverre is sprake van een dekkend stelsel van cybersecuritysamenwerkingsverbanden in Nederland? Welke stappen om hiertoe
te komen zijn in 2018 gezet en wat was de rol van het Nationaal
Cyber Security Centrum daarin?
Zijn in 2018 al meldingen gedaan in het kader van de Wet
Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen?
Hoe verloopt de samenwerking binnen de Cybersecurity Alliantie?
Hoe is het gesteld met het kennisniveau van (kleine) gemeenten
over terrorisme? Hoe is het gesteld met het kennisniveau van
(kleine) gemeenten over radicalisering en in het specifiek over
salafisme?
Wat is de aansturingsstructuur van de Dienst Speciale Interventies
(DSI)?
Is het mogelijk het alarm via geluidsinstallaties, dat op de eerste
maandag van de maand om 12.00 uur getest wordt, alsnog in de
lucht te houden?
Wie heeft bestuurlijk de leiding over de interdepartementale
aanpak van ongewenste buitenlandse inmenging en de bedreiging
daarvan voor nationale (veiligheids)belangen?
In het regeerakkoord is vermeld dat zeven miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de gratis VOG-regeling. In 2018 is 100.000 keer
een gratis VOG afgegeven. Is hier sprake van een begrotingsoverschot? Hoe is dit terug te vinden in het jaarverslag?
Hoe geeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid invulling aan zijn
partnerschap in het interbestuurlijke programma Sociaal Domein?
Kunt u aangeven wat de voornaamste redenen zijn dat het doel
van vijftig complexe onderzoeken naar cybercrime niet is gehaald?
Waarom vallen zedenzaken niet in de categorie High Impact
Crimes?
Hoe verhoudt het aantal onderzoeken naar cybercrime zich tot het
aantal gevallen van cybercrime in Nederland in 2018?
Wat zijn de kosten voor de Politieacademie om een aspirant-agent
op te leiden?
Hoeveel wijkagenten zijn er in Nederland? Hoeveel wijkagenten
besteden daadwerkelijk 80% van hun tijd in hun wijk? Hoe meet de
politie dit?
Zijn er genoeg wijkagenten om het streven van een wijkagent voor
elke 5.000 inwoners te halen?
In hoeveel gemeenten worden de voorgeschreven aanrijtijden
door de politie gehaald? In welke gemeenten worden de voorgeschreven aanrijtijden gemiddeld niet gehaald?
Hoeveel capaciteit (fte) is binnen de politie geraamd voor de
aanpak van (illegaal) vuurwerk?
Hoeveel politiemensen zijn in 2018 vertrokken, afgezien van
diegenen die met pensioen zijn gegaan? Hoe verhoudt dat
percentage zich tot voorgaande jaren?
Hoeveel extra docenten zijn voor de Politieacademie aangetrokken
en per wanneer treden zij in dienst/zijn zij in dienst getreden?
Hoe komt het dat de zij-instroom voor hoger opgeleiden aanmerkelijk lager was dan geraamd?
Hoe komt het dat extra budget ter verbetering van inzetbaarheid te
laat binnenkwam om nog in 2018 te kunnen inzetten?
Hoeveel extra mensen zijn aangetrokken voor de uitbreiding van
de operationele capaciteit van de DSI?
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Kan nader worden toegelicht wat precies valt onder materiële
investeringen?
Wat is de stand van zaken rondom brandweervrijwilligers?
Wat is de stand van zaken rondom het Amber Alert?
Waarom zullen de teruggevorderde bijdragen uit voorgaande jaren
niet meer tot besteding komen? Hoe groot is dit bedrag in totaal?
Vloeit dit geld terug naar de schatkist? Zo nee, waar wordt het dan
ingezet?
Waarom is 3,4 miljoen euro meer uitgegeven dan begroot aan de
apparaatsuitgaven van de Raad voor de Rechtsbijstand? Welke
apparaatsuitgaven vielen tegen en waarom?
Welke milieuorganisaties hebben in 2018 milieurechtsbijstand
gekregen? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid? Hoe vaak zijn
toevoegingen gegeven aan milieugroeperingen?
Klopt het dat 46,7 miljoen euro minder uitgegeven is aan rechtsbijstand? Zo ja, waar is dat geld voor ingezet? Kunt u dat uitsplitsen?
Wat is gebeurd of gaat gebeuren met de 14 miljoen euro die nu
niet tot besteding komt met betrekking tot het nu niet implementeren van het wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand?
Waarom is 291.000 euro minder aan subsidies verstrekt bij
Subsidie Wetgeving?
Wat is de reden dat de gerealiseerde ontvangsten in 2018 78,2
miljoen euro lager liggen dan de verwachte 252 miljoen euro uit de
ontwerpbegroting?
Kunt u nauwkeurig aangeven hoe u tot de verschuiving van circa
24 miljoen euro tussen artikelonderdelen binnen het totale budget
van het OM bent gekomen?
Hoe komt u tot een realisatie van 59 miljoen euro?
Klopt het dat 739.000 euro niet is uitgegeven aan Regeling
Uitstapprogramma’s Prostituees II, omdat gemeenten het niet
hebben opgevraagd? Zo nee, waar komt het verschil dan wel door?
Waarom is relatief zo weinig subsidie verstrekt met betrekking tot
integriteit? Hoe is het verschil van circa 2 miljoen euro minder aan
subsidieverstrekkingen te verklaren?
Wat wordt gedaan om het Nationaal Veiligheidsinstituut onder de
aandacht van het grote publiek te brengen?
Kunt u een schematisch overzicht geven van hoe de capaciteit bij
de KMar zich de komende jaren getalsmatig moet gaan
ontwikkelen?
Hoeveel migranten zijn in 2018 naar Nederland gekomen?
Wat is het migratiesaldo in Nederland in 2018?
Hoeveel asielaanvragen zijn in 2018 in Nederland gedaan?
Hoeveel asielverzoeken zijn ingewilligd in 2018?
Hoeveel euro kost de staat een asielverzoek gemiddeld?
Hoeveel uur wordt gemiddeld besteed aan de behandeling van een
asielverzoek?
Hoeveel arbeidsmigranten zijn in 2018 naar Nederland gekomen?
Hoeveel arbeidsmigranten zijn uit Nederland vertrokken? Hoe lang
blijven arbeidsmigranten gemiddeld in Nederland?
Hoeveel kost het de Nederlandse staat om een asielzoeker
gedwongen uit te zetten?
Staan alle asielzoekers die zelfstandig zonder toezicht zijn
vertrokken met onbekende bestemming geregistreerd in
EURODAC?
Hoeveel migranten zijn vanuit Nederland teruggestuurd met een
Dublin-claim? Hoe zijn deze personen teruggestuurd? Hoeveel zijn
met onbekende bestemming vertrokken?
Hoe lang staan de camera’s (@migo-boras) aan de binnengrenzen
gemiddeld per dag/maand aan?
Hoeveel auto’s/passages zijn in 2018 door het @migo-boras
systeem geregistreerd?
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Hoe vaak is in strafrechtelijke zin een beroep gedaan op informatie
uit het @migo-boras systeem?
Welke juridische artikelen/verdragen staan in de weg om de
@migo-boras camera’s elk moment van het jaar te laten filmen en
registreren?
Hoe vaak is sinds de ondertekening van het Marrakesh Immigratiepact door advocaten een beroep hierop gedaan in asiel- of
migratiezaken? Hoe vaak is dat succesvol gedaan?
Hoe vaak is in andere Europese landen op het Marrakesh Immigratiepact een beroep gedaan in asielzaken? Verschilt dit voor
Nederland?
Hoe vaak is in Nederland asiel aangevraagd door personen,
afkomstig uit een ander EU-land, die niet geregistreerd stonden in
EURODAC? Hoe vaak stonden asielzoekers, afkomstig uit een
ander EU-land, wel geregistreerd in EURODAC?
Hoeveel kennismigranten die naar Nederland zijn gekomen de
afgelopen jaren, zijn ook weer vertrekken naar het buitenland? Hoe
lang verblijven kennismigranten gemiddeld in Nederland?
Met welke landen heeft Nederland in 2018 contact gezocht om
bilaterale afspraken te maken over (circulaire) migratie? Hoe vaak
heeft Nederland contact gehad met de landen waarmee contact
gezocht is?
Hoe veel personeel (fte) heeft de KMar in 2018 afgestaan aan
FRONTEX?
Naar welke landen heeft Nederland in 2018 de meeste asielzoekers
gedwongen uitgezet? Kunt u dit specificeren per categorie
vreemdeling?
In hoeveel procent van de gevallen is bij een gedwongen uitzetting
van een vreemdeling op het laatste moment een nieuwe procedure
gestart (vliegtuigtrapprocedure)? In hoeveel procent van deze
gevallen was daar een asieladvocaat bij betrokken?
Met welke landen is het in 2018 onmogelijk gebleken afspraken te
maken over terugkeer van inwoners van die landen die hier niet
succesvol asiel hebben aangevraagd?
Hoeveel procent van de zelfstandig vertrokken vreemdelingen
heeft dit gedaan met onbekende bestemming? In hoeveel van die
gevallen is later asiel aangevraagd in een ander EU-/
Schengenland?
Welke (EU-)landen dwarsbomen de plannen om asielaanvragen in
Noord-Afrika te laten plaatsvinden?
Kunt u een schematisch overzicht geven van alle asielzoekerscentra, inclusief adresgegevens, die binnen de bebouwde kom van
een gemeente zijn gevestigd? Kunt u per asielzoekerscentrum
aangeven hoe de criminaliteit zich in de nabije omgeving in 2018
ontwikkeld heeft?
Hoeveel kosten zijn gemiddeld gemoeid met een asielzoekerscentrum? Hoeveel kost dat per asielzoeker?
Uit welke landen komen de asielzoekers die in 2018 het meeste
overlast veroorzaakten? Uit welke landen komen de asielzoekers
die in 2018 het meest betrokken zijn geweest bij criminaliteit?
Kunt u per asielzoekerscentrum aangeven welke dagactiviteiten
beschikbaar zijn voor de asielzoekers?
Kunt u per asielzoekerscentrum aangeven of voor de aldaar
gevestigde asielzoekers mogelijkheden bestaan om vrijwilligerswerk te doen, al dan niet buiten een asielzoekerscentrum?
Hoe staat het met de uitwerking van de Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen?

7

131

132

133
134
135
136
137
138

139

140

141
142
143

144

145

146

147

148
149
150
151

Hoe komt het dat de gerealiseerde bedragen van het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Stichting Nidos, Immigratieen Naturalisatiedienst (IND) en DJI hoger zijn uitgevallen dan de
vastgestelde bedragen? Met welke middelen zijn deze overschrijdingen gedekt?
Wat valt precies onder «diverse (kleinere) opdrachten die gefinancierd zijn om verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstelligen»? Hoeveel geld is besteed per opdracht? Hoe komt het dat
deze post 7.441 miljoen euro hoger uitvalt dan begroot?
Hoe verklaart u het verschil in begroting en realisatie van de
subsidie aan vluchtelingenwerk?
Hoe verklaart u het verschil in begroting en realisatie onder de post
overige subsidies?
Klopt het dat tegelijkertijd een storting in en een onttrekking uit de
asielreserve is gedaan? Zo ja, waarom?
Is de terugbetaling ODA gedaan uit de asielreserve? Zo ja, is dit
conform de regels over de inzet van deze begrotingsreserve?
Waarom werd een onderuitputting verwacht in 2018 bij het IND,
Stichting Nidos en Dienst Terugkeer en Vertrek?
Hoe vaak is sinds januari 2015 geld in de asielreserve gestort? Hoe
vaak is sinds januari 2015 geld uit de asielreserve onttrokken? Hoe
vaak is sinds januari 2015 geld overgemaakt van de asielreserve
naar ODA en andersom?
Hoe verklaart u dat over 2018 het percentage aantoonbaar
zelfstandig vertrek 5% lager lag dan uw streefwaarde? Ziet u
kansen om dit in 2019 te verhogen aan de hand van intensievere
terugkeerondersteuning? Zo nee, waarom niet?
Hoe verklaart u het lage percentage van 68% waarin in 2018 binnen
de wettelijke termijn op naturalisatieverzoeken is besloten? Hoe
voorkomt u herhaling hiervan in het huidige jaar?
Voor welke andere prioriteiten is het verplaatste deel van de
besliscapaciteit voor naturalisatiezaken ingezet?
Wat is op dit moment (mei 2019) de gemiddelde doorlooptijd per
spoor?
Heeft u bij gemeenten/de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
navraag gedaan over waarom zij in 2018 niet voldaan hebben aan
hun taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers? Speelt het
niet langer verlenen van urgentie aan statushouders hierbij een
rol?
Waar zijn de overgebleven middelen van de bijdrage aan Stichting
Nidos naartoe verplaatst binnen artikel 37 en hoe groot was dit
bedrag?
Hoe heeft de gemiddelde verblijfsduur van asielzoekers die niet in
aanmerking komen voor een vergunning zich cijfermatig ontwikkeld ten opzichte van 2017? Kunt u getallen noemen?
Hoe verantwoordt Vluchtelingenwerk zich over de ontvangen
subsidie en hoe kunt u daarbij toezien op een efficiënte en
doelmatige besteding?
Waarom is door minder uitgeprocedeerde asielzoekers gebruikgemaakt van terugkeerondersteuning? Zijn zij in plaats daarvan
zonder toezicht vertrokken? Wat doet u om deze trend te keren?
Waarom wordt het eigen vermogen bij COA en IND afgeroomd
naar 5%?
Waar worden de vrijgevallen EU-middelen aan besteed en naar
welk artikel worden deze verplaatst?
Wat is de grote mutatie bij de apparaatsuitgaven?
Klopt het dat op pagina 104 een tekort bij de rechtspraak van 38
miljoen euro genoemd wordt, terwijl dit in de tabel op pagina 103
om een tekort van 28 miljoen euro lijkt te gaan? Kunt u deze
verschillen toelichten?
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Kunt u een schematisch overzicht geven welke experimenten de
Raad voor de Rechtspraak in 2018 heeft uitgevoerd als het gaat om
de buurtrechter en dergelijke? Welke kosten zijn daarmee
gemoeid?
Wat is de reden dat soms onvoldoende eigen personeel beschikbaar is in de inrichtingen en dus extern personeel ingehuurd moet
worden? Spelen de bezuinigingen van de afgelopen jaren hierin
een rol?
Welke maatregelen kunnen we verwachten om er zorg voor te
dragen dat de doorlooptijd bij het Nederlands Forensisch Instituut
weer onder de norm van 15 dagen komt?
Hoeveel conservatoir beslag is in 2018 door het OM geïnd? Klopt
het dat tabel 11.8 laat zien dat het bedrag is toegenomen, maar
niet wat is geïncasseerd?
Klopt het dat een bedrag van 605 miljoen euro aan onherroepelijke, maar nog niet geïnde ontnemingsvorderingen openstaat? Zo
ja, wat gaat u doen om dat bedrag te innen? Kunt u over de jaren
vanaf 2010 inzichtelijk maken hoe dit bedrag zich heeft ontwikkeld?
Op basis waarvan wordt geconcludeerd dat de werkprocessen
(waaronder het begrotingsproces, de financiële control, het
sturingsmodel en het integriteitsbeleid) grotendeels op orde zijn en
geen extra impuls meer nodig hebben vanuit het programma JenV
Verandert? Op welke wijze is tot de conclusie gekomen dat het niet
meer nodig is om over deze thema’s in de voortgangsrapportages
van JenV Verandert te rapporteren? In hoeverre is hier de opinie
van personeel op verschillende hiërarchische posities bij betrokken? Bent u bereid te blijven rapporteren over deze werkprocessen?
Welke concrete stappen zijn gezet op het gebied van integriteitsbeleid bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid sinds de start van
JenV Verandert in 2015? In hoeverre zijn de doelen gehaald die
sinds de start van JenV Verandert op het gebied van integriteitsbeleid zijn gesteld? Kunt u aangeven hoe het personeel bij het
Ministerie van Justitie en Veiligheid het integriteitsbeleid op dit
moment waardeert?
Wat laat zien dat op dit moment pro-activiteit het uitgangspunt is
geworden voor alle organisatieonderdelen van het Ministerie van
Justitie en Veiligheid?
Kunt u in procenten aangegeven hoeveel ruimhartiger het
Ministerie van Justitie en Veiligheid is geworden bij het verstrekken van informatie bij Wob-verzoeken sinds de start van JenV
Verandert in 2015?
Wat wordt allemaal ondernomen om het bewustzijn van medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid om ook het
slechte nieuws te melden te verbeteren? Op welke wijze zijn
hiervan al zichtbare resultaten op te merken?
In hoeverre is bij het uitgangspunt «proactief informeren» sprake
van een «pas toe of leg uit» principe? Hoe wordt de afweging
gemaakt om wel of niet proactief te informeren?
Welke zaken wil het Ministerie van Justitie en Veiligheid nog
ontwikkelen in de werkwijze en werkcultuur?
Op welke wijze is de rol en de werkwijze van de vertrouwenspersoon verhelderd?
Op welke wijze is de procedure voor het (anoniem) melden van
misstanden en integriteitsschendingen en de afhandeling daarvan
voor medewerkers van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
verduidelijkt?
Worden alle medewerkers van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid betrokken bij het programma «De Koerskaart»? Zo nee,
waarom niet?
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Wat houden gespreksleiders moreel beraad in en met welke
medewerkers binnen de organisatie komen zij in contact?
Hoe vaak is tot nu toe een beroep gedaan op de 17 gecertificeerde
gesprekleiders moreel beraad? In hoeverre is het bespreken van
dilemma’s met een van deze gespreksleiders verplicht dan wel
vrijwillig? In welke situaties wordt gekozen om een dilemma te
bespreken met een van deze gespreksleiders?
Op welke wijze wordt beoordeeld (gemeten of anderzijds) wat het
morele fitheidsgehalte van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
is?
Wat voor vervolg wordt gegeven aan de reflecties van leidinggevenden aan de hand van het ontwikkelprogramma Columbus? Zijn
al concrete resultaten zichtbaar? Zo ja, welke?
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