
2022D40237 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 2023 (Kamerstuk 
(36 200 VI). 

De voorzitter van de commissie,
Van Meenen 

De griffier van de commissie,
Brood 
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Nr Vraag 

1 Hoeveel vragen van functionarissen gegevensbescherming heeft 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in 2022 beantwoord en heeft 
de AP voldoende capaciteit en middelen om deze taak uit te 
voeren? 

2 Hoeveel datalekken heeft de AP in 2022 ontvangen en hoeveel 
hiervan zijn opgevolgd? Welke sectoren komen hierbij het vaakst 
naar voren? 

3 Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op de 
overheid? 

4 Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op de 
vervoerssector? 

5 Hoeveel van het extra geld voor het Centraal Orgaan opvang 
asielzoekers (COA) wordt besteed aan het toekomstbestendig 
maken van de opvangvoorzieningen? 

6 Is er in 2022 sprake van een verkorting van de doorlooptijden van 
zedenzaken ten opzichte van eerdere jaren? 

7 Hoe vaak is in 2022 in totaal contrabande onderschept door Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) en hoe vaak zijn naar aanleiding 
daarvan disciplinaire maatregelen getroffen jegens gedetineerden 
in Penitentiaire Inrichtingen (PI) en in tbs-klinieken? 

8 Op welke wijze wordt uitvoering gegeven aan de afspraak in het 
coalitieakkoord dat er een substantiële maatschappelijke bijdrage 
komt van gehele advocatuur en wanneer wordt de Kamer daarover 
geïnformeerd? 

9 Wanneer kan het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) 
Jeugdcriminaliteit naar de Kamer worden gestuurd? 

10 Welke inspanningen zijn er verricht in 2022 om de herziening van 
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(WPBR) te kunnen aanbieden bij de Raad van State? 

11 Hoeveel onherroepelijke veroordeelden die nog een gevangenis-
straf moeten uitzitten zijn er in 2021 en tot nu toe in 2022 opge-
spoord en vastgezet? 

12 Op welke wijze wordt extra toezicht gehouden op criminele 
veiligelanders in het kader van de Top-X aanpak? 

13 Zijn er genoeg mogelijkheden voor alle partijen in de asielketen, 
het lokaal bestuur, de strafrechtketen en vervoerders om informa-
tie uit te wisselen in het kader van de Top-X aanpak? 

14 Waarom kunnen gemeenten slechts tot 1 oktober 2022 een 
aanvraag doen voor het uitvoeren van maatregelen tegen overlast 
van criminaliteit door asielzoekers? 

15 Voor het voorkomen van jonge aanwas & justitiële functie in de 
wijk is bij de begroting van vorig jaar 82 miljoen euro vanuit de 
ondermijningsgelden beschikbaar gesteld en bij Coalitieakkoord 
nog eens 100 miljoen euro structureel in 2023. Hoe zijn deze 
middelen in 2022 en de komende jaren exact verdeeld en welke 
gemeenten komen in aanmerking voor deze middelen? 

16 Hoe worden de investeringen vanuit de ondermijningsgelden voor 
de Politie in 2023 exact besteed? 

17 Hoe worden de investeringen vanuit de ondermijningsgelden voor 
het Openbaar Ministerie (OM) in 2023 exact besteed? 

18 Hoe worden de investeringen vanuit de ondermijningsgelden voor 
de Rechtspraak in 2023 exact besteed? 

19 Hoe worden de investeringen vanuit de ondermijningsgelden voor 
DJI in 2023 exact besteed? 
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20 Kunt u aangeven hoe, en in welke mate, geïnvesteerd wordt in 
goede en kindvriendelijke asielopvang? Welke activiteiten worden 
financieel ondersteund ter bevordering van het psychosociaal 
welzijn van kinderen, zoals bijvoorbeeld TeamUp, en voor welke 
bedragen? 

21 Kunt u aangeven of, en in welke mate, structureel wordt geïnves-
teerd in goede asielopvangplekken en deskundigheidsbevorde-
ring? Houdt de huidige begrotingshorizon in dat komend jaar 
vooral in crisisopvang wordt geïnvesteerd en niet of nauwelijks in 
structurele asielopvang? En hoe is precies voorzien dat na volgend 
jaar kinderen en amv’s zo snel mogelijk toegang krijgen tot 
voorzieningen ter ondersteuning van hun optimale ontwikkeling? 

22 Hoe wordt de kwaliteit van de cno’s gewaarborgd? Kunt u 
aangeven in hoeverre de huidige cno’s voldoen aan de geldende 
kwaliteitsnormen? Hoeveel kinderen verblijven momenteel in de 
cno’s en voor hoelang? Hoe wordt voorkomen dat met name 
kinderen in cno’s verblijven die ongeschikt en schadelijk zijn voor 
kinderen? Hoe worden gemeenten ondersteund om te voorzien in 
de kwaliteit van opvangvoorzieningen en welk budget is daarvoor 
beschikbaar op de begroting? Kunt u concreet aangeven hoe 
kinderen in cno’s zo kindvriendelijk als mogelijk worden opgevan-
gen en hoe aan de kwaliteitsnormen zal worden voldaan en of 
daarvoor het beschikbare budget toereikend is? 

23 Is de ISD-maatregel van toepassing op de criminele veiligelanders? 
24 Kunt u een overzicht geven, uitgesplitst naar «staatloos» en 

«nationaliteit onbekend» naar aantal, geslacht, leeftijd, herkomst-
land en land van laatste verblijf over de jaren 2010–2021? Kunt u in 
dit overzicht een onderscheid maken naar het naar leeftijd en 
verblijfsgrond uitgesplitste aantal mensen dat onder de definitie 
staatloos zouden kunnen vallen die in de jaren 2010–2021 een 
verblijfsvergunning respectievelijk voor bepaalde tijd en onbe-
paalde tijd hebben gekregen? Hoeveel verblijfsvergunningen op 
basis van het buitenschuldbeleid zijn voor de periode 2010–2021 
aan staatlozen verleend? En aan hoeveel staatlozen is in de periode 
2010–2021 het Nederlanderschap verleend? Kunt u hierbij 
uitsplitsen naar leeftijd, en tussen het verkrijgen van het Nederlan-
derschap van rechtswege en door verlening? 

25 Kunt u voorzien in een overzicht van de vertrekcijfers van het 
aantal personen dat onder de definitie staatloos zou kunnen vallen 
voor de jaren 2016–2021, uitgesplitst naar vertrek binnen de EU en 
buiten de EU en naar gedwongen en vrijwillig vertrek? Kunt u een 
overzicht geven van het aantal personen dat onder de definitie 
staatloos zou kunnen vallen of waarvan de nationaliteit onbekend 
is en in de periode 2016–2021 in vreemdelingenbewaring is 
gesteld? Kunt u een overzicht geven waar deze groepen precies 
zijn terechtgekomen (bijvoorbeeld terugkeer naar herkomstland, 
derde land, met onbekende bestemming vertrokken, geen zicht op 
uitzetting et cetera)? 

26 Hoeveel middelen vanuit het coalitieakkoord zijn in de jaren 2022 
t/m 2025 gereserveerd voor DJI? 

27 Welke gevolgen heeft het resterende structurele tekort van 
23 miljoen euro bij DJI? 

28 Kunt u per PI uitsplitsen hoeveel middelen er vanuit het coalitieak-
koord worden verdeeld? 

29 Waarom is er in de begroting geen bedrag gekoppeld aan het 
afremmen van de groei in de forensische zorg? 

30 Hoeveel middelen zijn in 2022 en vanaf 2023 gereserveerd voor de 
extra maatregelen tegen voortgezet crimineel handelen in 
detentie? 
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31 Kunt u per detentieregime bij benadering aangeven wat de kosten 
in 2023 per dag zijn om een gevangene te laten verblijven? 

32 Hoeveel gedetineerden zitten er in 2022 in het Extra Beveiligde 
Inrichting-regime (EBI) en hoeveel in het Afdeling Intensief 
Toezicht-regime (AIT)? 

33 Hoeveel extra gedetineerden zullen er naar verwachting de 
komende jaren in een EBI of op een AIT worden geplaatst? 

34 Hoeveel gedetineerden zitten er in 2022 op een afdeling van een 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC)? 

35 Hoe vaak zijn enkelbanden doorgeknipt of gesaboteerd in 2021 en 
tot nu toe in 2022? 

36 Welke maatregelen worden genomen om de beoordeling van de 
asielverzoeken van kwetsbare groepen (onder andere bekeerlin-
gen, geloofsverlaters en LHBTQI+’ers) te verbeteren? 

37 Heeft de inflatie effect op de ruimte in het budget van uitrusting, 
huisvesting en vervoersmiddelen van de politie? Graag uitgebreide 
toelichting (beheerplan politie). 

38 Welke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat een zaak 
als die van de Bahreinse vluchteling nogmaals kan voorkomen? 

39 Waar worden de extra middelen voor het COA aan besteed? Op 
welke manier worden deze nu ingezet om een opvangsysteem te 
realiseren dat schommelingen in de instroom op kan vangen? 

40 Kunt u per ministerie aangeven hoeveel geld er het afgelopen jaar 
aan de landsadvocaat is uitgegeven? 

41 Wat is de huidige stand van zaken van de evacuatie uit 
Afghanistan? 

42 Waar kunnen personen die aanspraak menen te maken op 
evacuatie en zich in Afghanistan of in één van de buurlanden 
bevinden zich melden om bijstand te krijgen bij de evacuatie? 

43 Kunt u per gemeente aangeven hoeveel asielzoekers en ontheem-
den zij opvangen in reguliere opvanglocaties, noodopvanglocaties 
en crisisnoodopvanglocaties? 

44 Is er sprake van een deal met Marokko op basis waarvan Marokko 
mee wil werken om uitgeprocedeerde asielzoekers terug te 
nemen? 

45 Welke groep Russen kan op dit moment aanspraak maken op asiel 
in Nederland of het besluit- en vertrekmoratorium? 

46 Welk deel van het aantal vonnissen wordt op dit moment online 
gepubliceerd? 

47 Wordt er voorzien in een harmonisatie van de opvang- en 
verblijfsregelingen van ontheemden uit Oekraïne en overige 
asielzoekers en statushouders? 

48 Wat is het huidig tekort aan C1-tolken en -vertalers? 
49 Wat is het huidig tekort aan rechters en raadsheren? 
50 Wanneer verwacht u een tekort aan sociaal advocaten? 
51 Kunt u toelichten wat de term «bestuurlijk gebonden» inhoudt? 
52 Kunt u toelichten wat de term «beleidsmatig gereserveerd» 

inhoudt? 
53 Wat is het huidig tekort aan officieren van justitie? 
54 Wat is het huidig personeelstekort bij de DJI? 
55 Hoeveel interlandelijke adoptie-aansprakelijkstellingen van hoeveel 

verschillende partijen heeft de Staat tot op heden ontvangen? 
56 Hoeveel interlandelijke adoptie-aansprakelijkstellingen zijn in welk 

jaar en welke maand van dat jaar ontvangen? 
57 In hoeveel interlandelijke adoptie-aansprakelijkstellingen heeft de 

Staat aansprakelijkheid erkend? 
58 Hoeveel interlandelijke adoptie- aansprakelijkstellingen heeft de 

Staat van de hand gewezen? 
59 Naar aanleiding van hoeveel interlandelijke adoptie-

aansprakelijkstellingen is de Staat tot op heden gedagvaard? 
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60 Hoeveel interlandelijke adoptie-rechtszaken waarbij de Staat 
betrokken is zijn momenteel aanhangig? 

61 In hoeveel interlandelijke adoptiezaken is de Staat in beroep 
gegaan tegen de uitspraak van de rechter? 

62 In hoeveel zaken rondom interlandelijke adoptie is door de Staat 
geprobeerd tot een buitengerechtelijke oplossing te komen door te 
schikken? 

63 Wat is het huidig personeelstekort bij het Nederlands Forensisch 
Instituut (NFI)? 

64 Zijn er personeelstekorten bij de 3 reclasseringsorganisaties? 
65 Wat kost een extra rechter per jaar? 
66 Wat kost een extra politieagent en wijkagent per jaar? 
67 Wat kost een extra rechercheur per jaar? 
68 Wat kost een extra financieel rechercheur per jaar? 
69 Wat kost een extra digitaal rechercheur per jaar? 
70 Wat is het huidig personeelstekort bij de AP? 
71 Is de groep Russen die (tijdelijk) bescherming kan verkrijgen in 

Nederland vergroot na de grootschalige mobilisatie in de 
Russische Federatie? En zo ja, om welke groep gaat het dan 
precies? 

72 In hoeveel zaken rondom interlandelijke adoptie is door de Staat 
geprobeerd tot een buitengerechtelijke oplossing te komen door te 
schikken? 

73 Wanneer kan de Kamer de complete landenanalyse verwachten in 
het kader van interlandelijke adoptie? 

74 Zijn er personeelstekorten bij het Juridisch Loket? 
75 Op basis van welke criteria zijn de gemeenten geselecteerd voor de 

preventiegelden «preventie met gezag»? 
76 Wat is de huidige werkachterstand van de zittende en staande 

magistratuur en wanneer is die volgens prognose opgelost? 
77 Kunt u een overzicht geven uitspraken van de Raad van State die in 

de afgelopen drie jaren de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 
en het COA hebben aangezet tot wijziging van het beleid en daarbij 
kort weergeven wat de wijziging behelst? 

78 Wanneer kan de Kamer de complete landenanalyse verwachten in 
het kader van interlandelijke adoptie? 

79 Hoeveel gezinnen hebben alsnog een verblijfsvergunning 
gekregen onder het kinderpardon naar aanleiding van de motie 
Jasper van Dijk over niet langer hanteren van een zinledig 
formulier zonder rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfs-
vergunning aan na de asielprocedure geboren kinderen? 

80 Hoeveel kinderen zijn uiteindelijk afgewezen voor de Afsluitingsre-
geling (kinderpardon) na uitvoering van de motie Jasper van Dijk 
over niet langer hanteren van een zinledig formulier zonder 
rechtswaarde als voorwaarde voor een verblijfsvergunning aan na 
de asielprocedure geboren kinderen? 

81 Wanneer kan de Kamer de complete landenanalyse verwachten in 
het kader van interlandelijke adoptie? 

82 Hoeveel kinderen verblijven er op dit moment in Nederland langer 
dan vijf jaar zonder verblijfsvergunning? 

83 Welke opvolging geeft het kabinet aan de twee uitspraken van de 
Raad van State in het jaar 2022 inzake de Afsluitingsregeling? 

84 Hoeveel vreemdelingen hebben het land verlaten door het 
koppelingsbeginsel dat met de Koppelingswet uit 1998 is 
geïntroduceerd? 

85 Kunt u voor de beleidsartikelen 33 (Veiligheid en criminaliteitsbe-
strijding) en 34 (contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid) 
een overzicht bieden van alle cijfermatige beleidsindicatoren (voor 
zover die bestaan) en bijbehorende doelstellingen, die worden 
gebruikt om de effectiviteit van het beleid te monitoren? 
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86 Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot het met 
terugwerkende kracht intrekken van toeslagen vanwege de 
verblijfsstatus van vreemdelingen, zoals toegezegd in de Kamer-
vragen Aanhangsel van de Handelingen 3056 in het antwoord op 
vraag 10? 

87 Hoeveel externe aspiranten zijn er ingestroomd bij de politieacade-
mie in 2019, 2020, 2021 en hoeveel externe instroom was er 
voorzien? 

88 Hoeveel drugsdumpingen waren er in 2021 en de eerste helft van 
2022? Wat was de verhouding tussen het beschikbare budget en 
het aantal aanvragen voor subsidies in verband met drugsdumpin-
gen? 

89 Hoeveel aspiranten zijn er voortijdig gestopt bij de politieacademie 
in 2019, 2020 en 2021 en hoeveel uitstroom daarvan was voorzien? 

90 Welke maatregelen zijn er genomen sinds verschijnen van het 
WODC-rapport «Naar meer evidence-based beleid binnen JenV» 
om te werken naar meer evidence based beleid binnen uw 
ministerie? 

91 Hoeveel boetes zijn er in 2022 opgelegd door de AP en hoeveel 
boetes verwacht de AP op te leggen in 2023? 

92 Hoe groot is de voorraad klachten die nog op behandeling wacht 
door de AP? 

93 Wanneer komt de Wet seksuele delicten naar de Kamer? 
94 Op welke verschillende manieren worden criminele geldstromen 

op dit moment in Nederland aangepakt? 
95 Hoe vaak wordt jaarlijks gebruikgemaakt van non-conviction based 

confiscation? 
96 Kunt u een overzicht bieden van alle uitgaven van uw ministerie 

gerelateerd aan de bestrijding of preventie van seksueel geweld 
(zeden) voor de jaren 2022–2025? 

97 U geeft aan prioriteit te geven aan het aanpakken van overlast met 
betrekking tot migratie om zo het draagvlak voor migratie te 
vergroten. Waar wordt specifiek in geïnvesteerd om het draagvlak 
te vergroten? 

98 Hoe wordt voorkomen dat de ongewenstverklaring leidt tot 
criminalisering van onrechtmatig verblijf? 

99 Welk gedrag wordt er precies bedoeld met «overlast veroorza-
ken»? 

100 Op welke manier wordt willekeur voorkomen met betrekking tot 
wat wordt aangemerkt als overlast veroorzaken? 

101 Klopt het dat de doelstellingen van de stelselherziening rechtsbij-
stand een jaar naar achter zijn opgeschoven? 

102 Richt de ongewenstverklaring zich op overlastgevers of niet? Wat 
is de definitie van een overlastgever en waarom volstaat daarbij 
het huidige strafrechtelijk kader niet? 

103 Wat voegt een ongewenstverklaring toe? Wat is het verschil met de 
strafbaarstelling van illegaliteit? 

104 Hoe zorgt een ongewenstverklaring voor terugkeer? 
105 Als het niet alleen voor overlastgevers geldt, voor wie geldt het 

dan nog meer? In andere woorden, kunt u uitleggen wat «vooral» 
precies inhoudt? Hoe moet de «vooral» gelezen worden in het 
kader van rechtszekerheid? 

106 Hoeveel uitgaven worden er vanuit uw ministerie gedaan specifiek 
aan het scannen van containers op drugssmokkel? 

107 Kunt u aangeven om welk conceptwetsvoorstel het precies gaat 
met betrekking tot de grondslag voor het verplicht testen van 
vreemdelingen die niet meewerken aan hun vertrek? Wanneer is 
het conceptwetsvoorstel in consultatie gebracht? Wie zijn precies 
om advies gevraagd en waar zijn eventuele ingebrachte consulta-
tieadviezen terug te vinden? 
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108 Wanneer bent u voornemens het wetsvoorstel tot regeling van een 
wettelijke gemeentelijke taak voor asielopvang aan de Kamer voor 
te leggen? 

109 U geeft aan dat er nog geen sprake is van stabiele financiering 
voor ketenpartners met betrekking tot asiel en migratie terwijl het 
belang van deze stabiliteit wel onderstreept wordt. Verwacht u 
deze financiering te stabiliseren? En zo ja, op welk termijn? 

110 U geeft aan maatregelen voor stabiele financiering verder uit te 
werken. Welke maatregelen worden exact gewerkt? En op welk 
termijn verwacht u deze maatregelen te hebben uitgewerkt? 

111 U geeft aan doorlopend te spreken met prioritaire 
herkomstlanden over hoe belangrijk het is dat zij meewerken aan 
terugkeer van mensen die niet rechtmatig in Nederland mogen 
blijven. Welke resultaten boeken deze gesprekken? 

112 Wat is de behoefte van de ontheemden uit Oekraïne? Hoe is dit 
onderzocht? Voldoen de huidige opvang en voorzieningen aan 
deze behoefte? 

113 Welke onzekerheid voorziet u in de duur van het verblijf van 
ontheemden uit Oekraïne? Is de verwachting dat de inzet in 
opvang en voorzieningen het hele jaar 2023 voort zal duren? 

114 Hoe lang is de voortzetting van DG Oekraïne voorzien? Wordt er op 
termijn voorzien in een (gedeeltelijke) samenvoeging met de 
Directie Multilaterale Instellingen en Mensenrechten/Directie 
Migratiebeleid/Directie Regie Migratieketen? 

115 Waarom is de financiering van de ketenpartners nog niet stabiel? 
Wanneer kan de Kamer de maatregelen hiertoe verwachten? 

116 Wat is de stand van zaken van het project «Doorontwikkeling 
Verkeerstoren en verbeteren operationele sturing»? Wordt deze 
nog steeds voor het einde van 2022 geïmplementeerd? 

117 Zijn er al resultaten vanuit de «opvolgende aanvraagkamer»? Zo ja, 
kunt u die delen? Zo nee, wanneer kunnen we dit verwachten? 

118 Kunt u uitleggen hoe het afdwingen van een PCR-test zich 
verhoudt tot de grondrechten van de asielzoeker, ook op grond van 
de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)? 

119 Hoe verhoudt dit zich tot de Nederlandse artseneed, waarin staat 
dat een arts lijden moet verlichten (in plaats van toedoen) en dat 
artsen zich moeten houden aan de geheimhouding? 

120 Hoe wordt de wijkgerichte aanpak van jeugdcriminaliteit verder 
ingevuld? Is hiervoor voldoende capaciteit beschikbaar bij de wijk- 
en basisteams van de politie? 

121 Kunt u een toelichting geven op het landelijk informatieknoop-
punt? Hoe verhoudt dit knooppunt zich tot de taken van het 
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)/Nederlands Instituut Publieke 
Veiligheid (NIPV)? 

122 Worden medewerkers van het COA getraind in de omgang met 
overlastgevende asielzoekers? Zo ja, wat behelst deze training? 

123 Hoe ziet de uitwerking van aanbevelingen van commissie Bos er 
concreet uit? 

124 Hoeveel, van in totaal 700, extra wijkagenten zijn er in 2024? 
Hoeveel extra wijkagenten zijn er in 2025? 

125 Waarom staat de tien miljoen euro extra per jaar die u beschikbaar 
stelt in de jaren 2022 tot en met 2025 aan de gecertificeerde 
instellingen ten behoeve van werkdrukverlaging niet in de 
begroting? Waar komt dit geld vandaan? Op welke manier gaat dit 
geld uitgegeven worden en helpen bij de werkdrukverlaging? 

126 Waarom staat de tien miljoen euro extra per jaar die u beschikbaar 
stelt in de jaren 2022 tot en met 2024 voor een stimuleringsrege-
ling om zijinstroom binnen de jeugdbescherming te bevorderen 
niet in de begroting? Waar komt dit geld vandaan? Op welke 
manier gaat dit geld uitgegeven worden? 

7



127 Hoe lang zijn de wachttijden bij gecertificeerde instellingen (GI) en 
de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) op dit moment? Hoe 
lang waren deze wachttijden de afgelopen vijf jaar bij deze 
instanties? Welk doel stelt het u zichzelf wat betreft wachttijden 
voor 2023 bij de GI’s en RvdK? 

128 Hoeveel budget is beschikbaar voor de (gedeeltelijke) herziening 
van de Wet politiegegevens, gezien het feit dat begin 2023 de 
beleidsmatige inventarisatie over het aanpassen van de Wpg is 
afgerond? 

129 Hoe verklaart u de ongewijzigde kosten voor de Landelijke 
Vreemdelingen Voorziening (LVV) na het transitiejaar? 

130 Hoe wordt de uitbreiding van de LVV naar landelijke dekking 
gefinancierd? 

131 Wat zal er worden bekostigd van de achttien miljoen euro die aan 
het LVV-budget is toegevoegd? 

132 De extra middelen voor bewaken en beveiligen liggen ver onder de 
door de politie gevraagde bijdrage voor bewaken en beveiligen? 
Wat is hiervan de consequentie? 

133 Welke risicomodellen worden gebruikt in het snelrecht en de 
ZSM-afhandeling (zorgvuldig, snel en op maat)? 

134 Kunt u toelichten of er risicomodellen worden gebruikt of 
ontwikkeld die kunnen helpen om de doorlooptijden van strafzaken 
te versnellen? 

135 Waarom heeft u ervoor gekozen om zich in de LVV enkel te richten 
op terugkeer en niet op toekomstperspectief? Laten resultaten uit 
het verleden zien dat er wel verblijfsperspectief kan zijn? 

136 Liggen er prestatieafspraken onder de structurele versterking van 
de keten (OM/Zittende Magistratuur (ZM))? 

137 Gaan er «middelen ondermijning ten behoeve van de politie» naar 
high tech crime, met name de ontsleuteling van encrochat en 
andere crypto? 

138 Is de verwachting dat er na Q2 2023 geen opvang van ontheemden 
uit Oekraïne meer nodig is? Wat gebeurt er als de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne ook na 2024 verlengd moet worden? 
Wordt er gewerkt aan lange termijnscenario’s voor de opvang van 
ontheemden uit Oekraïne? 

139 Heeft u de verwachting dat 75.000 opvangplekken voldoende 
zullen zijn? 

140 Zijn er voor 2023 geen subsidies voor niet-gouvernementele 
organisaties (NGO) voorzien? Waarom niet? In geval deze wel 
voorzien zijn: waarom zijn deze niet opgenomen? 

141 Worden er ook voor 2023 kosten voor medische zorg voor 
ontheemden uit Oekraïne voorzien? 

142 Welke risicomodellen of algoritmes gebruikt de Nationale 
Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en zijn 
deze zelf ontwikkeld of ingekocht? 

143 Wat is de juridische grondslag voor de uitwisseling van gegevens 
tussen de partijen in de Nationale Samenwerking tegen Ondermij-
nende Criminaliteit? 

144 Kunt u een overzicht geven van de voorspellende risicomodellen 
die de politie gebruikt en daarbij kort toelichten waarvoor de 
risicomodellen worden gebruikt en of deze door de politie zelf 
ontwikkeld zijn of aangekocht bij een externe partij? 

145 Kunt u een overzicht geven van externe partijen die voorspellende 
risicomodellen voor en/of met de politie ontwikkelen? 

146 Kunt u een overzicht geven van de voorspellende risicomodellen 
die de politie gebruikt voor jeugdige verdachten en veroordeelden? 

147 Waarom wordt bij het COA het vermogen afgeroomd terwijl de 
organisatie in een crisis verkeert? 
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148 Waarom is er geen afronding bekend van het onderzoek naar 
straftoemeting bij Veilige Publieke Taak-delicten? 

149 Wordt de prognose van formatie politie 2022 (52.381 fte) gereali-
seerd en is het te verwachten dat de prognose van 2023 
(52.591 fte) wordt gerealiseerd, gelet op de bezetting bij de 
Politieacademie (PA) en de uitstroom? 

150 Is er in 2024/2025 evenwicht in de formatie/bezetting, gelet op de 
uitstroom en de bezetting bij de PA? (beheerplan politie p. 5) 

151 Voor wie is digitale vakontwikkeling nodig? Wie heeft daarbij 
prioriteit? Wanneer is dit gestart? (beheerplan politie p. 5) 

152 Wat is de intensivering bij de aanpak van cybercrime, in het 
bijzonder Team ter bestrijding van Kinderpornografie en Kinder-
sekstoerisme (TBKK) en Team High Tech Crime (THTC), zowel 
personeel als materieel? (beheerplan politie p. 6) 

153 Heeft de politie een alternatief voor een heldere afdoening van een 
kleine zaak, die nu door het slecht functioneren van de keten veelal 
niet tot een straf leidt? (beheerplan politie p.15) 

154 Hoe ziet de samenwerking eruit binnen de recherche, in de 
verticale kolom (landelijk tot basisteam)? (beheerplan politie p. 15) 

155 Op welke wijze ontwikkelt het NSOC interventiemogelijkheden en 
hoe verhoudt dit zich tot de kaders van informatiedeling? 
(beheerplan politie p. 27) 

156 Hoeveel fte wordt uit de basisteams getrokken voor «bewaken en 
beveiligen», in 2022 en 2023? (beheerplan politie p. 36) 

157 Hoe wordt rekening gehouden met groeigemeenten, bij de 
verdeling van middelen en fte over het land? (beheerplan politie 
p. 53) 

158 Wat was het aantal zij-instroom in 2021 en 2022? Hoe wordt de 
ambitie voor 2023 (1.200 fte) gerealiseerd? (beheerplan politie 
p. 59) 

159 Waarin zit het verschil van formatie (63.226 fte) en bezetting 
53.287 fte) in 2026? 

160 Wat zijn de budgettaire gevolgen van het verlagen van de 
griffierechten voor MKB’ers en burgers? 

161 Hoeveel toevoegingen voor Rechtsbijstand zijn er in 2022 tot nu 
toe afgegeven per rechtsgebied? Welke ontwikkelingen worden 
verwacht in 2023 ten aanzien van het aantal toevoegingen voor 
Rechtsbijstand? 

162 Wanneer wordt de Kamer nader geïnformeerd over de 
algoritmetoezichthouder? 

163 Wanneer 75.000 opvangplekken onvoldoende zullen blijken te zijn, 
zijn er middelen beschikbaar om het aantal opvangplekken op te 
schalen? Ziet u mogelijkheden tot die opschaling? 

164 Hoe verhoudt het datagedreven werken door JenV zich tot de 
focus op de privacy-by-design en data-minimalisatie beginselen uit 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken? 

165 Hoeveel verkennende onderzoeken heeft de AP kunnen uitvoeren 
in 2022 en heeft de AP voldoende capaciteit en middelen om deze 
taak uit te voeren? 

166 Hoeveel risicoanalyses heeft de AP kunnen uitvoeren in 2022 en 
heeft de AP voldoende capaciteit en middelen om deze taak uit te 
voeren? 

167 Hoe verhoudt de focus op een sterke digitale rechtsstaat zich tot de 
budgetten van de digitale toezichthouders, waaronder de AP? 

168 Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op de 
werkgever-werknemer relatie en de sociale zekerheidsector? 

169 Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op de 
sectoren telecom, internet, media en technologie? 
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170 Heeft de AP voldoende capaciteit en middelen voor het controleren 
en onderzoeken van Europese informatiesystemen van politie- en 
justitiegegevens? 

171 Hoe verhouden de investeringen van de overheid in cybersecurity 
zich tot de budgetten van de digitale toezichthouder, zoals de AP? 
In hoeverre is het toebedeelde budget aan de AP voldoende voor 
uitvoering van haar wettelijke bevoegdheden en taken? 

172 Hoeveel boetes of sancties heeft de AP opgelegd in 2022 en heeft 
de AP voldoende capaciteit en middelen om deze taken uit te 
voeren? Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op 
politie en justitie? Hoeveel klachten heeft de AP in 2022 
ontvangen? 

173 Waar kan op de begroting of elders de door de Minister van 
Justitie en Veiligheid in het commnissiedebat van 6 april jl. 
toegezegde 20 miljoen euro extra voor de oplossing van de 
structurele problemen bij de forensische geneeskunde worden 
gevonden? 

174 Wanneer krijgen de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) 
duidelijkheid over de financiering van de noodzakelijke investerin-
gen in de forensische geneeskunde? Welke extra middelen krijgen 
zij voor dit doel? 

175 Waarom ontbreekt op de begroting de meermaals toegezegde 
structurele oplossing voor de forensische geneeskunde? 

176 Wanneer wordt de elfde gemeente voor het Experiment gesloten 
coffeeshopketen gevonden 

177 Kan het Experiment gesloten coffeeshopketen doorgang vinden 
voor de reeds aangezochte 10 gemeenten ook al is er nog geen 
elfde gemeente aangewezen? Zo ja, hoe gaat dat vormgegeven 
worden? Zo nee, waarom niet? 

178 Hoeveel rechtbanken hebben op dit moment al een cyber-cluster of 
cyberkamer ingericht en wanneer hebben alle rechtbanken dit 
ingeregeld? 

179 Hoe wordt het bedrag van twee miljoen euro, dat in het coalitieak-
koord beschikbaar is gesteld voor de voortzetting en versterking 
van het programma «Samen tegen mensenhandel», precies 
besteed? Hoeveel geld is er nodig én daadwerkelijk beschikbaar 
voor de modernisering van art. 273f Sr? 

180 Wat betekent de latere start van het Experiment gesloten coffee-
shopketen voor ondernemers die reeds aangewezen zijn om deel 
te nemen aan het experiment en reeds personeel moeten betalen? 

181 Kan de voorgenomen wetgeving in Duitsland om cannabis te 
legaliseren van invloed zijn op de Nederlandse markt van 
cannabis? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

182 Welke kosten met betrekking tot het vergunningsgesprek voor 
sekswerk voorziet u in 2023 gezien het feit dat de nota van 
wijziging voor de Wet regulering sekswerk nog naar de Kamer 
moet komen en moet worden behandeld? 

183 Waarom neemt de post «Afpakken» af in 2025? 
184 Klopt het dat de budgetten voor de uitstapprogramma’s naar 0 

gaan vanaf 2023 omdat deze zijn ondergebracht binnen de 
begroting van het Gemeentefonds? Wil dit zeggen dat gemeenten 
zelf verantwoordelijk worden voor de bekostiging of worden zij 
hiervoor gecompenseerd? Brengt dit nog wijzigen in de uitvoering 
met zich mee? 

185 Waarom neemt het aantal ondermijningszaken jaar na jaar af in het 
prognosemodel? 

186 Hoe groot zijn de achterstanden bij het OM naar aanleiding van de 
coronacrisis, en wanneer wordt verwacht dat die achterstanden 
volledig zijn weggewerkt? 
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187 Hoe groot is de totale personele bezetting van de politieacademie 
in 2023? Wordt het aantal fte’s opgehoogd? 

188 Welk aandeel van de teamleden dat politiecontroles uitvoert nam 
in 2022 (tot nu toe) deel aan de workshop professioneel controle-
ren, verzorgd door de ambassadeur(s), en welke maatregelen 
worden genomen om dit aandeel te laten stijgen tot 90% in 2023? 

189 Welk aandeel van de teamleden dat politiecontroles uitvoert nam 
in 2022 (tot nu toe) deel aan de profcheck professioneel controle-
ren en welke maatregelen worden genomen om dit aandeel te 
laten stijgen tot 90% in 2023? 

190 Welk aandeel van de teamleden dat politiecontroles uitvoert nam 
in 2022 (tot nu toe) deel aan de VR-training en in welk jaar 
verwacht u dat het aandeel 90% zal zijn? 

191 Hoeveel capaciteit gaat er naar het uitbannen van etnisch 
profileren door de politie? 

192 Wanneer verwacht u dat de app Mobiel Effectiever Op Straat 
(MEOS) gekoppeld is aan data van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) over herkomst van personen ten behoeve van het 
monitoren van etnisch profileren? 

193 Waar gaat het criminele geld heen dat wordt afgepakt in het kader 
van de bestrijding van de 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit? 

194 Hoeveel verdachten van een ernstig zedendelict mochten in 2020, 
2021 en 2022 in vrijheid hun proces afwachten? Hoeveel hiervan 
zijn inmiddels berecht? Hoeveel hiervan zitten op dit moment een 
vrijheidsstraf uit? Hoeveel hiervan zijn zoek? 

195 Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moeten uitzitten 
zijn er op dit moment? Hoeveel hiervan zijn veroordeeld voor een 
ernstig geweldsmisdrijf? 

196 Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moesten uitzitten 
zijn er in 2020, 2021 en tot nu toe in 2022 met succes opgespoord, 
opgepakt en in de gevangenis gezet? 

197 Welke (extra) maatregelen zijn afgelopen jaar genomen om deze 
veroordeelden op te sporen, op te pakken en in de gevangenis te 
zetten? 

198 Wat is volgens de richtlijn van het OM de te eisen straf voor 
deelname aan een terroristische organisatie, verkrachting, 
verboden wapenbezit, bedreiging met een misdrijf, doodslag, 
moord, mishandeling, zware mishandeling, stalking, plofkraak, 
diefstal met geweld, kraken, diefstal van personenauto, bedreiging, 
straatroof, winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met 
geweld, vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldple-
ging, brandstichting, drugsmisdrijven, verbodenwapenbezit en 
vuurwapenmisdrijven? 

199 Wat is volgende de richtlijn van de Rechtspraak de op te leggen 
straf voor deelname aan een terroristische organisatie, verkrach-
ting, verboden wapenbezit, bedreiging met een misdrijf, doodslag, 
moord, mishandeling, zware mishandeling, stalking, plofkraak, 
diefstal met geweld, kraken, diefstal van personenauto, bedreiging, 
straatroof, winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met 
geweld, vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldple-
ging, brandstichting, drugsmisdrijven, verbodenwapenbezit en 
vuurwapenmisdrijven? 

200 Hoeveel jongeren van 18 jaar of ouder zijn afgelopen jaar (op 
grond van het adolescentenstrafrecht) volgens het jeugdstrafrecht 
berecht? 

201 Hoeveel jongeren onder de 18 jaar (16 of 17 jaar) zijn afgelopen 
jaar (op grond van het adolescentenstrafrecht) volgens het 
volwassenstrafrecht berecht? 
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202 Hoeveel jongeren (tot en met 22 jaar) waren in 2020, 2021 en 2022 
verdachte van een misdrijf? Hoe verhoudt zich dit tot het totale 
aantal verdachten van misdrijven? 

203 Hoeveel jongeren verbleven er in 2020, 2021 en 2022 in een 
Justitiële Jeugdinrichting (JJI), uitgesplitst per migratieachter-
grond? 

204 Hoeveel jongeren kregen in 2019, 2020, 2021 en 2022 een 
PIJ-maatregel opgelegd (Plaatsing in een Inrichting voor 
Jeugdigen)? 

205 In hoeveel gevallen is in respectievelijk 2018, 2019, 2020, 2021 en 
2022 jeugd-tbs omgezet in volwassen tbs? 

206 Kan worden aangeven wat de recidivecijfers van twee, vijf en 10 
jaar zijn van jongeren die jeugddetentie opgelegd hebben 
gekregen uitgesplitst per type delict op grond waarvan zij detentie 
opgelegd hebben gekregen? 

207 Kan worden aangeven wat de recidivecijfers van twee, vijf 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? 

208 Hoeveel minderjarigen werden in 2019, 2020, 2021 en 2022 
verdacht van verboden wapenbezit? En hoeveel van een vuurwa-
penmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn daadwerkelijk hiervoor 
veroordeeld? 

209 Hoeveel jongeren van 18 tot 25 jaar werden in 2019, 2020, 2021 en 
2022 verdacht van een verboden wapenbezit? Hoeveel van een 
vuurwapenmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn daadwerkelijk hiervoor 
veroordeeld? 

210 Hoeveel minderjarigen werden in 2019, 2020, 2021 en 2022 
verdacht van een drugsmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn daadwerke-
lijk hiervoor veroordeeld? 

211 Hoeveel jongeren van 18 tot 25 jaar werden in 2019, 2020, 2021 en 
2022 verdacht van een drugsmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn 
daadwerkelijk hiervoor veroordeeld? 

212 Hoeveel ouderen van 65 jaar en ouder waren er in 2019, 2020, 2021 
en 2022 slachtoffer van een misdrijf? Hoe verhoudt zich dit tot het 
totale aantal slachtoffers van misdrijven? 

213 Hoe vaak is in 2019, 2020, 2021 en 2022 een levenslange gevange-
nisstraf opgelegd? 

214 Hoe vaak is in 2019, 2020, 2021 en 2022 een celstraf van 30 jaar 
opgelegd? 

215 Hoeveel levenslang gestraften zitten er op dit moment in totaal in 
de gevangenis en voor welk(e) delict(en) zijn zij veroordeeld? 
Wanneer komen zij in aanmerking voor een herbeoordeling? 

216 Hoeveel levenslang gestraften zijn in 2017, 2018, 2019 en 2021 in 
aanmerking gekomen voor een herbeoordeling en hoe is hierover 
beslist? 

217 Hoeveel levenslang gestraften komen er in respectievelijk 2022, 
2023, 2024 en 2025 in aanmerking voor een herbeoordeling? 

218 In hoeveel strafzaken heeft een rechter in 2019, 2020, 2021 en 2022 
een lagere straf opgelegd dan door het OM was geëist? 

219 In hoeveel strafzaken heeft een rechter in 2019, 2020, 2021 en 2022 
een hogere straf opgelegd dan door het OM was geëist? 

220 In hoeveel strafzaken heeft het Hof in 2019, 2020, 2021 en 2022 een 
lagere straf opgelegd dan de rechter in eerste aanleg en in hoeveel 
gevallen een hogere straf? 

221 Hoeveel is er in 2019, 2020, 2021 en 2022 uitgegeven aan de 
landsadvocaat? 

222 Kan precies per behandeling worden aangegeven wat het causaal 
verband is tussen een behandeling in een tbs-kliniek en de afname 
van de recidive? 
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223 Hoeveel geld ging er in 2019, 2020, 2021 en 2022 specifiek naar de 
bijstand in asielprocedures? Hoeveel is dit van het totaal? 

224 Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 
twee, vijf, 10 en 15 jaar van gedetineerden die van een terroristen-
afdeling uitstromen? 

225 Hoeveel personen hadden in 2019, 2020, 2021 en 2022 een 
enkelband? 
Hoeveel hadden een enkelband (uitgesplitst per jaar) omdat hun 
voorlopige hechtenis was geschorst? 
Hoeveel hadden een enkelband (uitgesplitst per jaar) als onderdeel 
van een voorwaardelijke veroordeling? 
Hoeveel hadden een enkelband (uitgesplitst per jaar) als onderdeel 
van een voorwaardelijke invrijheidstelling? 
Hoeveel hadden een enkelband (uitgesplitst per jaar) als onderdeel 
van een penitentiair programma? 

226 Hoeveel tbs’ers hadden in 2019, 2020, 2021 en in 2022 een 
enkelband? 

227 Hoe vaak is in 2019, 2020, 2021 en 2022 een enkelband 
gesaboteerd? 

228 Hoe vaak is in 2019, 2020, 2021 en 2022 aangifte gedaan van 
verkrachting en hoeveel verkrachtingszaken zijn er in 2019, 2020, 
2021 en 2022 voor de rechter geweest? 

229 Wat was in 2019, 2020, 2021 en 2022 het ophelderingspercentage 
voor verkrachting, moord, doodslag, deelname aan een terroristi-
sche organisatie, diefstal van personenauto, bedreiging, straatroof, 
winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met geweld 
vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldpleging, 
brandstichting, misdrijven tegen de openbare orde, mishandeling, 
stalking, drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven? 

230 Wat was de laagst opgelegde celstraf in 2019, 2020, 2021 en 2022 
voor aanranding, verkrachting, moord, doodslag, deelname aan 
een terroristische organisatie, diefstal van personenauto, bedrei-
ging, straatroof, winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal 
met geweld, vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke 
geweldpleging, brandstichting, misdrijven tegen de openbare 
orde, mishandeling, stalking, drugsmisdrijven en vuurwapenmis-
drijven? 

231 Wat was de hoogst opgelegde celstraf in 2019, 2020, 2021 en 2022 
voor verkrachting, moord, doodslag, deelname aan een terroristi-
sche organisatie, diefstal van personenauto, bedreiging, straatroof, 
winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met geweld 
vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldpleging, 
brandstichting, misdrijven tegen de openbare orde, mishandeling, 
stalking, drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven? 

232 Wat was de gemiddelde celstraf in 2019, 2020, 2021 en 2022 voor 
aanranding, verkrachting, moord, doodslag, deelname aan een 
terroristische organisatie, diefstal van personenauto, bedreiging, 
straatroof, winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met 
geweld, Vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldple-
ging, brandstichting, openbare orde misdrijven, mishandeling, 
stalking, drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven? 

233 Hoeveel plofkraken werden er in 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 en 2022 gepleegd, en wat was het ophelderingspercen-
tage, uitgesplitst per jaar? 

234 Wat zijn de kosten van een tbs’er per dag? 
235 Hoeveel tbs’ers waren er in 2019, 2020, 2021 en 2022? 
236 Wat zijn de indexdelicten waarvoor tbs is opgelegd in 2019, 2020, 

2021 en 2022? 
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237 Welk percentage van de tbs’ers heeft in 2019, 2020, 2021 en 2022 
een geweldsdelict gepleegd, zowel waarvoor zij aanvankelijk tbs 
opgelegd hebben gekregen, als tijdens of na een tbs-behandeling? 

238 Welk percentage van de tbs’ers heeft in 2019, 2020, 2021 en 2022 
een zedendelict gepleegd, zowel waarvoor zij aanvankelijk tbs 
opgelegd hebben gekregen, als tijdens of na een tbs behandeling? 

239 Hoeveel verloven zijn er in totaal toegekend aan tbs’ers? 
240 Hoe vaak mocht een tbs’er gemiddeld per jaar in 2019, 2020, 2021 

en 2022 met verlof (het gemiddeld aantal verlofbewegingen per 
tbs’er)? 

241 Hoeveel tbs’ers (in absolute aantallen) zijn in 2019, 2020, 2021 en 
2022 helemaal niet op verlof geweest? 

242 Hoeveel tbs’ers (in absolute aantallen) hebben zich in 2019, 2020, 
2021 en 2022 onttrokken? 

243 Hoeveel tbs’ers (in absolute aantallen) hebben in 2019, 2020, 2021 
en 2022 een strafbaar feit gepleegd in de kliniek, uitgesplitst per 
jaar? 

244 Hoeveel tbs’ers (in absolute aantallen) hebben in 2019, 2020, 2021 
en 2022 een strafbaar feit gepleegd tijdens verlof, uitgesplitst per 
jaar? 

245 Hoeveel incidenten zijn er geweest in 2019, 2020, 2021 en 2022 met 
tbs’ers? 

246 Hoeveel tbs’ers hebben er gemiddeld op een dag verlof? Welk 
percentage is dat van het totale aantal tbs’ers? 

247 Hoeveel tbs’ers verbleven er in 2019, 2020, 2021 en 2022 op de 
longstayafdeling van een tbs-kliniek? 

248 Hoeveel tbs’ers zijn er in 2019, 2020, 2021 en 2022 van de 
longstayafdeling van een tbs-kliniek uitgestroomd? Waar gingen 
deze tbs’er naartoe? 

249 Hoeveel tbs’ers zijn er in 2019, 2020, 2021 en 2022 op de longsta-
yafdeling van een tbs-kliniek ingestroomd? 

250 Hoe vaak is er afgelopen 30 jaar sprake geweest van een ver-
meende relatie (verboden contact) tussen een tbs’er en een 
medewerker uit een tbs-kliniek? 

251 Hoe vaak heeft een (ex-)tbs’er in de afgelopen 25 jaar tijdens of na 
de tbs een gewelds- of zedendelict gepleegd? 

252 Hoeveel individuele gedetineerden waren er in 2019, 2020, 2021 en 
2022? Kan dit worden uitgesplitst per migratieachtergrond? 

253 Bij hoeveel individuele gevangenen en hoe vaak is in 2019, 2020, 
2021 en 2022 in gevangenissen contrabande aangetroffen? 

254 Bij hoeveel individuele tbs’ers en hoe vaak is in 2019, 2020, 2021 
en 2022 in tbs-klinieken contrabande aangetroffen? 

255 Bij hoeveel jongeren in jeugddetentie en hoe vaak is in 2019, 2020, 
2021 en 2022 in jeugdgevangenissen contrabande aangetroffen? 

256 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van tbs’ers zijn na twee, 
vijf, 10 en 15 jaar uitgesplitst per type delict op grond waarvan zij 
tbs opgelegd hebben gekregen? 

257 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van gedetineerden zijn van 
twee, vijf, 10 en 15 jaar uitgesplitst per type delict op grond 
waarvan zij celstraf opgelegd hebben gekregen? 

258 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
verkrachting en zedenmisdrijven in het algemeen zijn van één, 
twee, vijf, 10 en 15 jaar? 

259 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
openlijke geweldpleging zijn van één, twee, vijf, 10 en 15 jaar? 

260 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
vuurwapenmisdrijven zijn van één, twee, vijf, 10 en 15 jaar? 

261 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
terrorisme zijn van één, twee, vijf, 10 en 15 jaar? 
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262 Hoeveel gedetineerden zijn in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 zijn 
tijdens een transport (bijvoorbeeld naar de rechtbank) ontsnapt of 
hebben hiertoe een poging gedaan? Hoeveel van deze gedetineer-
den die daadwerkelijk zijn ontsnapt of hiertoe een poging hebben 
gedaan waren op dat moment geboeid, uitgesplitst per jaar? 

263 Hoeveel mensen zitten er op dit moment in de EBI? 
264 Hoeveel pogingen tot ontsnapping in justitiële inrichtingen zijn er 

geweest in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022? 
265 Kunt u een overzicht geven van de recidiven onder kortgestraften, 

met straffen tot zes maanden? 
266 Kunt u een overzicht geven van de recidiven onder vrijheidsstraf-

fen langer dan zes maanden? 
267 Hoeveel taakstraffen werden er in 2019, 2020, 2021 en 2022 

opgelegd, uitgesplitst per delict waarvoor de taakgestrafte 
veroordeeld is? 

268 Kan worden aangeven wat de recidivecijfers van twee, vijf en 10 
jaar zijn van veroordeelden tot een taakstraf, uitgesplitst per type 
delict op grond waarvan zij een taakstraf opgelegd hebben 
gekregen? 

269 Welk percentage van de taakgestraften zijn first offenders? 
270 Hoe vaak is er in 2019, 2020, 2021 en 2022 melding gedaan van een 

incident met een taakgestrafte tijdens het uitvoeren van de straf? 
271 Hoe vaak is er in 2019, 2020, 2021 en 2022 aangifte gedaan van een 

strafbaar feit tegen een taakgestrafte? 
272 In hoeveel gevallen heeft het OM in 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 

een zaak geseponeerd, uitgesplitst per type delict? 
273 Hoeveel zou het kosten om de jeugdbescherming en jeugdreclas-

sering weer terug onder de verantwoordelijkheid van het Rijk te 
brengen? 

274 Wanneer is het onafhankelijk expertisecentrum over adoptie 
operationeel en hoeveel mensen is de verwachting dat in 2022 en 
2023 kunnen worden geholpen? 

275 Hoeveel onherroepelijke veroordeelden die nog een gevangenis-
straf moeten uitzitten zijn er in 2022 opgespoord en vastgezet? 

276 Kunt u uiteenzetten wat de kosten voor het laten uitvoeren van een 
taakstraf zijn in totaal? 

277 Kunt u uiteenzetten wat de kosten voor het laten uitvoeren van een 
taakstraf zijn per dag? 

278 Kunt u uiteenzetten wat de kosten per dag zijn voor het houden 
van een persoon in elektronische detentie? 

279 Kunt u een opsomming geven van alle delicten waarvoor het 
mogelijk is om een gevangenisstraf op te leggen van 3 maanden of 
korter? 

280 Hoeveel vacatures zijn er op dit moment bij DJI? 
281 Welk percentage ziekteverzuim is er op dit moment onder de 

werknemers van DJI? 
282 Kunt u inzicht verschaffen in de mate waarin strafoplegging door 

middel van elektronische detentie (enkelband) of taakstraffen door 
de samenleving en door slachtoffers als vergeldend worden 
ervaren? Kunt u het antwoord onderbouwen met enquêtes of 
onderzoeken? 

283 Kunt u inzicht verschaffen in de mate waarin strafoplegging door 
middel van elektronische detentie (enkelband) of taakstraffen door 
de veroordeelden als vergeldend worden ervaren? Kunt u het 
antwoord onderbouwen met enquêtes of onderzoeken? 

284 Kunt u een maatschappelijke kosten-batenanalyse verschaffen 
waarin u de kosten van een gevangenisregime met passende 
re-integratieprogramma’s voor gedetineerden afzet tegen de 
kosten van verhoogde revicide bij de gebrek aan dergelijke 
programma’s? 
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285 Welke procedure wordt in gang gezet wanneer een persoon in 
elektronische detentie de voorwaarden van de straf overtreedt? 

286 Onder welke omstandigheden wordt, in geval van elektronische 
detentie waarbij de voorwaarden worden overtreden, een 
handhaver of agent gestuurd om te controleren wat er aan de hand 
is? Wat is in een dergelijk geval de aanrijtijd? 

287 Hoe ziet de inzet eruit om het aandeel mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB) en multiproblematiek in de 
strafrechtketen te verminderen en het herhaald daderschap en 
slachtofferschap tegen te gaan? 

288 Op welke schakels richt de versterking van de jeugdstrafrechtketen 
zich? 

289 Hoeveel kost het om standaard te verplichten dat alle ouders en 
kinderen juridische ondersteuning krijgen als zij te maken hebben 
met kinderbeschermingsmaatregelen via de kinderrechter? 

290 Hoeveel mensen zijn afgelopen vijf jaar onherroepelijk veroordeeld 
voor terrorisme? Hoeveel van hen hadden een dubbele nationali-
teit? Van hoeveel van hen is de Nederlandse nationaliteit afgeno-
men? Hoeveel personen zijn daadwerkelijk uitgezet? 

291 Hoeveel IS-vrouwen kunnen in totaal door Nederland worden 
teruggehaald? 

292 Hoeveel IS-kinderen kunnen in totaal door Nederland worden 
teruggehaald? 

293 Hoeveel IS-vrouwen zijn in totaal sinds 2015 berecht? Hoeveel van 
hen zitten momenteel in een gevangenis? Hoeveel van hen komen 
binnen een jaar vrij? 

294 Hoeveel IS-terroristen zijn in totaal sinds 2015 berecht? Hoeveel 
van hen zitten momenteel in een gevangenis? Hoeveel van hen 
komen binnen een jaar vrij? 

295 Hoeveel verdachten van terrorisme lopen er op dit moment (al dan 
niet onder toezicht van de reclassering) vrij rond? 

296 Hoeveel verdachten van terrorisme waren er in 2019, 2020, 2021 en 
2022? Hoeveel van hen zijn daadwerkelijk berecht? Hoeveel van 
hen lopen inmiddels weer vrij rond? Hoeveel misdrijven zijn door 
corona niet berecht? 

297 Hoe bereiden veiligheidsregio’s en het Rijk zich beter voor op 
crises en rampen, met name op het gebied van capaciteit en 
informatievoorziening? 

298 Van hoeveel verdachten wordt verwacht dat zij zich niet houden 
aan de verschijningsplicht zoals voorgesteld in de Wet Uitbreiding 
Slachtofferrechten? Leidt dit tot een vertraging van de inhoudelijke 
behandeling van het strafproces? 

299 Welke uitgaven binnen artikel 36. Contraterrorisme en nationaal 
veiligheidsbeleid zijn bestuurlijk gebonden? 

300 Welke uitgaven binnen artikel 36. Contraterrorisme en nationaal 
veiligheidsbeleid zijn beleidsmatig gereserveerd? 

301 Op welke manier maakt Nederland zich sterk om aantrekkelijk te 
blijven voor hooggekwalificeerde kennismigratie en innovatieve 
ondernemingen? 

302 Welke expliciete voordelen kent circulaire arbeidsmigratie voor 
Nederland en de landen van herkomst? Wat zijn de mogelijke 
nadelen ervan voor Nederland en de landen van herkomst? 

303 Met welke landen ontwikkelt Nederland een migratiepartnerschap? 
Hoe wordt de gelijkwaardigheid tussen Nederland en de desbetref-
fende landen hierin gewaarborgd? 

304 Is er extra financiering voor de IND om het kwaliteitssysteem te 
kunnen implementeren? 

305 Overweegt u om de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
opnieuw discretionaire bevoegdheid te geven om de menselijke 
maat te kunnen bewaken? 

16



306 Wordt de opvang van Oekraïense alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen ook georganiseerd binnen de bestaande opvang 
via Nidos? 

307 Kunt u toelichten welke plannen er liggen voor een kwaliteitssys-
teem bij de IND, welke indicatoren hiervoor worden gebruikt en 
welke tijdsplanning er ligt voor het uitwerken en implementeren 
van dit systeem? 

308 Welke voorbereidingen zijn reeds gedaan voor het opzetten van 
tijdelijke legale en circulaire arbeidsmigratie? Op welke termijn kan 
de Kamer deze plannen verwachten? 

309 Wat zijn de kosten en baten van niet-westerse immigratie sinds 
1995? Klopt de berekening uit het rapport «Grenzeloze verzorgings-
staat» dat de niet-westerse immigratie in de periode 1995–2009 in 
totaal 231 miljard euro heeft gekost? Zo nee, kunt u gedetailleerd 
aangeven waarom de berekeningen in dat rapport niet kloppen? 

310 Wat zijn de kosten en baten van niet-westerse immigratie sinds 
2010? Klopt de berekening uit het rapport «Grenzeloze verzorgings-
staat» dat de niet-westerse immigratie in de periode 2010–2019 
totaal 202 miljard euro heeft gekost? Zo nee, kunt u gedetailleerd 
aangeven waarom de berekeningen in dat rapport niet kloppen? 

311 Wat zijn de ramingen voor de kosten en baten van niet-westerse 
immigratie de komende decennia en welke ontwikkelingen kunnen 
hierop van invloed zijn? Klopt de berekening uit het rapport 
«Grenzeloze verzorgingsstaat» dat de netto kosten voor niet-
westerse immigratie in het basisscenario over de hele periode 
2020–2040 in totaal 590 miljard euro en de netto kosten voor 
niet-westerse immigratie in het groeiscenario over de hele periode 
2020–2040 in totaal 654 miljard euro bedragen? Zo nee, kunt u 
gedetailleerd aangeven waarom de berekeningen in dat rapport 
niet kloppen? 

312 Wat zijn de netto kosten van één primaire asielmigrant (ingewilligd 
eerste asielverzoek)? Klopt de berekening van dhr. van de Beek in 
het bericht «We geven het veel te goedkoop weg» van de Telegraaf 
van 25 september 2021 dat de netto kosten 950.000 euro (afgerond 
1 miljoen euro) per persoon bedragen? 

313 Hoeveel asielverzoeken (eerste aanvragen en nareis) zijn er dit jaar 
tot nu toe ingewilligd? Wat is het percentage? Hoe verhoudt dit 
zich tot het inwilligingspercentage van Hongarije en Denemarken? 

314 Hoeveel afgewezen of uitgeprocedeerde asielzoekers die van de 
rechter te horen hebben gekregen dat zij Nederland hebben 
verlaten, verblijven er momenteel in Nederland? 

315 Hoeveel statushouders zijn de afgelopen 10 jaar op vakantie en/of 
familiebezoek gegaan naar het land dat zij zijn ontvlucht? Wat is 
hun herkomst? In hoeveel gevallen is de verblijfsvergunning 
ingetrokken wegens vakanties naar het land van herkomst, 
hetgeen haaks staat op de geclaimde onveiligheid daar? Hoe wordt 
hier actief op gehandhaafd? 

316 Hoeveel Syriërs hebben sinds 2015 een verblijfsvergunning 
gekregen? Hoeveel daarvan zijn nareizigers? 

317 Hoeveel Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning bevinden 
zich op dit moment in Nederland? Hoeveel van deze tijdelijke 
verblijfsvergunningen lopen dit jaar af? 

318 Hoeveel van de sinds 2015 naar Nederland gekomen Syriërs 
hebben inmiddels de Nederlandse nationaliteit? 

319 Hoeveel van de in Nederland verblijvende Syriërs hebben met een 
identiteitsdocument aan kunnen tonen dat zij de Syrische 
nationaliteit bezitten? 

320 Hoeveel Syriërs in Nederland hebben een 1F-status en hoeveel 
daarvan zijn er uitgezet? 

321 Welke steden en gebieden in Syrië zijn veilig? 
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322 In welke delen van Syrië is er nog sprake van IS-geweld? 
323 Hoeveel Syriërs zijn vanuit Nederland en andere landen inmiddels 

(tijdelijk of permanent) teruggekeerd naar het land van herkomst? 
324 Hoeveel asielzoekers uit Afghanistan komen op dit moment 

Nederland binnen? Hoeveel Afghanen hebben inmiddels een 
verblijfsvergunning gekregen? Hoeveel gezinsleden nemen zij 
gemiddeld mee? 

325 Hoeveel asielzoekers en/of statushouders die zich in Nederland 
bevinden worden vervolgd en/of zijn veroordeeld voor een 
terroristisch misdrijf en/of lidmaatschap van een terroristische 
organisatie? 

326 Hoeveel asielzoekers komen naar Nederland over land en hoeveel 
via lucht- of zeehavens? 

327 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, waaronder geen gevolg, wel gevolg 
en consequentie? 

328 Hoeveel asielzoekers dienen een verblijfsaanvraag in waarbij zij 
geen reis- en identiteitsdocumenten kunnen overleggen? 

329 Hoeveel van de asielzoekers die in 2021 en in 2022 (tot nu toe) 
geen geldige reis- en identiteitsdocumenten hebben overlegd zijn 
in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning? 

330 Hoeveel asielzoekers hebben tijdens hun verblijf in Nederland een 
misdrijf gepleegd en voor welke delicten? Bij hoeveel asielzoekers 
is dit bij de verblijfsaanvraag tegengeworpen en hoeveel van hen 
hebben Nederland daadwerkelijk verlaten? 

331 Wat is het percentage asielzoekers uit veilige landen? Hoeveel van 
hen is in aanraking gekomen met justitie/politie? 

332 Wat is de gemiddelde straf die door rechters is opgelegd aan 
criminele asielzoekers en statushouders asiel in 2021 en 2022 (tot u 
toe)? Voor welke delicten? 

333 Hoeveel houders van verblijfsvergunningen asiel hebben in 
Nederland een misdrijf gepleegd en welk deel hiervan is uitgezet? 

334 Hoeveel vreemdelingen zijn in heel 2021 en in 2022 (tot nu toe) 
door de politie aangehouden? 

335 Hoeveel asielzoekers, statushouders en uitgeprocedeerde 
vreemdelingen zijn er het afgelopen jaar in aanraking geweest met 
justitie en politie? 

336 Hoeveel van de in Nederland gepleegde misdrijven zijn gepleegd 
door asielzoekers, vreemdelingen en (oud)statushouders? 

337 Hoe vaak zijn bij verblijfsaanvragen vervalste of onjuiste docu-
menten aangetroffen? Bij hoeveel aanvragen is hierop 
gecontroleerd? 

338 Hoe vaak is vorig jaar aangifte gedaan tegen vreemdelingen 
wegens fraude of het verstrekken van onjuiste informatie bij een 
verblijfsaanvraag? 

339 Kunt u een overzicht geven van alle asielzoekerscentra in Neder-
land, inclusief alle noodopvanglocaties, hoeveel asielzoekers er op 
dit moment in alle COA-locaties verblijven en hun geslacht, leeftijd 
en land van herkomst? 

340 Kunt u een overzicht geven van de kosten van de opvang van 
asielzoekers per locatie? Kunt u in ieder geval inzage geven in de 
kosten die gemaakt worden voor de opvang van asielzoekers in 
hotels en cruiseschepen, graag kosten per kamer per nacht? 

341 Welke toekomstplannen heeft u voor wat betreft de opvangcapaci-
teit op COA-locaties en welke kosten gaan hiermee gepaard? 

342 Wat is het aandeel mannen en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in de eerste asielinstroom in Nederland en de EU? 
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343 Hoeveel gezinsleden hebben asielzoekers vorig jaar gemiddeld 
laten 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? 

344 Hoeveel partners en gezinsleden laat een zich in Nederland 
verblijvende vreemdeling gedurende zijn leven gemiddeld naar 
Nederland komen? 

345 Hoeveel vreemdelingen zijn door middel van gezinsmigratie de 
afgelopen vijf jaar naar Nederland gekomen, uitgesplitst in nareis 
en regulier? 

346 In hoeveel gevallen heeft de hoofddirecteur van de IND een 
verblijfsvergunning verleend op basis van schrijnendheid? 

347 Hoeveel van het totaal aantal reguliere verblijfsprocedures wordt 
doorlopen door vreemdelingen die daarvoor ook (één of meerdere) 
asielprocedures hebben doorlopen? 

348 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? 

349 Hoe vaak is door Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV)-plichtige 
vreemdelingen in Nederland een aanvraag om een reguliere 
verblijfsvergunning ingediend, waarbij toch niet aan het MVV-
vereiste is voldaan? 

350 Hoeveel vreemdelingen zijn vorig jaar vrijgesteld van het MVV-
vereiste en op welke gronden? 

351 Hoe vaak hebben kennismigranten vorig jaar een verblijfs-
vergunning gekregen en hoe vaak is verblijfsrecht van kennismi-
granten geweigerd of ingetrokken wegens fraude? 

352 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? 

353 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? 

354 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? 

355 Hoe vaak zijn vorig jaar verblijfsdocumenten aangemerkt als 
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? 

356 Hoe vaak is vorig jaar een verblijfsvergunning ingetrokken? Op 
welke gronden is dat gebeurd? 

357 Hoe vaak wordt een aanvraag om een verblijfsvergunning 
afgewezen vanwege in het land van herkomst gepleegde misdrij-
ven (openbare orde)? 

358 Hoe wordt gecontroleerd of asielzoekers in het land van herkomst 
geen misdrijven hebben gepleegd? 

359 Hoe vaak is actief (door de Vreemdelingendienst) gecontroleerd of 
bezitters van verblijfsvergunningen nog aan de gestelde voor-
waarden voldoen (zoals in Nederland (samen)wonen)? Hoe 
verhoudt het aantal controles zich tot voorgaande jaren? 

360 Hoe vaak worden tijdelijke asielvergunningen niet verlengd of 
omgezet in vergunningen voor onbepaalde tijd? 

361 Wat is het totaal aantal vreemdelingen dat op basis van een 
verblijfsvergunning asiel in Nederland verblijft, uitgesplitst in 
verblijfsvergunningen voor bepaalde en onbepaalde tijd? 
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362 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 2021? 

363 Hoeveel landen weigeren het toelaten van onderdanen in het kader 
van het terugkeer- en uitzettingsbeleid? Welke landen zijn dat? 

364 Hoe vaak heeft u negatieve prikkels aangewend om landen van 
herkomst te bewegen tot het terugnemen van onderdanen? Welke 
sancties zijn er uitgevoerd? 

365 Hoeveel vreemdelingen zijn dit jaar (tot nu toe) gedwongen 
teruggestuurd naar Marokko? Wat is de reden van gedwongen 
terugkeer? Hoe vaak had gedwongen terugkeer moeten plaatsvin-
den, maar is dit niet gelukt? Wat is de reden voor deze mislukking 
en wat heeft u gedaan om dit te corrigeren? 

366 Hoeveel vreemdelingen zijn dit jaar in vreemdelingenbewaring 
geplaatst en hoeveel van deze vreemdelingen hebben Nederland 
daadwerkelijk verlaten? Hoe verhoudt dit zich tot voorgaande 
jaren? 

367 Hoeveel van de vreemdelingen die het afgelopen jaar in vreemde-
lingendetentie hebben gezeten, zijn daar meer dan één keer 
vastgezet? 

368 Hoe vaak moet de Dienst Terugkeer en Vertrek (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? 

369 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? 

370 Hoeveel vertrekplichtige vreemdelingen zijn na hun verblijfsproce-
dure(s) toch niet uit Nederland vertrokken of hebben hun vertrek-
plicht genegeerd? Hoe verhoudt dit percentage zich tot andere 
EU-lidstaten? 

371 Hoeveel vreemdelingen bevinden zich zonder verblijfsrecht in 
Nederland maar worden op grond van artikel 3 EVRM niet 
uitgezet? 

372 Hoeveel criminele vreemdelingen bevinden zich zonder verblijfs-
recht in Nederland? Hoeveel daarvan kunnen niet worden uitgezet 
en waarom niet? Hoeveel daarvan zitten in (vreemdelingen)bewa-
ring? 

373 Hoeveel dossiers van vreemdelingen zijn dit jaar en vorig jaar 
overgedragen aan de DT&V en welk deel hiervan betreft vreemde-
lingen die een reguliere verblijfsprocedure hebben doorlopen? 

374 Hoeveel (gewelds-) incidenten vonden er afgelopen jaar plaats in 
de centra voor vreemdelingendetentie in Rotterdam, Zeist en 
Schiphol? Om wat voor incidenten gaat dit, welke straffen zijn 
hiervoor opgelegd en hoeveel vreemdelingen zijn als gevolg 
hiervan uit Nederland verwijderd? 

375 Van hoeveel vreemdelingen die in het Basisregistratie Personen 
(BRP) staan ingeschreven hebben gemeenten het vermoeden dat 
zij feitelijk niet op dit adres of in Nederland verblijven? Welk 
aandeel hiervan is het verblijfsrecht ingetrokken? 

376 Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met de 
behartiging van belangen van vreemdelingen en worden gesubsi-
dieerd door de Nederlandse overheid? Hoeveel gemeenschapsgeld 
ontvangen zij, uitgesplitst naar subsidies door het Rijk en 
gemeenten? 
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377 Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met de 
begeleiding van vreemdelingen naar het land van herkomst? 
Hoeveel gemeenschapsgeld ontvangen zij en hoeveel vreemdelin-
gen laten zij terugkeren? 

378 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 
aantoonbaar zijn vertrokken vanuit deze locaties? Welke kosten 
werden hiervoor uitgetrokken? 

379 Welke gemeenten kennen een subsidieregeling voor bijstand aan 
uitgeprocedeerde vreemdelingen? Hoe hoog is deze per gemeente 
en met welk doel worden deze verstrekt? 

380 Hoeveel vluchtelingen hebben de Arabische golfstaten, zoals 
Qatar, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten, opgenomen? 

381 Hoeveel asielzoekers zijn het afgelopen jaar teruggestuurd naar 
een andere EU-lidstaat in het kader van de Dublinverordening? 
Hoeveel Dublinclaimanten waren er? 

382 Hoeveel Dublinclaims heeft Nederland de afgelopen vijf jaar 
ingediend en bij welke EU-landen? Wat is het inwilligingspercen-
tage van deze take charge claims van de betreffende landen? Hoe 
vaak worden deze claims geweigerd, uitgesplitst per land? Welke 
kosten moet Nederland maken als gevolg van geweigerde 
Dublinclaims door andere EU-landen? 

383 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 veran-
derde veiligheidssituatie in het land van herkomst? Hoe vaak is dit 
bij de Syrische asielzoekers gebeurd? Klopt het dat een verblijfs-
vergunning asiel voor bepaalde tijd op elk moment kan worden 
ingetrokken wanneer niet meer aan de verblijfsvoorwaarden wordt 
voldaan? 

384 Welk deel van de vluchtelingen die in het kader van hervestiging of 
herplaatsing naar Oost- of Zuid-Europese landen zijn gegaan, is 
daar ook daadwerkelijk gebleven en niet doorgereisd naar andere 
(Europese) landen? 

385 Hoeveel sociale huurwoningen zijn de afgelopen vijf jaar verstrekt 
aan statushouders? 

386 Hoeveel verblijfsprocedures doorloopt een vreemdeling gemiddeld 
wiens eerste verblijfsaanvraag is afgewezen? Hoe verhoudt dit zich 
tot voorgaande jaren? 

387 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? 

388 De totale programma-uitgaven zoals begroot in tabel 32 daalt in 
2024 met ongeveer 46%. Waar is deze daling op gebaseerd? De 
jaren erna komt er structureel een paar miljoen euro per jaar extra 
bij. Waar is deze structurele verhoging op gebaseerd? 

389 Het budget voor Nationaal Programma Oekraïense vluchtelingen 
daalt van meer dan 2.1 miljard euro in 2023 naar 0 euro in 2024. 
Waar is deze daling op gebaseerd? 

390 Hoe staat de forse verhoging van de budgetten voor het COA en 
Nidos in verhouding tot de bescheiden verhoging van de budget-
ten voor de IND? Gaat dit geen verschuiving van de bottleneck 
opleveren? 

391 Hoeveel mensen zijn er in het afgelopen jaar extra aangenomen bij 
de IND en zijn al deze mensen al inzetbaar? 
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392 Wat voor type programma’s worden gefinancierd onder de 
versterking van de vreemdelingenketen en waarom daalt dit 
bedrag na 2023 weer? 

393 Wordt in de prognoses voor instroom asiel al rekening gehouden 
met Oekraïners die ervoor kiezen om toch een asielaanvraag te 
doen? 

394 Houdt u er rekening mee dat de IND het productieniveau door de 
nieuwe middelen uit het coalitieakkoord wellicht zal moeten 
verhogen? Zo ja, is daar budget voor? 

395 Waarom is de prognose voor het aantal aankomsten van nareizi-
gers in 2022 lager dan voor 2021, terwijl de prognose voor 2021 
veel te laag is gebleken? 

396 Met hoeveel aankomsten moet de prognose verhoogd worden 
gezien de aangekondigde nareismaatregel waarbij de aankomsten 
met een half jaar vertraagd kunnen worden? 

397 Heeft de IND voldoende behandelcapaciteit om te voorkomen dat 
er verdere achterstanden bij de behandeling van nareisaanvragen 
ontstaan? 

398 Hoe groot is de voorraad van het aantal aanvragen voor nareis- en 
bezwaarzaken? 

399 Bij hoeveel zaken is momenteel de beslistermijn verstreken voor 
nareis- en bezwaarzaken? 

400 Wat is de gemiddelde doorlooptijd in 2021 en in 2022 voor 
nareiszaken in eerste aanleg en in bezwaar? 

401 Wat is het inwilligingspercentage van de top tien nationaliteiten 
ten aanzien van nareisaanvragen voor 2021 en 2022? 

402 Hoe groot is de achterstand bij de inschrijving in de BRP-straten 
van asielzoekers die al een halfjaar of langer in Nederland 
verblijven? 

403 Hoeveel asielzoekers die al negen maanden of langer in Nederland 
verblijven zijn nog niet ingeschreven in de BRP? 

404 Wordt aan asielzoekers die al een half jaar of langer in de opvang 
verblijven en graag willen werken voorrang verleend voor 
inschrijving? 

405 Kunnen de vijf BRP-straten deze achterstanden op korte termijn 
wegwerken zodat alle asielzoekers die zes maanden in de 
opvangverblijven en alle statushouders direct ingeschreven 
kunnen worden? 

406 Is er voldoende capaciteit van IND en COA voor hun bijdrage in de 
BRP-straten begroot om deze achterstanden zo snel mogelijk weg 
te werken? 

407 Wat is de reden dat de prognoses voor verblijfsvergunningen 
regulier en toelating en verblijf zo stijgen de komende jaren? 

408 Waar zijn de streefwaarden voor terugkeer op gebaseerd? Wat is 
de verwachte invloed van de migratiepartnerschappen hierop? 

409 Hoe hoog zijn de kosten voor de eerstejaarsopvang van asielzoe-
kers en welk deel hiervan komt ten laste van het ODA-budget? 

410 Hoeveel houders van een asielstatus zijn genaturaliseerd in 2021 
en 2022? 

411 Hoe staat de uitspraak dat de IND met toekenning van de middelen 
uit het coalitieakkoord het benodigde personeel langer kan 
vasthouden in verhouding tot het feit dat het budget voor externe 
inhuur onverminderd hoog blijft? 

412 Is het huidige productieniveau van de IND voldoende voor de 
komende jaren, mede gezien de oplopende achterstanden? 

413 Hoe lang is de wachttijd voor het maken van afspraak voor het 
afhalen van een verblijfsdocument bij de vier nog overgebleven 
IND-loketten? 

414 Wanneer zal de afhaaltermijn voor een verblijfsdocument bij alle 
IND-loketten teruggebracht zijn tot maximaal twee weken? 
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415 Hoeveel vergunningen asiel voor onbepaalde tijd zijn in 2021 en 
2022 verleend? 

416 Kunnen de aantallen vergunningen asiel voor onbepaalde tijd 
voortaan in de Staat van Migratie worden meegenomen? 

417 Kan de informatie over naturalisatie van houders van een 
asielstatus voortaan in de Staat van Migratie worden meegeno-
men? 

418 Hoeveel reguliere vergunningen zijn er aan (voormalige) asielzoe-
kers verleend in 2021 en 2022 op basis van buitenschuld, discretio-
nair (bevoegdheid IND), slachtoffer/getuigen mensenhandel, 
verblijf bij familie, medische of overige humanitaire gronden? 

419 Waarom is de verwachting dat de inkomsten uit leges met 10% 
gaan toenemen? 

420 Hoeveel asielzoekers zaten in 2022 vast in grensdetentie? Wat was 
de gemiddelde duur van grensdetentie? 

421 Hoe kan het dat de verwachte gemiddelde opvangduur van 
vergunninghouders na vergunningverlening niet daalt in de 
komende jaren? 

422 Waarom neemt de gemiddelde opvangduur van vergunninghou-
ders na vergunningverlening nauwelijks af terwijl er extra geld 
voor het COA beschikbaar komt? 

423 Hoeveel kinderen die al langdurig in de grootschalige noodopvang 
in hallen, zoals Leeuwarden, Schinnen en Zeist verblijven, heeft het 
COA al kunnen overplaatsen naar reguliere asielzoekerscentra? 

424 Vindt er nu overeenkomstig de Handreiking crisisnoodopvang 
triage plaats in Ter Apel zodat kwetsbaren en mensen die medische 
behandeling nodig hebben niet meer in de crisisnoodopvang 
worden geplaatst? 

425 Heeft het COA voldoende financiële middelen om bij de overname 
van crisisnoopvanglocaties per 1 januari de leefomstandigheden te 
verbeteren naar de normen die gelden voor langdurig verblijf? 

426 Heeft het COA voldoende financiële middelen om de nieuwe 
structurele opvanglocaties die nodig zijn vooral kleinschalig te 
laten zijn? 

427 Wanneer komt het formele beleid met betrekking tot administra-
tieve plaatsing van asielzoekers die bij familie of vrienden kunnen 
verblijven, zodat het ongebruikt blijven van bedden in asielzoekers-
centra wordt voorkomen? 

428 Waarom is het sinds januari dit jaar nog steeds niet gelukt een 
aparte opvanglocatie te vinden in de buurt van aanmeldlocatie 
Zevenaar waar nareizigers kunnen verblijven gedurende hun 
aanmeldprocedure, zodat nareizigers zich niet meer hoeven te 
melden in Ter Apel? 

429 Kan het onderzoek van het COA onderzoek naar mogelijkheden om 
de verblijfstijd van nareizigers in de centrale opvang te bekorten 
met de Kamer gedeeld worden? 

430 Kunt u aangeven hoe de extra middelen uit het coalitieakkoord zijn 
verdeeld? Is bijvoorbeeld de extra 100 miljoen euro voor het COA 
ook uitgegeven aan waar het voor bedoeld was, namelijk stabiele 
financiering? Of is het geld op gegaan aan het oplossen van de 
huidige crisis? En in het geval van het laatste: hoe gaat u er dan 
voor zorgen dat die stabiele financiering wél wordt gerealiseerd? 

431 Hoeveel asielzoekers hebben op dit moment een administratieve 
plaatsing en verblijven buiten een asielzoekerscentrum (AZC)? 
Worden de bedden van deze asielzoekers intussen gebruikt door 
andere asielzoekers? Zo nee, waarom niet? Moeten asielzoekers 
die gebruik maken van administratieve plaatsing zich nog met 
regelmaat melden bij het AZC? 
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432 Hoeveel statushouders maken op dit moment gebruik van de 
logeerregeling? Waarom is het spreken van Engels of Nederlands 
een vereiste voor de logeerregeling? 

433 In hoeverre zijn de alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) 
aantallen actueel? Is er niet meer budget voor het Nidos nodig, 
gezien de recente berichten dat er meer amv’s lijken te arriveren? 

434 Wanneer wordt de nieuwe regeling uitgewerkt? Wat is de duur van 
deze regeling? Voorziet deze regeling in voldoende ruimte voor 
gemeenten om ook voor langere termijn contracten af te sluiten 
met locaties om zo ongewenste voortijdige sluitingen te 
voorkomen? 

435 Valt nader onderzoek naar adequate terugkeermogelijkheden voor 
amv’s ook onder de verantwoordelijkheid van DT&V? Is daar een 
onderzoeksmethodiek voor? 

436 Kunt u toelichten waarom er bij stichting Halt in 2021 ca 25% 
minder Halt-Afdoeningen zijn uitgevoerd dan in 2020? 

437 Hoeveel middelen zijn nodig om de totale financiële problematiek 
van de DJI te verhelpen? 

438 Wat zijn de kosten van een gevangene per dag? 
439 Wat zijn de kosten van een gevangene specifiek op een terroristen-

afdeling per dag? 
440 Wat zijn de kosten van een gevangene specifiek op de EBI per dag? 
441 Hoeveel gedetineerden zaten in 2019, 2020, 2021 en 2022 op een 

terroristenafdeling, uitgesplitst per migratieachtergrond? 
442 Hoeveel gedetineerden zaten afgelopen jaar in een Penitentiair 

Psychiatrisch Centrum (PPC) van DJI? 
443 Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 

twee, vijf, 10 en 15 jaar van gedetineerden die uit een PPC 
uitstromen? 

444 Waarom neemt de post «in stand houden jeugdplaatsen» af van 69 
in 2021 naar 36 in de daaropvolgende jaren? 

445 Hoeveel mensen wachten er momenteel in spoor vier op een 
asielbesluit en hoeveel van deze aanvragen hebben de beslister-
mijn al overschreden? 

446 Waarom wordt het sporenbeleid niet optimaal benut om de 
doorlooptijd te verkorten? 

447 Hoeveel kosten worden gemaakt voor leeftijdsonderzoeken en 
hoeveel voor Forensisch Milieu Onderzoeken (FMO)? Vallen deze 
kosten daaronder? Wordt hier extra budget voor vrijgemaakt? 

448 Wat is de laatste stand met betrekking tot het tijdpad van de bouw 
van het justitieel complex in Vlissingen? 

449 Wanneer kan met de bouw van een nieuwe hoogbeveiligde 
rechtbank naast de PI in Lelystad ter vervanging van De Bunker, 
waar reeds voorbereidingen voor worden getroffen, worden 
gestart? 

450 Wordt er ook nagedacht over een extra beveiligde rechtbank in de 
EBI in Vught, nu ook daar grote veiligheidsrisico’s aan de orde zijn? 

451 Wanneer zijn de aanbestedingen van de gerechtstolken en 
-vertaaldiensten afgerond en wanneer worden de eerste uitkom-
sten van het monitoringsmechanisme bekend? 

452 Wanneer kan de Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag 
ontvangen bij het wetsvoorstel tot opheffing van het verpandings-
verbod? 

453 Wanneer ontvangt de Kamer het wetsvoorstel bestuursrechtelijke 
aanpak online kinderpornografisch materiaal? 

454 De Minister geeft aan dat er 15 miljoen euro wordt uitgetrokken 
om de terugkeer van overlastgevers te bevorderen. Waar wordt 
precies in geïnvesteerd? 

455 Op welke manier wil het kabinet de instroom van kansarme 
asielzoekers en Dublinners ontmoedigen? 
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456 Waarom is de motie van het lid Van der Werf c.s. over bewustzijn 
bij gemeenten over de dreiging vanuit jihadistische en rechts-
extremistische hoek niet opgenomen in het overzicht van moties 
en toezeggingen (Kamerstuk 35 925 VI, nr. 69)? Kunt u toelichten 
hoe het staat met de uitvoering van deze motie? 

457 Wanneer kan naar verwachting een voordracht worden gedaan 
voor de algemene maatregel van bestuur (AMvB) en/of minis-
teriële regeling als uitwerking van het amendement Van Wijngaar-
den over de bescherming van privacy van slachtoffers? 

458 Kunt u toelichten welke concrete uitgaven aan welke maatregelen 
zijn uitgegeven ter uitvoering van de motie van de leden Van der 
Werf en Bikker over een deel van incidenteel vrijgevallen middelen 
uit de motie-Hermans inzetten om de onderbezetting in de 
Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) te mitigeren? 

459 Wanneer wordt het wetsvoorstel tot afschaffing van de verjaring 
van tenuitvoerlegging van straffen naar de Raad van State 
gestuurd? 

460 Hoeveel akkoorden zijn er inmiddels gesloten op basis van de Wet 
homologatie onderhands akkoord (WHOA)? 

461 Wat is de stand van zaken t.a.v. de motie Toorenburg/Groothuizen 
over casemanagement in complexe asielzaken (Kamerstuk 
35 300 VI, nr. 63)? 

462 Wat zijn de uitkomsten van de pilot «maatschappelijke herbestem-
ming» waarbij incidenteel afgenomen criminele vermogens of 
goederen worden teruggegeven aan de wijk? 

463 Op welke manier worden burgers gecompenseerd die te maken 
krijgen met hoge kosten van het opruimen van drugsafval dat 
wordt gedumpt op hun erf? 

464 Kunt u toelichten waarom het onderzoek naar geweld tegen 
journalisten onder de werking van het taakstrafverbod brengen ten 
opzichte van wat gecommuniceerd is bij de begroting van vorig 
jaar weer een jaar vertraging heeft opgelopen? 

465 Hoe vaak is in 2020, 2021 en tot nu toe in 2022 een maatregel 
opgelegd op grond van de Wet langdurig toezicht? 

466 Hoe vaak is sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig 
toezicht een maatregel opgelegd aan een veroordeelde terrorist? 

467 Hoe vaak is sinds de inwerkingtreding van de Wet langdurig 
toezicht de executie van een opgelegde maatregel bevolen? 

468 Wat is op dit moment het percentage Oekraïners (beroepsbevol-
king) dat aan het werk is? 

469 Zijn er reeds plannen om Oekraïners deel te laten nemen aan een 
vorm van structureel taalonderwijs of andere vormen van 
inburgering? 

470 Hoeveel kilogram drugs wordt jaarlijks onderschept in de haven 
van Rotterdam en hoeveel kilo drugs wordt naar verwachting 
jaarlijks niet onderschept? 

471 Welke aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Van Zwol 
heeft u al geïmplementeerd en op welke manier? Welke nog niet 
en wanneer en hoe gaat u deze implementeren? 

472 Waar wordt specifiek in geïnvesteerd met betrekking tot grensbe-
heer, waarvan u aangeeft dat dat prioriteit heeft? 

473 U geeft aan dat om irreguliere migratie te voorkomen, het kabinet 
de bescherming van buitengrenzen van de EU verder beschermt. 
Waar wordt specifiek in geïnvesteerd? 

474 Hoe gaat u ervoor zorgen dat bij het sluiten van migratiepartner-
schappen mensenrechtenverdragen in acht worden genomen? 

475 Kunt u uitleggen hoe de bijdrage van Nederland aan de Europese 
grensbewaking zich verhoudt tot de mensenrechtenschendingen 
die zich daar afspelen? 

476 Wat is de insteek van dit onderzoek? 
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477 Zal monitoring van terugkeer plaatsvinden? 
478 Wanneer is een terugkeer succesvol? 
479 Hoe wordt onderzocht of begeleiding en ondersteuning bij 

terugkeer gebeurt met oog voor mensenrechten? 
480 Waarom worden mensen met Nigeriaanse nationaliteit anders 

behandeld dan mensen met een andere nationaliteit (opgenomen 
in de asielprocedure, terwijl anderen worden vastgezet en uitgezet 
naar Dublinland) vanwege «goede relaties met Nigeria»? 

481 Wat is het percentage van herhaalde asielaanvragen van deelne-
mers aan de LVV-pilot die zijn ingewilligd? 

482 Waarom is er gekozen voor een landelijke LVV-dekking gericht op 
terugkeer? 

483 Waarom heeft u een vervolg op de LVV reeds bepaald terwijl de 
eindevaluatie van de pilot nog niet is afgerond? 

484 Zal de uitkomst van de pilot uw gekozen richting voor de LVV nog 
kunnen wijzigen? 

485 Kunt u toelichten of en zo ja welke uitgaven er worden gedaan aan 
criminaliteitspreventie in Caribisch Nederland? 

486 Kan de Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen 
vergunninghouders opnieuw worden ingevoerd en uitgebreid?
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