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VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid heeft een aantal vragen
voorgelegd aan de Minister van Justitie en Veiligheid over de Vaststelling
van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI)
voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35 570 VI).
De voorzitter van de commissie,
Van Meenen
De griffier van de commissie,
Haveman-Schüssel
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Nr
1
2
3

4
5
6
7
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9
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11

12

13

14

15

16

17

Vraag
Wat is het totale budget geweest voor de politieacademies,
uitgesplitst per jaar, vanaf 2015?
Hoeveel strafzaken zijn inmiddels door het openbaar ministerie
(OM) vanwege de gevolgen van de covid-19-crisis geseponeerd?
Welke maatregelen worden overwogen om binnen de rechtstatelijke verhoudingen de sturing op de samenwerking binnen de
strafrechtsketen te verbeteren?
Wat is de totale personele bezetting van de politieacademies,
uitgesplitst per jaar, vanaf 2015?
Wat is het totale budget voor de politie, exclusief de politieacademie, in de afgelopen 5 jaar en voor de komende 5 jaar?
Kunt u een overzicht geven van de voorraadvorming van
strafzaken bij de afzonderlijke parketten van het OM?
Hoe ontwikkelt zich de voorraad zedenzaken bij de zedenpolitie?
Welke maatregelen en initiatieven worden genomen om de
doorlooptijden in zedenzaken aanzienlijk te versnellen?
Hoe ontwikkelt zich de zittingscapaciteit bij de rechtspraak? Wat is
de actuele stand van zaken van de voorraden in de strafrechtketen bij de afzonderlijke gerechten? Hoe worden de doorlooptijden
bespoedigd?
Wordt de ketensamenwerking in de afpakketen versterkt? Zo ja,
hoe? Welke structurele maatregelen zijn inmiddels genomen of
worden genomen om tijdige overdracht van executeerbare
ontnemingsmaatregelen aan het CJIB te waarborgen en om
inzicht in het geld- en goederenbeslag te vergroten?
Welke ICT-projecten lopen momenteel op het gebied van de
rechtspleging? Wat beogen deze ICT-projecten te realiseren en
wat is de huidige stand van zaken?
Kunt u, indien nu al mogelijk, een overzicht geven van de
projecten die in het kader van de Experimentenwet Rechtspleging
mogelijk zullen worden uitgevoerd?
Wat is de groei van het aantal algoritmes geweest bij de
rijksoverheid tussen 2010 en 2020 en hoe verhoudt deze groei
zich tot het aantal fte dat zich bezighoudt met het toezicht op het
aantal algoritmes?
Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken ten aanzien
van de realisatie van de Klimaatakkoord afspraak ten aanzien van
het verduurzaming van het Rijkswagenpark voor wat betreft het
departement J&V in 2019, 2020 en 2021 in de vorm van een
overzicht van het absolute aantal voertuigen en het percentage
dat emissieloos is?
Heeft het departement J&V dit jaar de doelstelling van 20% voor
het percentage emissieloze voertuigen in 2020 gerealiseerd? Wat
is de voortgang ten aanzien van het doel uit het Klimaatakkoord
van een per 2028 volledig emissieloos Rijkswagenpark?
Heeft het departement J&V reeds de nodige voorzieningen
gerealiseerd of zijn er plannen gemaakt voor het realiseren van
de benodigde laadinfrastructuur op de Rijksgebouwen en overige
Rijkskantoren en locaties, zoals voorzien in het Klimaatakkoord?
Kunt u een overzicht geven van de stand van zaken ten aanzien
van de realisatie van de Klimaatakkoord afspraak ten aanzien van
het verduurzaming van het Rijkswagenpark voor wat betreft het
de uitvoeringsorganisaties van het departement J&V in 2019,
2020 en 2021 in de vorm van een overzicht van het absolute
aantal voertuigen en het percentage dat emissieloos is?
Is het departementale uitvoeringsplan voor de verduurzaming
van het Rijkswagenpark, gericht op 50% CO2 reductie in 2025
voor wat betreft het departement J&V al vastgesteld? Zo nee,
wanneer is de verwachting dat dit plaatsvindt?
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Nr
18
19
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25
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27

28

29
30
31

32
33
34

35

Vraag
Hoeveel budget is er in 2021 beschikbaar voor de keten-ICT in de
forensische keten tussen politie, OM en NFI?
Waar zijn de kosten die verbonden zijn aan het werk van Nidos in
Griekenland in het kader van het Nederland-Grieks partnerschap
terug te vinden in de begroting? Hoeveel geld wordt er aan dat
partnerschap (inclusief de opvangvoorzieningen en uitrol van
voogdijprogramma) in 2021 en de jaren daarna besteed?
Hoeveel budget is er komende jaren beschikbaar voor de Data
Alliantie Strafrechtketen (DAS)? Hoe staat het met de uitrol
hiervan?
Hoeveel verdachten van mensenhandel zijn in 2019 en 2020
ingeschreven bij het OM?
Hoeveel bij het OM ingeschreven verdachten van mensenhandel
van de afgelopen twaalf maanden zijn jonger dan 22 jaar en
hoeveel zijn ouder dan 22 jaar?
Hoeveel asielzoekers heeft de politie in 2020 verdacht van een
misdrijf? Hoevaak heeft dit uiteindelijk consequenties gehad voor
de verblijfsstatus?
Bij hoeveel van de in de afgelopen 12 maanden ingeschreven
verdachten van mensenhandel is er sprake van recidive?
Kunt u een schatting geven van de hoeveelheid daders die
betrokken zijn bij uitbuiting van de duizenden slachtoffers in
Nederland?
Kan voor de gehele strafrechtketen uiteen worden gezet waar er
wachtlijsten/werkvoorraden zijn en hoe groot die wachtlijsten/
werkvoorraden aan het begin van deze Kabinetsperiode waren en
hoe groot zij nu zijn?
Kan worden uiteengezet hoeveel deze kabinetsperiode geïntensiveerd en bezuinigd is, uitgesplitst naar de verschillende
beleidsartikelen en instanties die vallen onder de begroting van
Justitie en Veiligheid?
Kan worden aangegeven hoeveel subsidie de Stichting Kinderen
en Jongeren Rechtswinkel (KJRW) in het verleden van de
rijksoverheid heeft ontvangen, uiteengezet per jaar, vanaf het jaar
2000?
In welk jaar zijn de landelijke subsidies aan de KJRW stopgezet?
Wat was destijds de reden de subsidies aan de KJRW stop te
zetten?
Kan worden aangegeven hoeveel en welke vestigingen van de
KRJW open zijn gebleven en gesloten toen de landelijke
subsidies aan de KJRW zijn stopgezet?
Waar is de KJRW nu nog actief en hoeveel subsidies ontvangen
zij van lagere overheden? Kan dat per jaar uiteen worden gezet?
Op basis van welke wetenschappelijke onderzoeken zijn Lijst 1 en
Lijst 2 van de opiumwet destijds tot stand gekomen?
Klopt het dat er mogelijk juridische bezwaren zijn voor het delen
van dreigingsinformatie door het Nationaal Cyber Security
Centrum (NCSC) met derden wanneer er sprake is van
IP-gegevens? Kunt u toelichten wat deze bezwaren zijn en hoe
deze worden opgelost? Wat zijn de gevolgen wanneer deze
gegevens niet kunnen worden gedeeld?
Wanneer zijn Lijst 1 en Lijst 2 voor het laatst doorgelicht om te
kijken of op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek de
lijsten nog wel actueel zijn?
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36

37
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44
45

46

47
48
49
50
51

Vraag
Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn op het gebied van
encryptie door de ontwikkeling van de kwantumcomputer? Is
deze ontwikkeling een risico voor de (toekomstige) cyberveiligheid? Streeft u ernaar om op tijd voorbereid te zijn, bijvoorbeeld
met een programma om Nederland op tijd kwantumproof te
krijgen? Zo nee, waarom niet?
Klopt het dat veel hard- en software, zoals slimme apparaten, nog
op de markt worden gebracht zonder fatsoenlijke basisbeveiliging op het gebied van updates, wachtwoorden, gebruik van
encryptie e.d.? Kunt u toelichten wat hiervan de risico’s zijn in
een maatschappij die steeds sneller digitaliseert? Kunt u
aangeven of er juridische mogelijkheden (in ontwikkeling) zijn,
eventueel in Europees verband, om te zorgen dat deze producten
in de toekomst niet meer onveilig op de markt worden gebracht?
Hoe anticipeert u op de opkomst van nieuwe technologieën zoals
kwantumcomputing, AI en fotonics, in het licht van de cyberveiligheid? Toetst u van tevoren of deze technologieën veilig te
gebruiken zijn in het publieke en vitale domein, ook in het licht
van afhankelijkheid van niet-Europese landen? Zo nee, waarom
niet?
Wanneer is volgens u het Landelijk Dekkend Stelsel een succes?
Kunt u aangeven hoe het staat met de uitvoering van de motie
van de leden Verhoeven/Laan-Geselschap over het op kwetsbaarheden scannen van overheidssystemen in de vitale infrastructuur
(Kamerstuk 30 821, nr. 85)? Worden deze systemen inmiddels
gescand en de kwetsbaarheden die daaruit voortkomen gedicht?
Kan uitputtend worden aangegeven welke juridische stappen
gedupeerden uit het aardbevingsgebied hebben, wanneer ze hun
schade niet vergoed krijgen?
Wat is precies het verschil voor mensen in Groningen die na acht
jaar nog steeds niet schadevrij zijn gesteld en mensen die nu hun
schade melden?
Kunt u toelichten om welke reden het ruim 2 jaar heeft moeten
duren voordat het wetsvoorstel voor een zelfstandig houdverbod
aan de Kamer is voorgelegd? Wat is de huidige status van het
wetsvoorstel? Wanneer verwacht u het reageren op consultaties
en het verwerken van het advies van de Raad van State te
hebben afgerond? Op welke termijn verwacht u dat het wetsvoorstel aan de Kamer voorgelegd kan worden?
Wordt het bewijsvermoeden juist toegepast in het aardbevingsgebied?
Op welke gronden worden aardbevingsschades nu niet toegekend? Welke bewijzen zijn er dat de schades een andere oorzaak
hebben?
Klopt het dat er verschillende rechten voor slachtoffers van
aardbevingsschade zijn binnen verschillende batches en
groepen? Zo ja, welke? Kan dat in een overzicht worden
weergegeven?
Hebben huurders en woningeigenaren in het aardbevingsgebied
dezelfde rechten?
Welke contractuele bevoegdheden heeft de NAM op dit moment
nog?
Op welke juridische basis handelt de Nationaal Coördinator
Groningen?
Welk mandaat heeft de Nationaal Coördinator Groningen?
In welke vorm verzoekt u gemeentebesturen van gemeentes met
een grote Joodse gemeenschap om gesprekken met die
gemeenschap structureel vorm te geven?
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55
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62

63

64

65

66

67

68

Vraag
Hoe wordt in zowel de begroting, als beleidsmatig geanticipeerd
op een eventuele no-deal-Brexit?
Wanneer kan de evaluatie van de pilot met LegalGuard worden
verwacht?
Wat zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor uw
ministerie, het OM en de Rechtspraak en hoe lang zullen deze
gevolgen nog doorwerken?
Kunt u voor het aandeel van vrouwen bij de politie aangegeven
wat het totale aandeel is, wat het aandeel is binnen leidinggevende posities en wat het aandeel is binnen topfuncties?
Kunt u voor het aandeel van agenten met een migratieachtergrond bij de politie aangegeven wat het totale aandeel is, wat het
aandeel is binnen leidinggevende posities en wat het aandeel is
binnen topfuncties?
Klopt het dat deze regeerperiode minder geld is begroot c.q. kan
worden uitgegeven dan aanvankelijk werd beloofd c.q. begroot
voor digitalisering?
Kan worden uiteengezet wat de gemiddelde kosten zijn van de
scheidingsbegeleider en de gezinsvertegenwoordiger?
Kan worden aangegeven wat de actuele zittingsvoorraden zijn bij
zowel het OM als de Rechtspraak? Welk gedeelte van deze
voorraden valt toe te wijzen aan de coronacrisis?
Hoe komen de te verwachten baten van het afpakken van
crimineel vermogen tot stand?
Hoeveel aangiftes zijn er in 2018, 2019 en 2020 tot nu toe gedaan
van cybercrime en van gedigitaliseerde criminaliteit?
Hoeveel aangiftes zijn er in 2018, 2019 en 2020 tot nu toe gedaan
van bedreiging of intimidatie? Kunt u de cijfers uitsplitsen naar
bedreiging of intimidatie op straat, bedreiging of intimidatie
online en overig?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de incidentele
pilotprojecten gericht op vreemdelingen met daarbij per project
het gesubsidieerde bedrag, het aantal deelnemers en het aantal
daadwerkelijke vertrekken?
Heeft u aan alle gemeenten een overzicht gevraagd van het
aantal in hun gemeenten verblijvende illegalen? Heeft u hier
inmiddels per gemeente zicht op?
Hoeveel te vertrekken migranten zitten er jaarlijks in het
REAN-programma en hoeveel daarvan zijn er daadwerkelijk
vertrokken (graag uitsplitsen per jaar en per land van herkomst)?
Hoeveel zijn er uiteindelijk vertrokken door het REAN en hoeveel
met bestemming onbekend (MBO)?
Kunt u een uitputtend overzicht geven van de NGO’s die zich
bezighouden met terugkeer van vreemdelingen? Kunt u daarbij
aangeven welk bedrag zij jaarlijks ontvangen? Kunt u aangeven
per organisatie hoeveel deelnemers jaarlijks meedoen aan hun
activiteiten en hoeveel er daarvan vertrekken?
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is van (de landelijke
uitrol van) het Criminaliteits Anticipatie Systeem? Kunt u
toelichten wat de functie is van dit systeem en hoe het systeem
werkt? Kunt u aangeven wat de doelstelling is van dit systeem en
in hoeverre het systeem effectief is in het behalen van die
doelstelling? Aan de hand van welke indicatoren wordt de
effectiviteit meetbaar gemaakt?
Hoe heeft de zittingscapaciteit bij de rechtspraak zich ontwikkelt
sinds de presentatie «aanpak corona-achterstanden strafrechtketen» in juni 2020?
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Nr
69
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80

81

82

83

84
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86

Vraag
Hoeveel zaken zijn sinds de presentatie «aanpak coronaachterstanden strafrechtketen» in juni 2020 door het OM
afgedaan waar verdachten normaal voor de rechter zouden
verschijnen?
Wat zijn de eerste effecten in zaakachterstanden (en op verzet en
doorlooptijden) nav de presentatie «aanpak coronaachterstanden strafrechtketen» in juni 2020?
Krijgen alle verdachten (óók zij die niet vast zitten) die normaal
voor de rechter zouden verschijnen maar nu vanwege corona (en
intensivering van de OM-afdoening) niet meer voor de rechter
verschijnen, afdoeningsbijstand?
Kunt u de ontwikkeling van de werkvoorraden in de strafrechtketen in 2020 weergeven?
Klopt het dat bij rechtsbijstand in 2019 18,3 miljoen euro niet tot
uitbetaling is gekomen? Waarom is dit het geval? Wat gebeurt er
in 2020 met dit geld? Welke gevolgen heeft dit voor de toelage
van de sociaal advocatuur?
Krijgen de sociaaladvocaten in 2022 ook geld uit de noodmaatregel?
Welke soort informatie over de strafrechtketen kan de Kamer
aanvullend verwachten in het jaarverslag over 2020 en de
begroting van 2021 waarmee de inzichtelijkheid van doelen,
middelen en resultaten van de strafrechtketen wordt vergroot (in
lijn met het groeimodel van zoals beschreven in uw brief van
4 april 2019 (Kamerstuk 29 279, nr. 499)?
Wat gebeurt er precies met het bedrag van 45,1 miljoen euro dat
voor 2021 gereserveerd is voor digitalisering van de strafrechtketen?
Waarom is het bedrag voor digitalisering van de strafrechtketen
(45,1 miljoen euro) lager dan de 70 miljoen die daarvoor
gereserveerd stond in het regeerakkoord?
Welke soort informatie over de strafrechtketen kan de Kamer
aanvullend verwachten in het jaarverslag over 2020 en de
begroting van 2021 waarmee de inzichtelijkheid van doelen,
middelen en resultaten van de strafrechtketen wordt vergroot?
Hoe verhouden de geplande investeringen in de digitalisering
van de strafrechtketen zich tot het wegwerken van de door de
coronacrisis opgelopen werkvoorraden in de strafrechtketen?
Hoe verhoudt de operationele sterkte van de politie in 2020 zich
tot de niet-operationele sterkte? Kan dit worden afgezet tegen de
jaren 2017, 2018 en 2019?
Kan een schatting worden gemaakt van de uitbreiding van
operationele formatie die er bij de politie bijkomt als gevolg van
de eerste grotere cohort aspiranten die binnenkort zullen gaan
afstuderen? Zo nee, waarom niet?
Worden voor 2021 financiële gevolgen verwacht naar aanleiding
van de motie van het lid Van Dam over het borgen en versterken
van de strafrechtketen? (TK35300 VI-51)?
Hoeveel aspiranten studeren van de Politieacademie af in 2020 en
naar verwachting in 2021 en 2022 en hoeveel hiervan gaat aan de
slag in een operationele functie?
Wat is de verhouding basisteams en vrijwilligers als het gaat om
de operationele sterkte?
Gemiddeld hoeveel procent van zijn of haar tijd is een wijkagent
daadwerkelijk in de wijk bezig en gemiddeld hoeveel procent van
de tijd wordt een wijkagent opgeroepen voor noodoproepen?
Hoe is de ontwikkeling van de politie naar een organisatie waarin
de oriëntatie op de wijk is gericht vormgegeven? Hoe uit zich dit
in het aannamebeleid?
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88
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98
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102
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105

Vraag
Hoeveel fte krijgt de politie er de komende jaren bij als gevolg
van het starten van de vernieuwde en verkorte basisopleiding?
Hoeveel politiemedewerkers zullen de komende jaren met
pensioen gaan? Kan dit aantal worden afgezet tegen de jaren
2017, 2018 en 2019? Zo nee, waarom niet?
Hoeveel wijkagenten telt Nederland in 2020? Kan een overzicht
worden gegeven van de verdeling van wijkagenten per veiligheidsregio? Kan hetzelfde gedaan worden voor digitale wijkagenten? Zo nee, waarom niet?
Kunt u toelichten of de conclusies van het onderzoeksrapport
«Minderjarigen als procespartij? Het functioneren van de
bijzondere curator ex. artikel 1:250 BW en de mogelijkheden van
een formele rechtsingang voor minderjarigen» nog steeds
actueel zijn?
Op welke wijze wordt er samengewerkt met het Ministerie van
VWS bij de totstandkoming van een effectieve jeugdbeschermingsketen?
Hoe geeft u uitvoering aan het beslispunt met verzoek tot
opstelling van een Actieplan Aanpak Antisemitisme, en waarom
is dit plan niet terug te vinden in de memorie van toelichting?
In welke vorm verzoekt u gemeentebesturen van gemeentes met
een grote Joodse gemeenschap om gesprekken met die
gemeenschap structureel vorm te geven?
In hoeveel gevallen waren minderjarigen betrokken als daders bij
cyberdelicten in 2020? In hoeveel gevallen was dat het geval in
2019?
Welke onderdelen van het Actieplan Veiligheid LHBT die nog
moeten worden uitgevoerd betreft het hier? Welke onderdelen
zijn reeds uitgevoerd?
Hoe wordt het begrote bedrag tegen antisemitisme ingezet voor
het uitvoeren van de maatregelen overeenkomstig de initiatiefnota «een effectievere aanpak van antisemitisme?» Kan dit
worden uitgesplitst?
Hoe geeft u uitvoering aan het beslispunt in de initiatiefnota «een
effectievere aanpak van antisemitisme» tot opstelling van een
Actieplan Aanpak Antisemitisme, en waarom is dit plan niet terug
te vinden in de memorie van toelichting?
Wanneer wordt het rapport van het Expertteam Ouderverstoting
verwacht?
Welke instrumenten worden ingezet om het melden van
discriminatie in voetbalstadions makkelijker te maken?
Hoeveel meldingen van discriminatie in het betaald voetbal
hebben in de afgelopen jaren opvolging gekregen? Hoeveel niet?
Kan worden toegelicht hoe een melding van discriminatie in het
betaald voetbal opvolging krijgt buiten het strafrecht? Welke
maatregelen kunnen dan bijvoorbeeld worden genomen?
Hoeveel agenten zijn nog geplaatst in het bewaken en beveiligen
(na de opschaling n.a.v. de moord op advocaat Derk Wiersum) en
per wanneer kunnen zij terug naar hun oorspronkelijke posten?
Wat is ervoor nodig om ervoor te zorgen dat deze agenten zo snel
mogelijk weer terug kunnen?
Waar wordt de begrote 15 miljoen euro voor de versteviging van
de lokale aanpak van ondermijning concreet aan besteed?
Op welke wijze kunnen gemeenten aanspraak maken op deze
middelen voor de versteviging van de lokale aanpak van
ondermijning?
Wat betreft concreet «ondersteunende versterkingen» waar 4
miljoen euro voor is uitgetrokken?
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117
118
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120
121

122
123

124

Vraag
Hoeveel van de begrote 141 miljoen euro extra voor de aanpak
van ondermijning gaat naar de bescherming van onze mainports
zoals de haven Rotterdam en op welke wijze?
Op welke wijze wordt geborgd dat de 82 miljoen euro die wordt
geïnvesteerd in het Multidisciplinair Interventie Team (MIT) niet
ondermijnd wordt door de grootschalige corruptie bij de politie
en andere opsporingsdiensten die aan het licht is gekomen
tijdens het 26Lemont onderzoek?
Hoe worden de middelen voor het MIT ingezet en wat betekent
dit voor de inzet van andere rechercheteams? Hoeveel rechercheurs en andere professionals worden overgeheveld naar dit
team en wat betekent dit voor de overige teams?
Welk mandaat krijgt het MIT, zowel gezien de taken als de
besteding van de middelen?
Welke 8 gemeentes hebben incidentele middelen gekregen voor
preventie van ondermijning? Kan de keuze voor deze gemeentes
worden toegelicht? Zo nee, waarom niet?
Op welke wijze is de extra beveiligde gevangenis in Zeeland
ingericht zodat (drugs)criminelen geen contact kunnen hebben
met medegevangenen en de buitenwereld? Welke voorwaarden
worden aan deze restricties gekoppeld?
Kan worden verduidelijkt uit hoeveel fte het nog op te richten
Multidisciplinair Interventie Team zal bestaan? Kan uiteen worden
gezet wat voor functies dit zullen zijn en of deze fte bovenop de al
bestaande formatie zullen komen, of dat dit fte’s betreffen die
elders niet kunnen worden ingezet?
Kan worden verduidelijkt hoeveel extra middelen bij deze
begroting worden uitgetrokken voor de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit ten opzichte van de dit jaar gepresenteerde
voorjaarsnota?
Welke inspanningen heeft u verricht om het rechtsstatelijk verval
in Polen en Hongarije in de JBZ-raad aan te kaarten? Hoe vaak
heeft u dit in 2020 gedaan? Welke resultaten heeft dit gehad?
Op welke wijze wordt geanticipeerd op de opkomst en herleving
van de georganiseerde misdaad door de kansen die criminelen
zien in de kwetsbaarheid die de coronacrisis bijvoorbeeld
ondernemers brengt?
Op welke wijze wordt daar internationaal samengewerkt en welke
rol speelt Europol daarbij?
Welke maatregelen worden concreet ingezet om verdienmodellen van cybercriminelen aan te pakken?
Welke concrete maatregelen zijn tot dusver genomen om de
aangiftebereidheid van cyberdelicten te verhogen?
Wordt met het accent op het vervolgen van teruggekeerde
uitreizigers bedoeld om te focussen op lokale berechting of
berechting in Nederland? Kan hier een toelichting worden
gegeven?
Welke inzet wordt getoond om te voorkomen dat jihadisten
terugkeren naar ons land en waarom ligt daar het accent niet op?
Wat wordt bedoeld met re-integratie na detentie, welke acties
worden daarop ondernomen en voor hoeveel personen geldt dit
momenteel?
Hoeveel veroordeelde terroristen komen het komende jaar vrij en
hoe zullen zij gemonitord worden?
Welke maatregelen zijn het afgelopen jaar genomen om
informatie-uitwisseling betreffende jihadistische reisbewegingen
te verbeteren?
Wanneer is thans voorzien dat het Europees Openbaar Ministerie
(EOM) van start gaat?
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136

137

138
139

140

141

142

Vraag
Klopt het dat de 10 miljoen euro extra voor uitvoering van de Wet
Computercriminaliteit III, middelen zijn die al waren afgesproken
in het regeerakkoord?
Op welke manieren wordt nog meer ingezet op veilig internetgedrag, naast voorlichtingscampagnes die voortkomen uit het
preventieconvenant tussen publieke en private partners?
Hoe loopt de dialoog met andere lidstaten en de Europese
Commissie over de inzet van de visumcode?
Hoe vaak zijn al instrumenten ingezet in het kader van «more for
more, less for less»?
Maakt dit kabinet het sluiten van een post-Contonou verdrag
afhankelijk van het daadwerkelijk opnemen van afspraken over
terugname van eigen onderdanen en het beperken van migratiestromen, zoals opgenomen in het onderhandelingsmandaat?
Hoe wordt het «maatschappelijk debat» concreet geborgd bij de
keuzes die gemaakt worden?
Waarom is de norm voor inzet gericht op misbruikers/
vervaardigers (in een aantal zaken) en gericht op bezitters in 2020
232 lager dan in 2019?
Kan worden toegelicht waarom slecht 35 keer alternatieve of
aanvullende interventies zijn uitgevoerd met betrekking tot
cyberdelicten terwijl de norm twee keer zo hoog lag? Zo nee,
waarom niet?
Kan worden toegelicht waarom maar de helft van de norm van
fenomeen onderzoeken naar cybercrime is gerealiseerd?
Kan inzichtelijk worden gemaakt welke concrete uitwerking de
motie-Segers/Asscher (Kamerstuk 35 300, nr. 25) het komende
jaar heeft op de capaciteit van de AVIM en de bestrijding van
mensenhandel in het bijzonder?
Hoeveel rechercheurs zijn momenteel werkzaam bij de High Tech
Crime teams van de politie?
Hoe is het bedrag van 5 miljoen euro dat is bestemd voor de
Zedenrecherche verdeeld over de genoemde posten (capaciteit,
forensisch onderzoek en opleiding)? Is dit bedrag alleen bedoeld
voor de zedenrecherche, of gaat er ook geld naar «Blauw»?
Hoeveel van de 5 miljoen euro extra naar zeden is gereserveerd
voor de invoering en uitvoering van de (nog aan te nemen) Wet
seksuele misdrijven?
Waarin zal het bedrag van 10 miljoen euro voor AVIM worden
geïnvesteerd? FTE’s? ICT? Scholing en expertise?
Welke projecten worden gefinancierd met de 45 miljoen euro die
bestemd is voor «Digitale werkprocessen strafrechtketen»? Wat
houden deze projecten in?
Kunt u het geraamde bedrag voor de dwangsommen verschuldigd door de IND nader toelichten? Welke gevolgen heeft de
Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND gehad voor het
totaal bedrag aan dwangsommen?
Hoe wordt de openstaande taakstelling voor de jaren 2020–2023
van 47 miljoen euro per jaar door J&V exact ingevuld? Welke
gevolgen heeft dit voor beleid?
Hoe is de begrote 88 miljoen euro voor de aanpak van ondermijning in 2020 tot nu toe besteed en met welk effect? Welk deel van
dit bedrag is nog over? Waar zal het resterende bedrag aan
worden uitgegeven?
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Nr
143

144

145

146
147
148

149
150
151

152
153

154

155

156

157
158
159

Vraag
Hoeveel gaat er nu totaal in structurele en incidentele gelden
naar de aanpak van ondermijning? Hoeveel gaat er hiervan naar
het MIT en andere specifieke aanpakken die onder de ondermijningparaplu vallen? Kan bij deze bedragen onderscheid worden
gemaakt tussen structurele en incidentele gelden en kan het
worden uitgesplitst naar lokaal, regionaal en landelijk ingezette
middelen?
Waarom wordt er een kasschuif gedaan in het kader van
ondermijning en afpakken? Hoe is de verhouding hierbij tussen
ondermijning en afpakken? Welke ICT-trajecten zijn vertraagd
waardoor nu een kasschuif plaatsvindt? Welke consequenties
heeft de kasschuif voor de realisatie van de gewenste
beleidsdoelen?
Kunt u uitgebreider toelichten waarom er een kasschuif gedaan
wordt in het kader van Ondermijning en Afpakken? Kunt u hierbij
preciseren welk deel van de kasschuif betrekking heeft op
ondermijning en welk deel op afpakken?
Welke ICT-trajecten zijn vertraagd waardoor er een kasschuif
gedaan wordt in het kader van Ondermijning en Afpakken?
Welke consequenties heeft de kasschuif Ondermijning en
Afpakken voor de realisatie van de gewenste beleidsdoelen?
Kan de kasschuif op de vroegpensioenregeling van de politie
worden toegelicht? Wat betekent dit concreet voor politiemensen
die aanspraak maken op deze regeling?
Welke consequenties heeft de kasschuif ondermijning en
afpakken voor de realisatie van de gewenste beleidsdoelen?
Welke ICT-trajecten zijn vertraagd waardoor een kasschuif gedaan
wordt in het kader van ondermijning en afpakken?
Kan uitgebreider worden toegelicht waarom een kasschuif
gedaan wordt in het kader van ondermijning en afpakken? Kan
hierbij worden gepreciseerd welk deel van de kasschuif betrekking heeft op ondermijning en welk deel op afpakken?
Hoeveel van de RA-middelen voor de Politie staan nog gereserveerd op de Aanvullende Post?
Wat wordt bedoeld met de zinsnede: «Om op het totaal benodigde bedrag van € 73 miljoen te komen is € 9,7 miljoen
ingepast in het meerjarige programmabudget voor de
stelselherziening»?
Klopt het dat er uiteindelijk maar 63,3 miljoen beschikbaar is voor
de sociaal advocatuur en dat de overige 9,7 miljoen voor de
stelselherziening is?
Betekent het inzetten van kasschuiven «om het budget in
overeenstemming te brengen met de uitgavenplanning» niet
gewoon dat dit geldt naar voren wordt gehaald, uit de toekomst,
omdat het nu nodig is? Hoeveel ruimte zit hier nog om dat
aanvullend te doen?
Wat betekent het inzetten van de prijsbijstelling voor een
taakstelling concreet in gewone mensentaal? Waar was dit geld
eigenlijk voor bedoeld, en waar gaat dit nu ten koste van?
Hoeveel is er in 2019 en tot nu toe in 2020 uitgegeven aan de
Landsadvocaat?
Kan worden toegelicht waarvoor de € 23 miljoen voor de politie
vanuit de regeerakkoordmiddelen bestemd is?
Wat zijn concreet de financiële gevolgen van de kasschuif in het
kader van Ondermijning en Afpakken? Welke oorzaken liggen ten
grondslag aan de vertraging waardoor bepaalde projecten in het
kader van ondermijning en afpakken niet meer kunnen worden
gerealiseerd voor het einde van 2020?
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Nr
160

161

162
163

164

165

166

167

168
169
170

171

172

173

174

175

Vraag
Hoeveel kosten zijn er in 2020 precies gemaakt voor personele
bescherming in het kader van de ontwikkelingen rondom het
coronavirus? Welk deel van dit bedrag is gegaan naar extra
beschermingsmiddelen voor politieagenten en handhavers?
Hoeveel incidentele middelen zijn in totaal geïnvesteerd sinds de
start Rutte III in veiligheid? Kan dit worden uitgesplitst naar
middelen conform Regeerakkoord en aanvullende intensiveringen?
Hoe is het bedrag van 40 miljoen euro verdeeld voor kosten
«Covid-19»?
Acht u een meerjarige meevaller bij de geraamde ontvangsten uit
boetes en transacties vanaf 2021 reëel aangezien een tweede
coronagolf opnieuw kan leiden tot aangescherpte coronamaatregelen en daarmee tot fors minder verkeersboetes net als in 2020?
Zo ja, kunt u toelichten waarom u meevallers verwacht?
Waar is de meerjarige meevaller van 56 miljoen euro die wordt
verwacht bij Boeten en Transacties op gebaseerd? Kunt u dit
statistisch inzichtelijk maken?
Wordt er in 2021 rekening gehouden met een regulier aantal
verkeersboetes of wordt er geanticipeerd op ook minder verkeer
in 2021, zoals in 2020 het geval was?
Acht u een meerjarige meevaller bij de geraamde ontvangsten uit
boetes en transacties vanaf 2021 reëel aangezien een tweede
corona-golf opnieuw kan leiden tot aangescherpte coronamaatregelen en daarmee tot fors minder verkeersboetes net als in 2020?
Zo ja, kunt u toelichten waarom u meevallers verwacht?
Is een meerjarige meevaller bij de geraamde ontvangsten uit
boetes en transacties vanaf 2021 reëel, aangezien een tweede
corona- golf opnieuw kan leiden tot aangescherpte coronamaatregelen en daarmee tot fors minder verkeersboetes net als in
2020? Zo ja, kan worden toegelicht waarom meevallers dan toch
worden verwacht?
hoe hoog is het totaalbedrag aan in 2019 overeengekomen «hoge
transacties»?
Hoeveel van de overeengekomen «hoge transacties» zijn
opgelegd in milieuzaken en voor welk totaalbedrag?
Kan uiteen worden gezet hoeveel mensen per jaar, voor de
afgelopen 5 jaar, in de strafrechtketen belast waren met het
afpakken van crimineel geld en kan dit tevens uiteengezet
worden voor de komende vijf jaar?
Klopt het dat nog niet is voorzien in een eerste aanzet tot een
Strategische Evaluatieagenda? Kunt u uiteenzetten hoe deze SEA
er voor J&V uit gaat zien? Kunt u voor de behandeling van de
begroting van het Ministerie van J&V (een opzet voor) de SEA
naar de Kamer sturen? Hoe gaat u de Kamer betrekken bij de
uiteindelijke keuze van de strategische evaluatiethema’s?
Hoe gaat er geanticipeerd worden op de te verwachten faillissementsgolf (als gevolg van de coronacrisis) en de garantstellingsregeling faillissementscuratoren? Is hiervoor extra budget
vrijgemaakt?
Kan uiteen worden gezet hoeveel geld afgelopen jaar beschikbaar
was voor de financieel rechercheurs bij de politie, en hoe dit
bedrag zich de komende 5 jaar ontwikkelt?
Heeft de politie meer geld gekregen voor het overnemen van de
taken van Meldpunt Sektesignaal? Zo ja, hoe komt dit tot uiting in
de begroting?
Hoeveel kansrijke aangiftes heeft de politie het afgelopen jaar
niet kunnen behandelen?
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Nr
176

177

178

179

180
181

182

183

184
185
186
187

188

189
190

191

192
193
194

Vraag
Hoeveel fte is er sinds 2018 bij de politie bijgekomen door de
extra middelen? In hoeverre loopt dit aantal fte in lijn met de
verwachte 52.000 fte die in 2024 als doel is gesteld?
Aan welke concrete maatregelen van de veiligheidsagenda
2019–2022 rondom cybercrime wordt uitvoering gegeven in
2021?
Wanneer zijn de gesprekken over de uitwerking van het nieuwe
regime voor beroepsziekten en dienstongevallen afgerond en
hoeveel middelen zijn er voor dit regime thans in de begroting
gereserveerd?
Hoeveel politiemedewerkers zullen er naar verwachting in 2021
en 2022 gebruik maken van de tijdelijke vroegpensioenregeling
en hoe wordt erop geanticipeerd dat politiemedewerkers eerder
dan nu is geraamd zullen uittreden?
Hoeveel middelen zijn gereserveerd voor het uitvoeren van de
tijdelijke vroegpensioenregeling bij de politie?
Wat is de aanleiding om de kengetallen in tabel 11 te bezien en
uit te werken om het inzicht te vergroten en de begroting te
verrijken? Welk inzicht wilt u vergroten en in welke richting denkt
u dat te kunnen doen? Kunt u toelichten waarvoor de € 23
miljoen voor de politie vanuit de regeerakkoordmiddelen
bestemd is?
Wat zijn de oorzaken van de afgenomen bestedingen voor 2021
inzake personele zaken bij de politie zoals huisvesting, vervoer,
operationeel en beheer?
Wat zijn de oorzaken van de toegenomen bestedingen voor 2021
inzake personele zaken bij de politie zoals opleiding en vorming,
verbindingen en automatisering en geweldsmiddelen en
uitrusting?
Kan de schatting van de afname van aspirant agenten van 2024
ten opzichte van 2023 worden toegelicht?
Hoeveel fte’s aan financieel rechercheurs zijn er op dit moment
werkzaam bij de politie?
Hoeveel fte’s staan er open aan vacatures voor financieel
rechercheurs?
Hoeveel is in 2021 begroot voor de bekostiging van het plaatsen
van liaison officiers in het buitenland als onderdeel van internationale samenwerkingsoperaties? Kan dit bedrag worden afgezet
tegen de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020?
Hoeveel Nederlanders hebben in het jaar 2020 melding gedaan
bij de Stichting Meld Misdaad Anoniem? Kan dit aantal worden
afgezet tegen de jaren 2018 en 2019?
Kan een toelichting worden gegeven op het verhogen van het
subsidiebedrag voor de Stichting Meld Misdaad Anoniem?
Welke bijzondere bijdragen aan de politie die niet meer tot
besteding komen binnen het doel waarvoor het was toegekend
betreft het? Wat is de reden van deze vertraging?
Wanneer in 2021 zal de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
in werking treden en wanneer start het experiment met een
nabijheidsrechter?
Hoeveel wordt er per jaar uitgegeven aan gesubsidieerde
rechtsbijstand uitgesplitst per rechtsgebied?
Wat was de omzet van griffierechten in 2017, 2018, 2019 en tot nu
toe in 2020?
Wat is het totaalbedrag dat de Staat in respectievelijk 2017, 2018
en 2019 ter zake griffierechten heeft ontvangen in civiele zaken?
Idem belastingzaken? Idem bestuursrecht?
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Nr
195

196
197
198

199

200
201

202

203
204
205
206
207

208

209

210

211

212

213

214

Vraag
Hoe vaak is het griffierecht voor on- en minvermogenden in
rekening gebracht? Voor welk totaalbedrag? Op hoeveel komt de
verleende korting neer?
Hoeveel geld ging er in 2019 specifiek naar de bijstand in
asielprocedures?
Hoeveel heeft de sector nodig om de problemen rond de
rechtsbijstand op te lossen?
Waarom is de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken naar
alle verdachten van misdrijfzaken nog niet afgerond, zoals
aangekondigd in de brief van 16 december 2019 (Kamerstuk
29 279, nr. 558)?
Kunt u de evaluatie van de Achmea/Legal Guard pilot in het kader
van stelselvernieuwing rechtsbijstand waarbij slechts 17 van de
mogelijk 750 zaken zijn ingestroomd, delen met de Kamer?
Wat is de uitkomst van de evaluatie van de pilot van Achmea/
Legal Guard in het kader van stelselvernieuwing rechtsbijstand?
Welke lichten moeten op groen blijven staan om inwerkingtreding van de Wet ter Bescherming Koopvaardij en de nadere
regelgeving in de loop van 2021 te laten plaatsvinden?
Wordt de wijziging van de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus nog dit jaar aangeboden voor advies
aan de Raad van State?
Kunt u nader toelichten waarom het budget van de Autoriteit
Persoonsgegevens verlaagd is in de jaren vanaf 2021?
Waarom neemt het budget van de AP in 2021 af ten opzichte van
2020? Kunt u dit nader toelichten?
Hoe verhoudt de verlaging van het budget van de AP zich tot de
ambities op het gebied van de digitale overheid?
Wat is de aanleiding voor de toename in subsidiebedrag voor de
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken?
Welk budget is begroot voor de ondersteuning van regioburgemeesters in hun rol als overleg- en adviesorgaan voor de
Minister in het kader van de Politiewet 2012 en hoe wordt dit
besteed?
Welk budget is begroot voor de ondersteuning van regioburgemeesters in hun rol als overleg- en adviesorgaan van de Minister
in het kader van de Politiewet 2012 en hoe wordt dit besteed?
Hoe verhoudt het aantal verstrekte toevoegingen door de Raad
voor de Rechtsbijstand zich in 2019 tot het aantal in 2020 (tot nu
toe)? Was dit aantal lager vanwege corona? Welke ontwikkelingen worden verwacht in 2021? Welke financiële consequenties
heeft dit?
Wat is de status van het in 2018 gereedgekomen basisplan voor
de digitalisering van het civiele recht en bestuursrecht? Welke
middelen zijn daarvoor gereserveerd?
Wanneer kan de Kamer het rapport naar de toekomstige
capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens verwachten? Gaat
dit gebeuren voorafgaand aan de begrotingsbehandelingen?
Welke invloed heeft het rapport naar de toekomstige capaciteit
van de Autoriteit Persoonsgegevens gehad op het huidige budget
van de Autoriteit Persoonsgegevens?
Wanneer kan de Kamer het rapport over het onderzoek naar de
«taken en middelen, nu en in de toekomst» van de AP
verwachten?
Hoeveel fte is er binnen de AP beschikbaar om meldingen
omtrent datalekken en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens
te behandelen?
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Nr
215

216
217
218

219

220

221
222

223

224

225

226
227

228

229

230

Vraag
Hoeveel algoritmes heeft de AP in 2019 gecontroleerd en op
welke wijze vindt dit toezicht plaats door de AP, zowel voor als
tijdens het gebruik van deze algoritmes?
Kunt u toelichten waarom het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verlaagd is in de jaren vanaf 2021?
Kan inzicht gegeven worden in het AP budget en fte vergeleken
met de andere markttoezichthouders in Nederland?
Kan worden verduidelijkt of de AP nog budget van andere
ministeries ontvangt, aangezien zij ook taken voor andere
ministeries uitvoert, te denken valt aan VWS voor de corona-app
en het toezicht op algoritmes bij BZK?
Hoeveel klachten heeft de AP behandeld in 2020? Wat is de
verwachting voor 2021? Hoeveel klachten zijn in 2020 onbehandeld gebleven en wat is daarvan de reden?
Wanneer kan de Kamer het rapport naar de toekomstige
capaciteit van de AP verwachten? Gaat dit gebeuren voorafgaand
aan de begrotingsbehandelingen?
Welke invloed heeft het rapport naar de toekomstige capaciteit
van de AP gehad op het huidige budget van de AP?
Wanneer verschijnen de resultaten van het extern onderzoek naar
de grondslagen van de financiering van de Autoriteit
Persoonsgegevens?
Welke schatting hanteert u over het aantal mensen in de
prostitutie dat daar volledig vrijwillig en onafhankelijk in zit? Is er
aanleiding om aan te nemen dat de voorzichtige inschatting van
de politie uit 2012, dat 55% slachtoffer is van seksuele uitbuiting,
niet meer juist is? Zo ja, wat is dan uw schatting welk gedeelte
van de mensen in de prostitutie daar volledig vrijwillig en
onafhankelijk in zit en waarop is deze schatting gebaseerd?
Herinnert u zich uw uitspraken tijdens het algemeen overleg
Mensenhandel van 5 december 2019 dat de belangen voor
mensen in de prostitutie sterk uiteenlopen en dat niet iedereen
zich door PROUD vertegenwoordigd zal voelen? Kunt u nader
ingaan op de sterk uiteenlopende belangen die u ziet van mensen
die in de prostitutie zitten?
Kunt u voorts aangeven voor welke van deze belangen vereniging PROUD in de praktijk voornamelijk opkomt, en welke
belangen wellicht minder aan bod komen?
Welk gedeelte van de mensen in de prostitutie zal zich minder
door PROUD vertegenwoordigd voelen?
Klopt de lezing dat vereniging PROUD zich vooral inzet voor de
belangen van diegenen die aangeven vrijwillig en volledig
onafhankelijk in de prostitutie te werken en hun geluid naar voren
wil brengen?
Klopt het dat vereniging PROUD de primaire gesprekspartner is
voor de overheid wanneer zij het geluid van mensen die in de
prostitutie zitten wil horen?
Welke gevaren kan het enkel raadplegen van een organisatie die
een deelbelang vertegenwoordigt met zich meebrengen? Bestaat
er een risico dat hiermee een eenzijdig beeld kan ontstaan dat
alle mensen in de prostitutie vooral gebaat zouden zijn bij
de-stigmatisering en het kunnen aanvragen van een hypotheek,
in plaats van bestrijding van mensenhandel en andere vormen
van ongelijkheid en uitbuiting?
Op welke wijze heeft het deel van de mensen in de prostitutie dat
daar niet volledig vrijwillig of onafhankelijk zit een stem aan tafel
op uw ministerie? Wie vertegenwoordigt hen bij het maken van
beleid?
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Nr
231

232

233

234
235

236
237

238
239
240

241
242

243
244

245
246
247
248

249

250
251

252
253

Vraag
Kunt u een volledig overzicht geven van de subsidie die
vereniging PROUD sinds haar oprichting heeft ontvangen en voor
welke doeleinden dit is gebruikt?
Kunt u een volledig overzicht geven van de subsidie die is
verstrekt voor vertegenwoordigingen van mensen die onvrijwillig
of vanuit een afhankelijkheidsrelatie in de prostitutie zitten?
Kunt u een gedetailleerd en uitputtend overzicht geven van alle
overige subsidies die de afgelopen vijf jaar direct en indirect zijn
verstrekt aan de versterking van de maatschappelijke positie van
sekswerkers? Hoe heeft hierin toetsing op effectiviteit en
doelmatigheid plaatsgevonden?
Wanneer wordt het wetsvoorstel regulering sekswerk naar de
Kamer gezonden?
Kunt u inzichtelijk maken hoe de gelden voor de uitstapprogramma’s van prostituees worden verdeeld over het land? Zitten er
verschillen in de verdeling in 2021 ten opzichte van 2020?
Hoe wordt verklaard dat de komende jaren minder geld naar het
OM zal gaan dan de afgelopen jaren het geval was?
Klopt het dat de daling van de uitgaven voor het OM vooral te
wijten is aan een daling van de uitgaven van personeel en dat er
de komende jaren dus ruimte is voor minder personeel dan nu bij
het OM?
Hoeveel fte’s staan er open aan vacatures bij het OM? Bij welke
parketten en voor welke functies?
Welk wervingsbeleid wordt er gevoerd om vacatures te vullen?
Hoeveel strafrechtelijke executie-onderzoeken (SEO’s ex artikel
577b Wetboek van Strafrecht) lopen er op dit moment? Ter
hoogte van welk totaalbedrag?
Hoe hoog is het huidige waardebeslag bij Domeinen?
Krijgt de politie meer capaciteit specifiek voor de toenemende
inzet op de handhaving van de verkeersveiligheid? Zo nee, hoe
wordt deze toenemende inzet op de handhaving van de verkeersveiligheid dan georganiseerd?
Worden zaken die leiden tot een sepot gefinancierd?
Maakt het daarbij uit of het gaat om een beleidssepot of een
technisch sepot en of het gaat om een voorwaardelijk of een
onvoorwaardelijk sepot?
In hoeveel ZSM/interventie-zaken gaat het om bij strafbeschikking
opgelegde geldboetes voor winkeldiefstallen?
In hoeveel ZSM/interventie-zaken is er een strafbeschikking
opgelegd na een OM-hoorzitting?
Klopt het dat de nieuwe manier van financieren slechts een
proefperiode betreft, tot en met 2021?
Kunt u bevestigen dat middelen uit de DUUP enkel worden
gebruikt voor uitstapprogramma’s? Hoe vindt hierop toezicht
plaats?
Kan het bedrag van 8,53 miljoen euro dat wordt toegekend aan
de RIEC’s als percentage van de totale uitgaven van de aanpak
van ondermijning worden afgezet tegen afgelopen jaren zoals
2018, 2019 en 2020?
Aan de hand van welke indicatoren zijn de incidentele gelden die
voor de RIEC’s bestemd zijn voor 2021 bepaald?
Welke gedeelte van de bijdrage aan de bestrijding van ondermijning ligt nog op de plank? Wat is de reden dat niet alle gelden
daadwerkelijk besteed worden? Waar liggen de knelpunten op dit
terrein?
Lopen er al concrete pilots en projecten om de aanpak van
ondermijning te innoveren en zo ja, welke?
Hoeveel budget is er concreet begroot voor het verbeteren van
het zicht op criminele geldstromen?
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Nr
254
255

256

257
258
259

260

261

262
263

264

265
266
267
268

269

270

271

272

273
274
275

Vraag
Wordt er geïnvesteerd in de aankoop en inrichting van zogeheten
safe houses? Zo ja, hoeveel wordt daarin geïnvesteerd?
Kunt u aangeven hoe de tijdsbesteding van regionale en
landelijke partners is verdeeld tussen incidentgerichte en
fenomeengerichte aanpak van ondermijningsproblematiek? Komt
die overeen met de budgettaire verdeling?
Hoeveel budget is er begroot voor een alarmeringssysteem
waarmee sekswerkers elkaar kunnen waarschuwen voor
gewelddadige klanten?
Hoeveel crimineel vermogen is er tot nu in 2020 afgepakt? Hoe
verhoudt dat bedrag zich tot de jaren ervoor?
Hoeveel goederen en onroerend goed is van criminelen tot nu
toe afgepakt in 2020? Wat is hiermee gebeurd?
Wat betekent het dat «in principe» bij iedere ondermijningszaak
financieel-economisch onderzoek wordt verricht, met het oog op
inbeslagname, voor het realiseren van ontneming van crimineel
vermogen? Wanneer wordt dit onderzoek niet gedaan?
Waarom wordt alleen bij ondermijningszaken onderzocht of geld
afgepakt kan worden, waarom wordt dit niet bij álle zaken
gedaan, zoals de aangenomen motie van het lid Van Nispen (TK
29911–185) verzoekt?
Sinds wanneer is het beleid dat alleen bij ondermijningszaken
wordt onderzocht of crimineel verkregen geld afgepakt kan
worden?
Hoe verhoudt het MIT zich tot de zogeheten Ondermijningskwadranten van het OM?
Hoe is het bedrag dat bestemd is voor het MIT verdeeld over de
verschillende diensten die expertise, fte’s en diensten zullen
bijdragen? (OM, Belastingdienst, Douane, KMar/Defensie, Politie,
FIOD)
Hoe zal het MIT gehuisvest worden? Centraal of lokale afdelingen? Eigen pand of op locatie bij partners? Wat zijn de kosten
voor huisvesting?
Wanneer treedt de wet straffen en beschermen in werking en is
deze datum nog steeds haalbaar in verband met de coronacrisis?
In hoeveel strafzaken heeft een rechter in 2019 en in 2020 een
hogere straf opgelegd dan door het OM was geëist?
Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moeten
uitzitten zijn er op dit moment?
Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moesten
uitzitten zijn er in 2019 en tot nu toe in 2020 met succes opgespoord, opgepakt en in de gevangenis gezet?
Welke (extra) maatregelen zijn afgelopen jaar genomen om deze
veroordeelden op te sporen, op te pakken en in de gevangenis te
zetten?
Hoeveel jongeren van 18 jaar of ouder zijn afgelopen jaar (op
grond van het Adolescentenstrafrecht) volgens het Jeugdstrafrecht berecht?
Hoeveel jongeren jonger dan 18 (16 of 17 jaar) zijn afgelopen jaar
(op grond van het Adolescentenstrafrecht) volgens het Volwassenstrafrecht berecht?
Hoeveel jongeren (tm 22 jaar) waren in 2019 en in 2020 verdachte
van een misdrijf? En hoe verhoudt zich dit tot het totale aantal
verdachten van misdrijven?
Hoeveel jongeren verbleven er in 2019 en in 2020 in een Justitiële
Jeugdinrichting, uiteengezet naar migratieachtergrond?
Hoeveel jongeren kregen in 2019 en in 2020 een PIJ-maatregel
opgelegd?
In hoeveel gevallen is in respectievelijk 2018, 2019 en 2020
jeugd-tbs omgezet in volwassen-tbs?
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299

300

Vraag
Kan worden aangeven wat de recidivecijfers van 2, 5 en 10 jaar
zijn van jongeren die jeugddetentie opgelegd hebben gekregen,
uitgesplitst per type delict op grond waarvan zij detentie
opgelegd hebben gekregen?
Kan worden aangeven wat de recidivecijfers van 2, 5 en 10 jaar
zijn van jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd hebben
gekregen, uitgesplitst per type delict op grond waarvan zij die
maatregel opgelegd hebben gekregen?
Hoeveel ouderen (van 65 jaar en ouder) waren er in 2019 en tot
nu toe in 2020 slachtoffer van een misdrijf? Hoe verhoudt zich dit
tot het totale aantal slachtoffers van misdrijven?
Hoe vaak is in 2019 een levenslange gevangenisstraf opgelegd?
Hoe vaak is tot nu toe in 2020 een levenslange gevangenisstraf
opgelegd?
Hoe vaak is in 2018, 2019 en tot nu toe in 2020 een taakstraf
opgelegd voor een misdrijf, uitgesplitst per delict?
In hoeveel strafzaken heeft een rechter in 2019 en in 2020 een
lagere straf opgelegd dan door het OM was geëist?
In hoeveel strafzaken heeft het Hof in 2019 en in 2020 een lagere
straf opgelegd dan de rechter in eerste aanleg, en in hoeveel
gevallen een hogere straf?
Is er een causaal verband tussen de behandelingen in tbsklinieken en de afname van de recidive?
Hoeveel diplomaten hebben in 2019 en tot nu toe in 2020 een
overtreding dan wel een misdrijf begaan? Kan dit per land van de
diplomaat en per delict worden uitgesplitst?
Hoeveel gedetineerden zaten in 2019 op een Terroristenafdeling,
uitgesplitst naar migratieachtergrond?
Hoeveel gedetineerden zaten tot nu toe in 2020 op een Terroristenafdeling, uitgesplitst naar migratieachtergrond?
Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 2, 5
en 10 jaar van gedetineerden die van een Terroristenafdeling
uitstromen?
Hoeveel gedetineerden zaten afgelopen jaar in een Penitentiair
Psychiatrisch Centrum (PPC) van DJI?
Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 2, 5
en 10 jaar van gedetineerden die uit een PPC uitstromen?
Hoeveel personen hadden er in 2019 en in 2020 een enkelband?
Hoe vaak is in 2019 een enkelband gesaboteerd?
Hoe vaak is in 2020 een enkelband gesaboteerd?
Hoe vaak is er in 2019 aangifte gedaan van verkrachting en
hoeveel verkrachtingszaken zijn er in 2019 voor de rechter
geweest?
Hoe vaak is er tot nu toe in 2020 aangifte gedaan van verkrachting en hoeveel verkrachtingszaken zijn voor de rechter geweest?
Wat was de laagst opgelegde celstraf voor verkrachting, moord,
doodslag, mensenhandel en deelname aan een terroristische
organisatie in 2019?
Wat was de laagst opgelegde celstraf voor verkrachting, moord,
doodslag, mensenhandel en deelname aan een terroristische
organisatie in 2020?
Wat was de hoogst opgelegde celstraf voor verkrachting, moord,
doodslag, mensenhandel en deelname aan een terroristische
organisatie in 2019?
Wat was de hoogst opgelegde celstraf voor verkrachting, moord,
doodslag, mensenhandel en deelname aan een terroristische
organisatie in 2020?
Wat was de gemiddelde celstraf voor verkrachting, moord,
doodslag, mensenhandel en deelname aan een terroristische
organisatie in 2019 en in 2020?
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302
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319
320
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323

324

325

Vraag
Hoeveel tbs’ers waren er in 2019?
Hoeveel tbs’ers waren er in 2020?
Hoeveel tbs’ers hebben zich in 2019 onttrokken?
Hoeveel tbs’ers hebben zich tot nu toe in 2020 onttrokken?
Hoeveel tbs’ers hebben in 2019 en 2020 een strafbaar feit
gepleegd?
Hoeveel tbs’ers verbleven er in 2019 en 2020 op de longstayafdeling van een tbs-kliniek?
Hoeveel tbs’ers zijn er in 2019 van de longstayafdeling van een
tbs-kliniek uitgestroomd? Waar gingen deze tbs’er naartoe?
Hoeveel tbs’ers zijn er in 2019 op de longstayafdeling van een
tbs-kliniek ingestroomd?
Hoeveel tbs’ers zijn er in 2020 van de longstayafdeling van een
tbs-kliniek uitgestroomd? Waar gingen deze tbs’er naartoe?
Hoeveel tbs’ers zijn er in 2020 op de longstayafdeling van een
tbs-kliniek ingestroomd?
Hoeveel individuele gedetineerden waren er in 2019 en tot nu toe
in 2020? Kan dit worden uiteengezet naar migratieachtergrond?
Bij hoeveel individuele gevangenen en hoe vaak is in 2019 en tot
nu toe in 2020 in gevangenissen contrabande aangetroffen?
Bij hoeveel individuele tbs’ers en hoe vaak is in 2019 en tot nu
toe in 2020 in tbs-klinieken contrabande aangetroffen?
Bij hoeveel jongeren in jeugddetentie en hoe vaak is in 2019 en
tot nu toe in 2020 in jeugdgevangenissen contrabande
aangetroffen?
Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van tbs’ers zijn na 2, 5 en
10 jaar, uitgesplitst per type delict op grond waarvan zij tbs
opgelegd hebben gekregen?
Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van gedetineerden zijn
van 2, 5 en 10 jaar, uitgesplitst per type delict op grond waarvan
zij celstraf opgelegd hebben gekregen?
Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor
verkrachting zijn van 1, 2, 5 en 10 jaar?
Hoeveel gedetineerden zijn in 2018, 2019 en tot nu toe in 2020
tijdens een transport (bijvoorbeeld naar de rechtbank) ontsnapt
of hebben hiertoe een poging gedaan? En hoeveel van deze
gedetineerden die daadwerkelijk zijn ontsnapt of hiertoe een
poging hebben gedaan waren op dat moment geboeid, uitgesplitst per jaar?
Hoeveel pogingen tot ontsnapping in justitiële inrichtingen zijn er
geweest in 2018, 2019 en tot nu toe in 2020?
Kunt u een overzicht geven van de recidive onder kortgestraften,
met straffen tot zes maanden?
Kunt u een overzicht geven van de recidive onder vrijheidsstraffen langer dan zes maanden?
Is er een causaal verband tussen de behandelingen (zoals
gedragsinterventies) in justitiële jeugdinrichtingen en de afname
van de recidive?
Continueert u de komende jaren het vergroten van de kennis en
vaardigheden van sociale wijk- of buurtteams ten behoeve van de
signalering van probleemsituaties in gezinnen, zoals door de
Algemene Rekenkamer aanbevolen in haar verantwoordingsonderzoek over 2019?
Wat zijn de actuele cijfers in de jeugdbeschermingsketen? Hoe
heeft het aantal spoedmaatregelen zich in de afgelopen drie jaar
ontwikkeld? In hoeverre verdringen spoedmaatregelen de
reguliere werkzaamheden?
Hoeveel boetes verwacht de Kansspelautoriteit in 2021 uit te
delen?
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327

328
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331
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334
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337

338
339

340

341

342

Vraag
Wordt de komende jaren het vergroten van de kennis en
vaardigheden van sociale wijk- of buurtteams ten behoeve van de
signalering van probleemsituaties in gezinnen gecontinueerd,
zoals door de Algemene Rekenkamer (AR) aanbevolen in haar
verantwoordingsonderzoek over 2019?
Hoe is uitvoering gegeven aan de afspraak uit het regeerakkoord
om de aanpak van recidive met preventieve middelen te
bestrijden? Hoe is dit geld besteed?
Waarom vermindert de bijdrage aan Halt?
Kunt u de personele en organisatorische ontwikkelingen per
Justitiële Inrichting over de afgelopen vijf jaar weergeven? Wat is
de precieze stand van zaken in het werven van de benodigde fte
voor het gevangeniswezen?
Is het strategisch personeelsplan van DJI, dat moet zorgdragen
voor een toereikende personele bezetting, nog actueel gezien de
economische onzekerheden door COVID-19? Zo nee, wordt het
strategisch personeelsplan van DJI geactualiseerd?
Is het strategisch personeelsplan van DJI, dat moet zorgdragen
voor een toereikende personele bezetting, nog actueel gezien de
economische onzekerheden door COVID-19?
Is het strategisch personeelsplan van de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI), dat moet zorgdragen voor een toereikende
personele bezetting, nog actueel gezien de economische
onzekerheden door COVID-19? Zo nee, wordt het strategisch
personeelsplan van de DJI geactualiseerd?
Hoe staat het met de plannen de werkvoorraden bij de reclasseringsorganisaties terug te dringen? Wat is hierop de invloed van
de coronacrisis?
Kan een overzicht worden gegeven van wat er is gebeurd met
Nederlandse jihadisten die het afgelopen jaar zijn teruggekeerd?
Hoeveel zijn er veroordeeld? Hoeveel zitten er in voorarrest?
Hoeveel zijn er vrijgesproken? Tegen hoeveel Nederlandse
jihadisten loopt nog een procedure?
Van hoeveel uitgereisde jihadisten die zijn teruggekeerd naar
Nederland is tot nu toe het Nederlanderschap ingetrokken?
Van hoeveel teruggekeerde uitreizigers is nog niet beoordeeld of
het Nederlanderschap kan worden ingetrokken? Hoeveel
procedures lopen hier nog?
Van hoeveel onderkende uitreizigers is wel geprobeerd om het
Nederlanderschap in te trekken, maar is dit niet gebeurd? Om
welke redenen is dit niet gebeurd?
In hoeveel gevallen is het Nederlanderschap ingetrokken in het
belang van nationale veiligheid?
In hoeveel gevallen heeft gerechtelijke vervolging in Nederland
van een teruggekeerde uitreiziger geprevaleerd boven intrekking
van het Nederlanderschap conform artikel 14, lid 2, van de
Rijkswet op het Nederlanderschap? Om welke redenen is dit
gebeurd?
Welke resultaten zijn er de afgelopen vier jaar behaald op het
gebied van deradicalisering? Hoe worden resultaten van dit
beleid gemeten? Hoeveel geld is hiervoor in 2021 vrijgemaakt?
Hoeveel geld is er afgelopen vier jaar besteed aan deradicaliseringstrajecten?
Hoeveel (extra) middelen zijn er de afgelopen vier jaar ter
beschikking gesteld voor de bestrijding van online seksueel
kindermisbruik?
Welk deel van de begrote 95 miljoen euro voor cybersecuritybeleid is begroot voor het jaar 2021?
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355

356
357

358
359
360

361
362

Vraag
Kunt u aangeven wat de status is van de motie van het lid
Weverling over een stresstest digitale ontwrichting (Kamerstuk
24 095, nr. 496)? Is er inmiddels een structureel oefenprogramma
waarbij de overheid en vitale sectoren cross-sectoraal oefenen op
digitale incidenten? Zo nee, waarom niet?
Kunt u aangeven en duidelijk uitsplitsen waaraan u het extra geld
dat u voor cyberveiligheid heeft gekregen naar aanleiding van het
regeerakkoord van Rutte III heeft uitgegeven en welke effecten
deze investeringen hebben gehad?
Welke lessen voor de normale praktijk leert u van de inzet en
werkwijze van de Taskforce die de achterstanden bij de IND
aanpakt
Met welke partners bestaat volgens u een substantiële
subsidierelatie?
Aan welke criteria toetst u of een subsidierelatie in de migratieketen effectief/doelmatig is?
Hoeveel asielzoekers komen naar Nederland over land en
hoeveel via lucht- of zeehavens?
Wat is de reden van de omstandigheid dat veel asielzoekers die
Nederland over land bereiken toch niet over kunnen worden
gedragen aan de landen waar ze doorheen moeten zijn gereisd?
Hoeveel asielzoekers geven geen duidelijkheid over de gevolgde
reisroute naar Nederland? Welke gevolgen heeft het geen
duidelijkheid verschaffen aan de IND over de gevolgde reisroute
naar Nederland voor de beoordeling van de asielaanvraag? Kunt
u dit specificeren naar aantallen; geen gevolg, wel gevolg en
consequentie?
Hoeveel asielzoekers dienen een verblijfsaanvraag in waarbij zij
geen reis- en identiteitsdocumenten kunnen overleggen?
Hoeveel van de asielzoekers die in 2019 en in 2020 (tot nu toe)
geen geldige reis- en identiteitsdocumenten hebben overlegd zijn
in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning?
Hoeveel asielzoekers verblijven momenteel in een HTL en om
welke reden?
Welke resultaten zijn er geboekt door de aangestelde ketenmariniers? Hoeveel overlastgevende vreemdelingen zijn er door
toedoen van de ketenmariniers aantoonbaar teruggekeerd naar
het land van herkomst?
Tegen hoeveel van de asielzoekers die momenteel in een HTL
verblijven loopt een strafrechtelijk onderzoek of heeft er al een
veroordeling bij plaatsgevonden?
Hoeveel asielzoekers die in een HTL hebben gezeten, hebben
inmiddels een verblijfsvergunning ontvangen?
Hoeveel asielzoekers hebben tijdens hun verblijf in Nederland
een misdrijf gepleegd en voor welke delicten? Bij hoeveel
asielzoekers is dit bij de verblijfsaanvraag tegengeworpen?
Hoeveel houders van verblijfsvergunningen hebben in Nederland
een misdrijf gepleegd en welk deel hiervan is uitgezet?
Hoeveel vreemdelingen zijn in heel 2019 en in 2020 (tot nu toe)
door de politie aangehouden?
Hoeveel asielzoekers/statushouders/uitgeprocedeerde vreemdelingen zijn er het afgelopen jaar in aanraking geweest met
justitie/politie?
Hoeveel van de in Nederland gepleegde misdrijven zijn gepleegd
door asielzoekers/vreemdelingen /(oud)statushouders?
Wat zijn de kosten voor politie-inzet in en om de AZC’s?
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Vraag
Hoe vaak moet de politie reageren op meldingen die verband
houden met overlast/geweld of andere problemen gerelateerd
aan de opvang van asielzoekers/statushouders en utigeprocedeerde vreemdelingen?
Hoe vaak zijn bij verblijfsaanvragen vervalste of onjuiste
documenten aangetroffen? Bij hoeveel aanvragen is hierop
gecontroleerd?
Hoe vaak is vorig jaar aangifte gedaan tegen vreemdelingen
wegens fraude of het verstrekken van onjuiste informatie bij een
verblijfsaanvraag?
Hoe vaak wordt bij asielzoekers de verblijfsvergunning ingetrokken wegens vakanties naar de landen van herkomst, hetgeen
haaks staat op de geclaimde onveiligheid daar? Hoe wordt hier
actief op gehandhaafd?
Kunt u een overzicht geven van alle asielzoekerscentra in
Nederland en hoeveel asielzoekers er op dit moment in alle
COA-locaties verblijven en hun geslacht, leeftijd en land van
herkomst?
Welke toekomstplannen heeft u voor wat betreft de opvangcapaciteit op COA-locaties en welke kosten/besparingen gaan hiermee
gepaard?
Welk percentage asielaanvragen wordt toegekend in de diverse
EU-lidstaten, inclusief Nederland?
Wat is het aandeel mannen en alleenstaande minderjarige
vreemdelingen in de eerste asielinstroom in Nederland en de EU?
Hoeveel gezinsleden hebben asielzoekers vorig jaar gemiddeld
later overkomen in het kader van nareis en hoeveel in de
reguliere procedures voor gezinsvorming en gezinshereniging?
Hoe verhouden deze aantallen zich tot andere EU-landen, in het
bijzonder Denemarken?
Hoeveel partners/gezinsleden laat een zich in Nederland
verblijvende vreemdeling gedurende zijn leven gemiddeld naar
Nederland komen?
Hoeveel vreemdelingen zijn er door middel van gezinsmigratie de
afgelopen 5 jaar naar Nederland gekomen, uitgesplitst in nareis
en regulier?
In hoeveel gevallen heeft de hoofddirecteur van de IND dit jaar
een verblijfsvergunning verleend op basis van schrijnendheid?
Hoeveel vreemdelingen hebben er, sinds de inwerkingtreding,
een beroep gedaan op de regeling langdurig verblijvende
kinderen, uitgesplitst naar de Definitieve regeling en de Afsluitingsregeling? Hoe vaak is er alsnog verblijfsrecht toegekend op
basis van deze regelingen en hoeveel vreemdelingen zijn
afgewezen? Hoeveel van de afgewezen vreemdelingen hebben
Nederland uiteindelijk verlaten?
Hoeveel van het totaal aantal reguliere verblijfsprocedures wordt
doorlopen door vreemdelingen die daarvoor ook (één of
meerdere) asielprocedures hebben doorlopen?
Hoeveel immigranten uit islamitische landen zijn vorig jaar tot
Nederland toegelaten, uitgesplitst in aanvragen asiel en regulier?
Hoe groot is dit aantal als de Europa-route wordt meegerekend?
Hoe vaak is door Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)plichtige vreemdelingen in Nederland een aanvraag om een
reguliere verblijfsvergunning ingediend en waarbij toch niet aan
het MVV-vereiste is voldaan?
Hoeveel vreemdelingen zijn vorig jaar vrijgesteld van het
MVV-vereiste en op welke gronden?
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Vraag
Hoe vaak hebben kennismigranten vorig jaar een verblijfsvergunning gekregen en hoe vaak is verblijfsrecht van kennismigranten geweigerd of ingetrokken wegens fraude?
Hoe vaak is vorig jaar het verblijfsrecht ingetrokken van
EU-onderdanen? Op welke gronden is dat gebeurd en hoe
verhoudt dit aantal zich tot de intrekkingen in omliggende
landen? Hoeveel van de betreffende EU-onderdanen hebben ons
land aantoonbaar verlaten?
Hoe vaak is vorig jaar EU-verblijfsrecht gevraagd door partners
en gezinsleden van EU-onderdanen die zelf geen EU-nationaliteit
hadden? Hoeveel van deze aanvragen zijn ingewilligd?
Hoeveel MOE-landers verblijven momenteel in Nederland en van
hoeveel is door middel van registratie zeker dat ze hier zijn?
Hoeveel van de in Nederland verblijvende MOE-landers zitten in
sociale huurwoningen?
Hoe vaak zijn vorig jaar verblijfsdocumenten aangemerkt als
zijnde verloren of gestolen? Hoe verhoudt dit zich tot het aantal
verloren of gestolen paspoorten, waarbij rekening wordt
gehouden met het aantal mensen dat dergelijke documenten
bezit?
Hoe vaak is vorig jaar een verblijfsvergunning ingetrokken? Op
welke gronden is dat gebeurd?
Hoe vaak wordt een aanvraag om een verblijfsvergunning
afgewezen vanwege in het land van herkomst gepleegde
misdrijven/openbare orde?
Hoe wordt gecontroleerd of asielzoekers in het land van herkomst
geen misdrijven hebben gepleegd?
Hoe vaak is actief (door Vreemdelingendienst) gecontroleerd of
bezitters van verblijfsvergunningen nog aan de gestelde
voorwaarden voldoen (zoals in Nederland (samen)wonen)? Hoe
verhoudt het aantal controles zich tot voorgaande jaren?
Hoe vaak worden tijdelijke asielvergunningen niet verlengd c.q.
omgezet in vergunningen voor onbepaalde tijd?
Wat is het totaal aantal vreemdelingen dat op basis van een
verblijfsvergunning asiel in Nederland verblijft, uitgesplitst in
verblijfsvergunningen voor bepaalde en onbepaalde tijd?
Hoeveel vreemdelingen zijn dit jaar aantoonbaar teruggekeerd,
uitgesplitst in zelfstandig en gedwongen vertrek? Hoeveel
vreemdelingen zijn zelfstandig zonder toezicht vertrokken?
Kunnen deze aantallen worden afgezet tegen de terugkeercijfers
van 2010 tot en met 2019?
Hoeveel landen weigeren het toelaten van onderdanen in het
kader van het terugkeer- en uitzettingsbeleid? Welke landen zijn
dat?
Hoe vaak heeft het kabinet negatieve prikkels aangewend om
landen van herkomst te bewegen tot het terugnemen van
onderdanen? Welke sancties zijn er uitgevoerd?
Met welke landen heeft Nederland overeenkomsten van de
terugname van onderdanen? Zijn er op dit moment onderhandelingen gaande met landen om overeenkomsten te sluiten om hun
onderdanen terug te nemen? Zo ja, welke landen zijn dit en wat is
de voortgang van deze onderhandelingen?
Hoeveel vreemdelingen zijn gedwongen teruggestuurd naar
Marokko? Wat is de reden van gedwongen terugkeer? Hoe vaak
had gedwongen terugkeer moeten plaatsvinden, maar is dit niet
gelukt? Wat is de reden voor deze mislukking en wat heeft het
kabinet gedaan om dit te corrigeren?
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Vraag
Hoeveel vreemdelingen zijn er dit jaar in vreemdelingenbewaring
geplaatst, en hoeveel van deze vreemdelingen hebben Nederland
daadwerkelijk verlaten? Hoe verhoudt dit zich tot voorgaande
jaren?
Hoeveel van de vreemdelingen die het afgelopen jaar in
vreemdelingendetentie hebben gezeten, zijn daar meer dan 1
keer vastgezet?
Hoeveel van de aan de DT&V overgedragen personen hebben
afgelopen vijf jaar daadwerkelijk Nederland aantoonbaar
verlaten? Uitgesplitst naar aantallen overdrachten/vertrekken per
jaar.
Wat zijn de gemiddelde kosten van de DT&V per asielzoeker over
de jaren 2010 – 2019? Uitgesplitst per jaar.
Hoe vaak moet de DT&V een geplande uitzetting afbreken als
gevolg van geweld, misdragingen, intimidaties of andere
manieren van frustratie van het terugkeer proces? Welke kosten
brengen deze wandaden met zich mee?
Hoeveel vertrekplichtige gezinnen zijn vanuit de gezinslocaties
daadwerkelijk teruggekeerd naar de landen van herkomst? Hoe
verhoudt het aantal teruggekeerde gezinnen zich tot de resultaten
van de afgelopen jaren?
Hoeveel vertrekplichtige vreemdelingen zijn na hun verblijfsprocedure(s) toch niet uit Nederland vertrokken c.q. hebben hun
vertrekplicht genegeerd? Hoe verhoudt dit percentage zich tot
andere EU-lidstaten?
Hoeveel vreemdelingen bevinden zich zonder verblijfsrecht in
Nederland maar worden op grond van artikel 3 EVRM niet
uitgezet?
Hoeveel criminele vreemdelingen bevinden zich zonder verblijfsrecht in Nederland? Hoeveel daarvan kunnen niet worden
uitgezet en waarom niet? Hoeveel daarvan zitten in (vreemdelingen)bewaring?
Hoeveel dossiers van vreemdelingen zijn dit jaar en vorig jaar
overgedragen aan DT&V en welk deel hiervan betreft vreemdelingen die een reguliere verblijfsprocedure hebben doorlopen?
Hoeveel (gewelds) incidenten vonden er afgelopen jaar plaats in
de centra voor vreemdelingendetentie in Rotterdam, Zeist en
Schiphol?
Om wat voor incidenten gaat dit en welke straffen zijn hiervoor
opgelegd en hoeveel vreemdelingen zijn als gevolg hiervan uit
Nederland verwijderd?
Van hoeveel vreemdelingen die in het BRP staan ingeschreven
hebben gemeenten het vermoeden dat zij feitelijk niet op dit
adres cq. in Nederland verblijven? Welk aandeel hiervan is het
verblijfsrecht ingetrokken?
Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met de
behartiging van belangen van vreemdelingen en die worden
gesubsidieerd door de Nederlandse overheid? Hoeveel gemeenschapsgeld ontvangen zij, uitgesplitst naar subsidies door het
Rijk en gemeenten?
Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met de
begeleiding van vreemdelingen naar het land van herkomst?
Hoeveel gemeenschapsgeld ontvangen zij, en hoeveel vreemdelingen laten zij terugkeren?
In welke gemeenten wordt opvang verleend aan uitgeprocedeerde vreemdelingen? Kunt u een overzicht geven van alle
locaties, en hierbij aangeven of, en zo ja, hoeveel vreemdelingen
er aantoonbaar zijn vertrokken vanuit deze locaties? Welke kosten
werden hiervoor uitgetrokken?
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413
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416
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424
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426

427

Vraag
Hoeveel uitgeprocedeerde vreemdelingen maken gebruik van de
LVV’s in Nederland, uitgesplitst naar locatie? Hoeveel van de in
LVV’s verblijvende vreemdelingen keren daadwerkelijk terug naar
land van herkomst?
Wat zijn de kosten voor politie-inzet in en om de LVV’s?
Hoeveel uitgeprocedeerde vreemdelingen verblijven en maken
momenteel gebruik van de LVV in Amsterdam? Welke kosten zijn
hieraan verbonden?
Hoeveel woningen en panden zijn er door de groep uitgeprocedeerde groep «We are here» de afgelopen jaren gekraakt in
Amsterdam? Hoeveel van deze uitgeprocedeerde asielzoekers
zijn vervolgd en veroordeeld voor kraken en wat zijn de kosten?
Hoeveel vluchtelingen hebben de Arabische golfstaten, zoals
Qatar, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten, opgenomen?
Hoeveel asielzoekers zijn er het afgelopen jaar teruggestuurd
naar een ander EU-lidstaat in het kader van de Dublinverordening? Hoeveel Dublinclaimanten waren er?
Hoeveel Dublinclaims heeft Nederland de afgelopen vijf jaar
ingediend en bij welke EU landen? Wat is het inwillingspercentage van deze take charge claims van de betreffende landen? Hoe
vaak worden deze claims geweigerd, graag uitgesplitst per land?
Welke kosten moet Nederland maken als gevolg van geweigerde
Dublin claims door andere EU landen?
Hoe vaak wordt (anders dan bij verlenging of omzetting van de
verblijfsvergunning) gecontroleerd of asielzoekers nog aan de
verblijfsvoorwaarden voldoen, vooral met het oog op de
veranderde veiligheidssituatie in het land van herkomst? Hoe
vaak is dit bij de Syrische asielzoekers gebeurd? Klopt het dat een
verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd op elk moment kan
worden ingetrokken wanneer niet meer aan de verblijfsvoorwaarden wordt voldaan?
Welk deel van de vluchtelingen die in het kader van hervestiging/
herplaatsing naar Oost- of Zuid-Europese landen zijn gegaan is
daar ook daadwerkelijk gebleven en niet doorgereisd naar andere
(Europese) landen?
Hoeveel sociale huurwoningen zijn er de afgelopen vijf jaar
verstrekt aan statushouders?
Hoeveel verblijfsprocedures doorloopt een vreemdeling
gemiddeld wiens eerste verblijfsaanvraag is afgewezen? Hoe
verhoudt dit zich tot voorgaande jaren?
Bij hoeveel van de minderjarige vreemdelingen die momenteel in
Nederland verblijven is medisch geverifieerd dat zij daadwerkelijk
minderjarig zijn? In hoeveel gevallen kan dit niet met zekerheid
worden vastgesteld en is desondanks toch een verblijfsstatus
toegekend?
Bij hoeveel vreemdelingen is vastgesteld dat zij liegen (over
leeftijd, geaardheid of geloofsovertuiging) tijdens de asielprocedure? Hoeveel van hen hebben alsnog een verblijfsvergunning
gekregen?
Welke gemeenten kennen een subsidieregeling voor bijstand aan
uitgeprocedeerde vreemdelingen? Hoe hoog is deze per
gemeente en met welk doel worden deze verstrekt?
Waarom wordt ervoor gekozen het budget van de Immigratie- en
NaturalisatieDienst (IND) richting 2025 af te bouwen naar
3.572.000 euro?
Wat gaat deze afname van het budget concreet betekenen voor
de IND?
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429
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433

434
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436
437
438

439

440

Vraag
Staat de afbouw van het budget voor het Centraal orgaan
Opvang Asielzoekers (COA) in verhouding tot de verwachtte
instroom richting het COA?
Is het in het licht van recente ervaringen met de doorstroom
realistisch, te beramen dat de doorstroom binnen afzienbare tijd
sneller zal verlopen?
Waarom wordt de financiering van het COA afgeschaald vanaf
2021?
Kunt u nader toelichten waarom het budget van de IND vanaf
2022 zo sterk daalt t.o.v. 2019 en 2021? Hoe verhoudt deze daling
zich tot de structureel extra beschikbaar gestelde middelen voor
de IND bij de voorjaarsnota 2019?
Hoeveel van de mensen die door de Brexit terug naar Nederland
verhuizen hebben een dubbele nationaliteit (graag uitsplitsen per
nationaliteit)?
Waarom lopen de beschikbare middelen voor het COA na 2020
af, terwijl de instroom in het COA na 2020 nagenoeg hetzelfde
blijft? Waarop is gebaseerd dat met vergelijkbare aantallen
mensen minder middelen nodig zijn?
Waarom neemt de financiering van de IND vanaf 2021 (bijna) elk
jaar af, terwijl de verwachte instroom vanaf 2021 (vrijwel) elk jaar
hetzelfde is? Waarom wordt verwacht dat met minder middelen
de IND dezelfde instroom aankan? Hoe verhoudt dit zich tot de
afgesproken stabiele financieringssystematiek bij de IND bij de
Voorjaarsnota 2019?
Waarop is de prognose gebaseerd dat de totale asielinstroom en
de instroom in het COA per 2021 afneemt? Hoe past dit beeld bij
het beeld van de afgelopen jaren waarin de asielinstroom en de
daarbij behorende middelen elke keer naar boven moesten
worden bijgesteld omdat de instroom hoger was dan verwacht,
zoals bijvoorbeeld nog werd gemeld in het persbericht van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid op Prinsjesdag, waarin zij
stelde dat ««vanwege de aanhoudende asielinstroom en
achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen er 174
miljoen euro bijkomt voor de asielketen in 2021. Dit geld is met
name bedoeld voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) en de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND)»? Hoe
wordt voorkomen dat er wederom in de begroting een te lage
inschatting van de instroom wordt gemaakt, waardoor dit in
toekomstige begrotingen weer gecorrigeerd moet worden,
inclusief extra middelen?
In hoeverre is de inschatting voor een lagere asielprognose niet
gewoon een manier om geld te bezuinigen?
Welke nationaliteiten hebben de asielinstromers naar verwachting in percentages?
Wat was de gemiddelde doorlooptijd voor asielverzoeken van na
1 april in spoor 4 in mei, juni, juli, augustus, september en
oktober van dit jaar?
Kunt u aangeven welk percentage asielverzoeken van Syriërs,
Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Turken, Jemenieten en Eritreeërs die
onder de taskforce vallen inmiddels is afgehandeld? Kunt u
daarbij aangeven om hoeveel zaken het gaat? Zo nee, kunt u dan
aangeven hoeveel asielverzoeken van Syriërs, Afghanen,
Irakezen, Iraniërs, Turken, Jemenieten en Eritreeërs in totaal in
2020 zijn afgehandeld en hoeveel verzoeken uit die landen van
herkomst nog openstaan?
Kunt u onderbouwen waarom u vanaf 2021 ineens 3000 mensen
minder verwacht als het gaat om de asielinstroom? Waar is dat
op gebaseerd?
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455

456
457

458

Vraag
Hoeveel nareisprocedures lopen vertraging op doordat bij de
ambassades geen onderzoek kan plaatsvinden en de afgifte voor
een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) voor gezinsleden nog
slechts beperkt plaatsvindt? Wanneer is de verwachting dat deze
opgelopen achterstanden weer zijn weggewerkt?
Kunt u onderbouwen hoe de prognoses voor het aantal toekenningen voor mvv-nareisaanvragen voor 2020 (4.000) en 2021
(3600) zijn opgebouwd en waarom deze lager zijn dan de
realisatie in 2019? Met hoeveel vergunningverleningen is
rekening gehouden bij het wegwerken van de asielachterstanden
van de IND en de achterstanden die in 2020 zijn ontstaan door de
beperkte dienstverlening van ambassades?
Wat is het inwilligingspercentage van de top tien nationaliteiten
ten aanzien van nareisaanvragen voor het jaar 2019 en 2020?
Hoe lang is de wachttijd bij de aanvraag voor de vergunning
onbepaalde tijd asiel, voor de beslissing als deze tijdig is
aangevraagd?
Hoe lang na het verlopen van het verblijfsdocument wordt het
nieuwe verblijfsdocument gemiddeld genomen verstrekt?
Hoeveel vergunningen tot verblijf voor onbepaalde tijd asiel heeft
de IND verleend in 2019 en in 2020 tot dusver?
In hoeveel gevallen is na vijf jaar vergunning bepaalde tijd asiel
alleen een verlenging gegeven?
In hoeveel gevallen is de vergunning voor bepaalde tijd asiel en
onbepaalde asiel ingetrokken in 2019 en in 2020 en om welke
redenen?
Is de verwachting dat er minder houders van de vergunning
bepaalde tijd asiel in aanmerking komen voor een vergunning
onbepaalde tijd asiel in 2021 vanwege een zwaarder inburgeringsvereiste? Is een zwaarder inburgeringsvereiste in overeenstemming met de Kwalificatierichtlijn?
Hoeveel houders van een vergunning bepaalde tijd asiel zijn
genaturaliseerd in 2019 en in 2020 tot dusver?
Hoeveel vluchtelingen zal Nederland in 2021 in het kader van het
EU-programma hervestigen?
Welke prioriteitslanden en gebieden heeft de EU daarvoor
vastgesteld en uit welke daarvan zal Nederland vluchtelingen
hervestigen?
Waarom verwacht de regering in 2021 minder asielzoekers dan in
2020 en 2019? Heeft dit al effect gehad in personeelsmanagement?
Waarom verwacht de regering in 2021 een grotere uitstroom uit
de opvang van het COA dan in 2020 en 2019? Hoe komt deze
prognose tot stand?
Kunt u de streefwaarden terugkeer in absoluten aangeven? Hoe
verhoudt de terugkeer zich tot het aantal afwijzingen voor een
verblijfstatus en het aantal illegaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen?
Kunt u de gehanteerde definities geven bij streefwaarde vertrek?
Op welke manier is de stabielere financieringssystematiek van de
asielketen, die is afgesproken bij de Voorjaarsnota in 2019,
verwerkt in de begroting van Justitie en Veiligheid van 2021?
Waaruit blijkt een stabiele financieringssystematiek die onverwacht hogere instroom kan opvangen?
Wordt bij de kasschuif IND ook rekening gehouden met de
hoeveelheid complexe zaken, die waarschijnlijk niet voor
1 januari 2021 beslist worden, en met aanvragen voor gezinshereniging die gedaan zullen worden bij inwilligingen waardoor de
productie ook in 2021 hoog zal blijven?

26

Nr
459

460
461
462

463

464

465
466
467
468

469
470

471

472

473

474

475

Vraag
Kunt u onderbouwen of de doelmatigheidskorting in 2020 terecht
is toegepast op de IND omdat de meer stabiele financiering tot
meer doelmatigheid gaat leiden (35 300 VI, nr. 23, p. 103)?
Wat is de onderbouwing voor de doelmatigheidskorting in 2021
op de IND?
Bij hoeveel asielzaken is er een ervaren IND-medewerker die
toezicht houdt? Hoe lang zijn IND-medewerkers getraind?
Hoeveel extra FTE werken er bij de IND sinds de Taskforce
achterstanden is gestart? Hoe lang is de verwachting dat deze
FTE in dienst blijven bij de IND?
Hoeveel zaken zijn er door de Taskforce achterstanden IND
afgehandeld sinds de start van de Taskforce? Hoe groot is het
aantal kansrijke asielzaken dat is afgehandeld van het totaal
aantal afgehandelde zaken door de Taskforce?
Gaat het lukken om de achterstanden voor het einde van 2020
weg te werken, zoals toegezegd? Zo nee, wat is dan de huidige
prognose?
Kunt u toelichten hoe de stabielere financiering van de IND zich
verhoudt tot de sterke daling van het budget vanaf 2022?
In welk stadium is het programma flexibilisering asielketen? Is de
uitvoering al bezig met de toepassing?
Wordt er in de praktijk al aan de regietafels gewerkt? Hoeveel
asielverzoeken heeft de regietafel tot op heden beoordeeld?
Hoe is de GVL ingericht? Hebben alle ketenpartners een vaste
positie op de GVL? Welk voordelen heeft de GVL voor de
samenwerking t.o.v. het eerdere systeem? Welke nadelen heeft
de GVL ten opzichte van het eerdere systeem?
Hoe verhoudt het simulatiemodel zich tot de snelle op- en
afschaling in de asielketen en de bijbehorende financiering?
Hoe groot is de huidige buffercapaciteit bij het COA en hoe groot
is deze voor 2021? Acht u deze voldoende om onvoorziene
fluctuaties in de asielinstroom op te kunnen vangen?
Wat is de prognose met betrekking tot het aantal op te vangen
asielzoekers door het COA voor de rest van 2020 en 2021? Kunt u
een uitsplitsing maken per spoor 1, 2 en 4? In hoeverre zijn er op
dit moment voldoende plekken om dit aantal asielzoekers op te
vangen? Hoeveel plekken zijn er tekort voor de komende periode?
Welke oplossing zoekt u om aan de vraag te voldoen?
Zijn alle asielzoekers die een halfjaar of langer in Nederland
verblijven ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)?
Zijn er ook achterstanden bij de inschrijving in de BRP van
vergunninghouders die in de opvang verblijven? Zijn er extra
maatregelen genomen met betrekking tot de inzet van BRPstraten om de achterstanden weg te werken? Is er nu en in 2021
voldoende personele inzet van alle ketenpartners met name IND
en COA voor planning en vervoer beschikbaar? Wanneer is het
streven dat de achterstanden weggewerkt zijn?
Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van
kleinschalige opvanglocaties? Zijn hier extra middelen voor
gereserveerd? Waarom wordt een ondergrens van 150 bewoners
gehanteerd? Als een gemeente een aantal kleinere locaties
aanbiedt die bij elkaar in de buurt liggen zal het COA deze dan
weigeren?
Hoe wordt vastgesteld of een asielzoeker daadwerkelijk amv’er
is? Op welke manier wordt daarbij gebruik gemaakt van
objectieve biometrische gegevens?
Welke taken heeft vluchtelingenwerk Nederland in het formele
asielproces? Waarom is ervoor gekozen dit uit te besteden aan
een stichting en niet door de overheid zelf te laten verrichten?
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Vraag
Hoeveel vertrekken heeft het IOM, sinds het REAN-programma,
gerealiseerd (graag uitsplitsen per jaar en land van herkomst)?
Kunt u een overzicht geven van de non-gouvermentele organisaties die zich bezighouden met terug van vreemdelingen?
Hoe zien de projecten die de non-gouvermentele organisaties
uitvoeren eruit (graag zo specifiek mogelijke voorbeelden)?
Met welke landen heeft Nederland al dan niet in EU-verband een
terugkeerovereenkomst gesloten? Welke bedragen zijn hiermee
gemoeid per land en hoeveel terugkeerders betreft het per land?
Hoeveel vluchtelingen zaten in 2020 in grensdetentie? Wat was
de gemiddelde duur van deze detentie?
Hoeveel gezinnen met kinderen en alleenstaande minderjarige
vreemdelingen (AMV’s) verbleven in 2020 in de gesloten
gezinsvoorziening in Zeist? Wat was de gemiddelde duur van de
detentie van gezinnen en van AMV’s?
Hoe groot was de instroom van nieuwe medewerkers in het
gevangeniswezen het afgelopen jaar en hoeveel medewerkers
hebben het gevangeniswezen het afgelopen jaar verlaten?
Hoe groot is het personeelstekort in het gevangeniswezen en de
forensische zorg op dit moment? Wanneer zijn deze tekorten naar
verwachting opgelost?
Waarom neemt de tbs-capaciteit bij particuliere instellingen
gedurende de jaren af?
Waarom is er enkel in 2020 sprake van daling van de inkoop
ambulante forensische zorg?
Gaat het aantal fte eveneens verlaagd worden, aangezien de
personele kosten bij de IND afnemen? Gaan er ontslagen vallen?
Hoe vaak kwam het in 2019 en in 2020 voor dat er geen procesvertegenwoordiger van de IND aanwezig kon zijn bij een zitting?
Wat was het aantal te behandelen asielaanvragen voor de IND op
1 oktober 2020 en wat is de prognose voor 1 januari 2021?
Hoe groot was de werkvoorraad voor spoor 2 (algemene
asielprocedure) en spoor 4 (verlengde asielprocedure) op
1 oktober 2020? Voor hoeveel van deze asielverzoeken is de
wettelijke beslistermijn voorbij? Hoeveel mensen wachten langer
dan 9 maanden? Hoeveel wachten langer dan een jaar? Hoeveel
mensen wachten langer dan 2 jaar? Kunt u de antwoorden
uitsplitsen naar de algemene asielprocedure en de verlengde
asielprocedure?
Wat is de prognose voor het aantal asielzoekers in de algemene
procedure en in de verlengde asielprocedure per 1 januari 2021?
Wat zijn de doorlooptijden voor spoor 1, 2 en 4, met onderscheid
in algemene en verlengde procedure, in 2019 en 2020?
Hoe lang duurt het gemiddeld genomen per spoor voordat de
beroepsprocedure in asielzaken is behandeld? Hoelang is de
wachttijd in beroep en in hoger beroep gemiddeld per spoor?
Welk percentage asielverzoeken wordt afgedaan in spoor 1, 2 en
4?
Hoe vaak vindt een spoorwisseling plaats van spoor 2 naar spoor
4? Kan dit uitgesplitst worden naar nationaliteit?
Wat is het inwilligingspercentage van spoor 1, 2 en 4? Kan dat
worden opgesplitst naar de top 10 landen van herkomst? Hoe
worden deze inwilligingspercentages berekend?
Hoeveel asielaanvragen van Afghaanse tolken zijn er de
afgelopen vijf jaar ingediend, hoeveel zijn daarvan afgewezen,
toegewezen, of zitten nog in de procedure?
Hoe hoog is het totaalbedrag aan in 2019 opgelegde
ontnemingsvonnissen?
Wat zijn de afpak-doelstellingen/-verwachtingen voor 2020 en
2021? Waarop zijn deze doelstellingen/verwachtingen gebaseerd?
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Vraag
Hoe hoog is het totaalbedrag aan nog niet geïncasseerde
ontnemingsvonnissen?
Hoeveel crimineel geld is er in 2019 door toezichthouders
«afgepakt» in de vorm van bestuurlijke boetes?
Kan worden verduidelijkt ten laste van welk type onderzoek (OSS,
WVW of WMG) de budgetverlaging gerealiseerd wordt?
Op welke wijze zet de rechtspraak in op gerechtsoverstijgende
personeelsplanning?
Op welke termijn zal de Wet homologatie onderhands akkoord in
werking treden en hoe wordt de werking van de wet gemonitord?
Kunt u toelichten wat de stand van zaken is van de Wijziging van
de Wet wapens en munitie in verband met de regulering van het
bezit van zware luchtdrukwapens?
Hoeveel boetes of sancties heeft de Autoriteit Persoonsgegevens
opgelegd in 2020? En wat is de verwachting voor 2021?
Hoeveel klachten heeft de Autoriteit Persoonsgegevens behandeld in 2020? En wat is de verwachting voor 2021? Hoeveel
klachten zijn er in 2020 onbehandeld gebleven?
Wat is de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel
houdverbod bij dierenmishandeling? Hoe kan het dat hierin
opnieuw vertraging is opgetreden, in weerwil van eerdere
beloftes? Waarom is hier niet aan doorgewerkt?
Zijn de rapportages van de ADR over mogelijke beïnvloeding van
rapporten van de Inspectie J&V inmiddels gereed (gaat oa over
rapporten: invoering nationale politie, de nekklem, periodiek
beeld opsporing)? Zo ja, kunt u deze de Kamer toesturen? Zo nee,
waarom is er vertraging?
Op welke termijn verwacht u de Wet regulering sekswerk in de
Kamer te hebben liggen?
Waarom daalt de subsidie voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vanaf 2022?
Kan uiteen worden gezet hoe het verlies van het Meldpunt
Sektesignaal in de praktijk is opgepakt in 2020?
Hoe wordt de drastische daling van het subsidiebedrag voor de
Uitstapprogramma’s prostituees verklaard?
Kan worden verduidelijkt hoe het budget voor de Stichting
Geschillencommissies voor consumentenzaken tot stand is
gekomen en op welke manier dit in lijn is met eerdere aangenomen amendementen van de Kamer?
Is de subsidie die aan stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) wordt toegekend toereikend? Klopt het dat door
een ernstig liquiditeitsprobleem het voortbestaan van de
organisatie van het EOKM in gevaar is? Wat is extra nodig om de
taken van het EOKM naar behoren te vervullen?
Hoe wordt de forse afname van de subsidie aan Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties voor de komende jaren ten opzichte
van 2019 verklaard?
Waarom wordt de subsidie voor het Expertisebureau Online
Kindermisbruik (EOKM) verlaagd?
Hoeveel meldingen van sektes zijn er in 2020 binnengekomen bij
de politie? Aan hoeveel van deze signalen is opvolging gegeven?
Hoe wordt verklaard dat het meldpunt internetdiscriminatie geen
subsidie meer krijgt, terwijl op bladzijde 12 geschreven wordt dat
dit meldpunt juist een stevige positie krijgt?
Hoe betrekt u het NSOB-rapport bij het programma JenV
Verandert? Laat u onderzoeken hoe het komt dat onder de druk
van een crisis opgavegericht werken gemakkelijker blijkt te gaan
dan onder «normale» omstandigheden? Zo ja, wanneer verwacht
u de uitkomsten?
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Vraag
Hoe betrekt u het NSOB-rapport bij het programma JenV
Verandert?
Hoeveel politievrijwilligers zijn er in 2020 bij de politie?
Hoeveel digitale wijkagenten zijn er werkzaam bij de politie (in
fte)? In welke eenheden zijn deze digitale wijkagenten werkzaam?
Wat is de taakomschrijving van de digitale wijkagent? Welke
bevoegdheden heeft de digitale wijkagent?
Is er een lijst vastgesteld van «persoonskenmerken waarin
mensen zich van elkaar onderscheiden» op basis waarvan de
doelstelling «vergroten van de diversiteit in het personeelsbestand» meetbaar gemaakt wordt? Zo ja, welke persoonskenmerken worden daarbij bedoeld en welke streefwaardes voor het
terugkomen van die kenmerken binnen elk team worden daarbij
gehanteerd?
Valt de PTSS afdoening bij de politie onder de vangnetregeling
«veilig en gezond werken»? Hoeveel budget is er per jaar voor de
PTSS afdoening beschikbaar in de politiebegroting?
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