
29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005

Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS
Ontvangen 5 oktober 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding
worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met
€ 80 000 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Vreemdelingen worden het verplichtingenbedrag en het
uitgavenbedrag verhoogd met € 5 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement heeft als doel een half miljard euro structureel extra te
besteden aan extra politie en het bestrijden van terrorisme. 400 miljoen
euro daarvan wordt ter beschikking gesteld voor extra politieagenten en
100 miljoen euro voor het bestrijden van terrorisme. Het kabinet inves-
teert onvoldoende in extra agenten voor de veiligheid in het land en ook
de extra gelden voor de AIVD worden door de indiener als onvoldoende
ervaren.

Met de 400 miljoen extra op de politiebegroting vanaf 2005 kan de
politiesterkte in de komende jaren geleidelijk groeien met 5 500 a 6 000
fte’s, waarvan het grootste deel (ca 75%) executief en slechts 25%
administratief-technisch personeel. Voor het opleiden van een dergelijke
groep executieven zal in de eerste jaren een substantiële uitbreiding (en
later weer afbouw) van de opleidingscapaciteit noodzakelijk zijn, waarvoor
minimaal 100 miljoen euro per jaar nodig is (te financieren uit het
structurele budget van 400 mln).

De 100 mln extra structureel voor terrorismebestrijding zal volgens de
reeds nu gehanteerde verdeling als volgt worden besteed: 15 miljoen euro
voor extra AIVD-personeel (ongeveer 150 extra mensen), 80 mln euro
voor de keten van rechtshandhaving (OM, rechterlijke macht, cellen-
capaciteit etc) en 5 mln euro extra voor de post Vreemdelingen (IND)
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vanwege de aan de terrorismebestrijding verbonden tijdelijke opvang en
uitzetting van personen.

De dekking van de totale aan dit amendement verbonden extra uitgaven
van 500 mln euro structureel wordt gevonden in de begroting van
Buitenlandse Zaken door het budget voor ontwikkelingssamenwerking
met 500 mln te verlagen. Van artikel 2 wordt 105 miljoen euro gekort het
totaalbedrag van 524 miljoen euro (waarbij met name gedacht wordt aan
goed bestuur en 70% van de gelden die beleidsmatig gereserveerd zijn of
nog niet zijn ingevuld). Van artikel 4 wordt het totaalbedrag van 859
miljoen euro verlaagd met 215 miljoen euro. Van artikel 5 wordt het
totaalbedrag van 1.19 miljard euro verlaagd met 180 mln euro.

Zie ook de amendementen 29 800 V, nr. 3 en 29 800 VII, nr. 5.

Wilders
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