
2021D38820 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 2022 (Kamerstuk 
35 925 VI). 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Meenen 

De griffier van de commissie,
Brood 
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Nr Vraag 

1 Kan voor elk beleidsartikel worden nagegaan of wordt uitgegaan 
van de meest actuele en betrouwbare gegevens, en dus gevolg 
wordt gegeven aan de constatering van de Algemene Rekenkamer 
(ARK) dat bij enkele onderdelen verouderde gegevens zijn 
gehanteerd? 

2 Kan worden voorzien in een totaaloverzicht van aanbevelingen van 
de Algemene Rekenkamer aan het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid, inclusief een korte toelichting waarom een aanbeveling 
al dan niet is opgevolgd? 

3 Kunt u met de Kamer de salarisschaalverdeling van het totale 
salarisgebouw delen? Dus hoeveel fte vallen onder schaal 1, 
schaal 2, et cetera? 

4 Kunt u een overzicht met de Kamer delen van de operationele 
sterkte van de politie sinds 2012 tot op heden? 

5 Hoe groot is de zedenpolitie in omvang (fte)? 
6 Wat is de precieze wettelijke norm waarin een zedenzaak «in 

behandeling moet worden genomen»? Waar is deze norm 
vastgelegd? 

7 Hoeveel zedenzaken worden niet binnen drie maanden na aangifte 
in behandeling genomen? 

8 Kunnen alle coronagerelateerde uitgaven op de begrotingen van 
de beleidsartikelen, niet-beleidsartikelen en de agentschappen 
inzichtelijk gemaakt worden? Kunnen de (van coronagerelateerde 
uitgaven) opgeschoonde begrotingen met de Kamer gedeeld 
worden? 

9 Kan worden verduidelijkt wat is gebeurd met de post «Verwacht 
onderuitputting en positief exploitatieresultaat JenV begroting» die 
op de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor 
het jaar 2019 te vinden was, en vanaf 2021 tot en met 2023 
96 miljoen euro zou bedragen, maar op deze begroting niet 
voorkomt? 

10 Kan worden verduidelijkt hoeveel subsidie de afgelopen vijf jaar en 
de komende vijf jaar naar private beveiliging(sbedrijven) is 
gegaan/zal gaan? 

11 Wat is de reden dat de bijdrage aan Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 
aanzienlijk daalt de komende jaren? 

12 Hoeveel asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst 
verdwenen gedurende de spoor 2 procedure met onbekende 
bestemming? 

13 Is bij het vaststellen van deze begroting conform de motie Van den 
Hul c.s. (Kamerstuk 35 300 XVII, nr. 41) rekening gehouden met de 
effecten ervan op het behalen van de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) hier en elders? Zo ja, kunnen deze resultaten worden 
gedeeld? Zo nee, waarom is hier geen rekening mee gehouden? 

14 Kunt u een uitgebreide omschrijving geven van wat de werkzaam-
heid «internetmonitoring», zoals uitgevoerd door de Nationaal 
Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) inhoudt? 
Kunt u daarbij toelichten welk systeem de NCTV daar op dit 
moment voor gebruikt en hoe dat systeem werkt? 

15 Kunt u toelichten welke progressie er is geboekt in de verbetering 
van de 36 «mission-critical» systemen van de politie waar Bits of 
Freedom in november 2020 na onderzoek van concludeerde dat die 
niet voldoen aan de regels omtrent privacy en informatiebeveili-
ging? 

16 Welke programma’s en projecten worden er vanuit het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid gefinancierd met (o.a.) als doel het 
voorkomen dat jongeren in de (zware) criminaliteit terechtkomen? 
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17 Kunt u toelichten of inzichtelijk maken welke rijksoverheidsorgani-
saties en uitvoeringsorganisaties in welke mate en met welk doel 
gebruikmaken van particuliere beveiligingsorganisaties? 

18 Kunt u een prognose geven in hoeverre de middelen die worden 
gereserveerd voor ruim 700 nieuwe agenten, zoals toegelicht in de 
brief «Structurele investeringen in veiligheid» (2021D38504), de 
komende jaren daadwerkelijk kunnen worden besteed, met het oog 
op de wervings-en opleidingstijd van nieuwe agenten? Welk deel 
van die middelen zal in de jaren 2022–2026 nog niet kunnen 
worden ingezet? 

19 Kunt u voor het aandeel agenten met een niet-westerse migratie-
achtergrond bij de politie aangegeven wat het totale aandeel is en 
wat het aandeel is binnen leidinggevende posities? 

20 Hoeveel minder gevangenisstraffen, taakstraffen en boetes zijn er 
in 2020 en tot nu toe in 2021 opgelegd wegens schending van de 
redelijke termijn? 

21 Hoe groot is op dit moment de voorraad op zitting te plannen 
strafzaken? 

22 Hoe groot is op dit moment de voorraad op zitting te plannen 
civiele zaken? 

23 Hoe groot is op dit moment de voorraad op zitting te plannen 
bestuursrechtelijke zaken bij de rechtbanken en bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State? 

24 In hoeverre is de voorraad op zitting te plannen strafzaken gedaald 
ten opzichte van vorig jaar? 

25 Is er in 2021 sprake van een verkorting van de doorlooptijden van 
zedenzaken ten opzichte van eerdere jaren? 

26 Hoe vaak is in 2021 in totaal contrabande onderschept door de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en hoe vaak zijn naar aanleiding 
daarvan disciplinaire maatregelen getroffen jegens gedetineerden 
in penitentiaire inrichtingen (PI’s) en in tbs-klinieken? 

27 Hoe vaak is in 2020 en tot nu toe in 2021 een tbs-maatregel 
opgelegd? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag een 
uitsplitsing maken tussen tbs met voorwaarden en tbs met 
dwangverpleging? 

28 Welke financiële en beleidsmatige aannames zijn gedaan ten 
aanzien van de extra uitstroom van politiemedewerkers die de 
afgelopen periode het moment waarop zij met pensioen gaan 
hebben uitgesteld, omdat zij in 2021 of 2022 gebruik zullen maken 
van de regeling vervroegd uittreden? 

29 Hoeveel middelen zijn er in de begroting 2022 gereserveerd voor 
de regeling vervroegd uittreden van de politie? 

30 Hoeveel middelen zijn er in de begroting 2022 gereserveerd voor 
het tijdelijk langer doorwerken van rechters boven de 70 jaar? 

31 Hoeveel rechters maken gebruik van de mogelijkheid tijdelijk door 
te werken als oproeprechter tot 73 jaar? 

32 Bij hoeveel rechtszaken in 2019, 2020 en tot nu toe in 2021 is de 
redelijke termijn overschreden? 

33 Wanneer wordt het wetstraject opgestart voor de aanvullende 
strafbaarstelling van buitenlandse spionage? 

34 Wat is het resultaat geweest van het spel Gamechangers om 
jongeren weerbaarder te maken tegen cybercrime? Wordt het spel 
nog geëvalueerd door de politie? Zo ja, wat zal worden gedaan 
met de kennis en uitkomsten? 

35 Hoe verhoudt de nieuwe cybersecuritygame HackShield zich tot 
het spel Gamechangers? Moet HackShield worden gezien als een 
volledig nieuw initiatief of bouwt het verder op de opgedane 
kennis van Gamechangers? Wat zijn precies de doelstellingen van 
HackShield? 
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36 Hoeveel cross-sectorale oefeningen met vitale aanbieders zijn tot 
nu toe georganiseerd door het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) de afgelopen jaren? Hoeveel oefeningen zullen worden 
georganiseerd in 2022? 

37 Hoeveel samenwerkingsverbanden of instanties beschikken in 
Nederland over een «objectief kenbaar tot taak» (OKTT)-status die 
dreigingsinformatie kunnen ontvangen van het NCSC? 

38 Hoeveel cyberkamers tellen de Nederlandse gerechtshoven? 
Hoeveel cybercriminelen zijn hier afgelopen jaren in berecht? 

39 Wat is de huidige status van de pilot HackRight? Wordt het 
programma nog ingezet bij minderjarige cyberdelinquenten? Zo ja, 
in hoeveel gevallen is het programma ingezet? Zo nee, waarom 
niet? 

40 Voor welke (vitale) sectoren worden in Nederland dreigingsbeel-
den gemaakt om (digitale) dreigingen in kaart te brengen? 

41 Wat is de stand van zaken van het wetsvoorstel strafbaarstelling 
spionage? 

42 Wat is stand van zaken van het wetsvoorstel dat dient als 
alternatief/aanvulling (?) voor het wetsvoorstel strafbaarstelling 
verblijf terroristisch gebied, zoals toegezegd in een schriftelijke 
reactie aan de Eerste Kamer? 

43 Klopt de stelling van de ARK dat de ramingen voor de rechtspraak 
en het rechtsbestel niet zijn gebaseerd op actuele en betrouwbare 
gegevens over het aantal rechtszaken en de werklast per rechts-
zaak? Zo ja, wat gaat u eraan doen om dit te verbeteren? 

44 Hoe vindt besluitvorming plaats over de verdeling van de 700 extra 
wijkagenten? 

45 Waar landt het extra budget voor groene buitengewoon opspo-
ringsambtenaren (boa’s)? 

46 In welke 20 gemeenten wordt de aanrijdtijd door de brandweer het 
vaakst niet gehaald en in welk percentage van de gevallen is de 
brandweer daar niet op tijd? 

47 In welke 20 gemeenten wordt de aanrijdtijd door de politie het 
vaakst niet gehaald en in welk percentage van de gevallen is de 
politie daar niet op tijd? 

48 Kunt u een overzicht geven van de volwaardige politiebureaus die 
in de afgelopen 20 jaar gesloten zijn? Kunt u daarbij aangeven 
waar deze bureaus gesloten zijn? 

49 Kunt u een overzicht geven van de politieposten die in de 
afgelopen 20 jaar gesloten zijn? Kunt u daarbij aangeven waar deze 
posten gesloten zijn? 

50 Kunt u een overzicht geven van de volwaardige politiebureaus die 
in de afgelopen 20 jaar zijn geopend? Kunt u daarbij aangeven 
waar deze bureaus zijn geopend? 

51 Kunt u een overzicht geven van de politieposten die in de 
afgelopen 20 jaar zijn geopend? Kunt u daarbij aangeven waar 
deze posten zijn geopend? 

52 Kunt u een overzicht geven van het aantal docenten werkzaam bij 
de Politieacademie, over de afgelopen acht jaar? 

53 Kunt u een overzicht geven van het totale budget voor de 
Politieacademie, over de afgelopen acht jaar? 

54 Kunt u aangeven hoeveel boa’s werkzaam zijn in Nederland en hoe 
deze ontwikkeling in de afgelopen acht jaar is geweest? 

55 Kunt u een wetgevingsprogramma geven voor alle wetsvoorstellen 
met betrekking tot het familie- en naamrecht? 

56 Hoeveel verzoeken tot een naamswijziging worden jaarlijks 
ingediend, uitgesplitst naar voor- en achternaam, de verschillende 
gronden waarop deze aanvraag wordt gedaan en hoeveel hiervan 
worden ontvankelijk verklaard? 
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57 Op welke wijze zijn de kosten die verbonden zijn aan een naams-
wijziging opgebouwd? 

58 Hoeveel taakaccenthouders dierenwelzijn zijn er momenteel? 
59 Hoeveel fte hebben de taakaccenthouders dierenwelzijn gemiddeld 

om aan dierenwelzijn te besteden? 
60 Hoe verhoudt het huidige aantal taakaccenthouders dierenwelzijn 

en het aantal gemiddelde fte wat zij aan deze taak kunnen 
besteden zich tot voorgaande jaren? 

61 Is het budget voor de taakaccenthouders dierenwelzijn omhoog of 
omlaag gegaan in de afgelopen vijf jaar? 

62 Hoe vaak heeft de politie het afgelopen jaar preventief gefouilleerd 
op de zogenaamde «Zuidas» in Amsterdam? Hoe vaak heeft de 
politie het afgelopen jaar preventief gefouilleerd in De Haagse 
buurt Laakkwartier-Oost? 

63 Wanneer is het functioneren van het systeem van taakaccenthou-
ders dierenwelzijn voor het laatst geëvalueerd en wat kwam er uit 
deze evaluatie? 

64 Kunt u het politiebudget specificeren en hierbij ingaan op de 
verschillen in werkzaamheden, onderdelen en onderwerpen zoals 
zeden? 

65 Wat is het totale budget voor de Politieacademie geweest in 2020 
en 2021, uitgesplitst per jaar? Is sprake van een verhoging voor het 
jaar 2020? 

66 Hoeveel van het budget van 2022 voor de Politieacademie is 
bedoeld voor trainingen gericht op de-escalatie? 

67 Hoeveel van het budget van 2022 voor de Politieacademie is 
bedoeld voor trainingen gericht op racisme- en discriminatiebe-
strijding en de preventie van etnisch profileren? 

68 Hoe ontwikkelt zich het proces rondom bewustwordingsinitiatieven 
met betrekking tot etnisch profileren bij de politie? Welke maatre-
gelen en initiatieven worden genomen om te voorkomen dat er 
etnisch wordt geprofileerd door agenten? 

69 Wat wordt de totale personele bezetting van de Politieacademie in 
2022? 

70 Wat is de totale personele bezetting bij de Politieacademie met een 
migratieachtergrond? 

71 Wat is de totale personele bezetting bij de politie met een 
migratieachtergrond? 

72 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? 

73 Hoe ziet de capaciteit van de politie in 2022 eruit? 
74 Hoe ontwikkelt zich de capaciteit bij de politie? Wat is de actuele 

stand van zaken van de personeelsuitbreiding? Hoe worden 
nieuwe agenten geworven om de capaciteit te waarborgen? 

75 Hoeveel agenten zullen in 2022 bij de politie vertrekken in verband 
met de vergrijzing/pensioen? 

76 Hoeveel politiemedewerkers zullen de komende jaren (2023 t/m 
2025) met pensioen gaan? 

77 Hoe divers zal de capaciteit van de politie in 2022 zijn? 
78 Welk wervingsbeleid wordt er gevoerd om vacatures bij de politie 

te vervullen? 
79 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? 

80 Hoeveel aspiranten studeren van de Politieacademie af in 2021 en 
naar verwachting in 2022 en hoeveel hiervan gaan aan de slag in 
een operationele functie? 
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81 Wat is de verhouding tussen basisteams en vrijwilligers bij de 
politie als het gaat om de operationele sterkte? 

82 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? 

83 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? 

84 Hoeveel wijkagenten zal Nederland tellen in 2022? Kan een 
overzicht worden gegeven van de verdeling van wijkagenten per 
veiligheidsregio en politie-eenheid? 

85 Hoeveel fte krijgt de politie er in 2022 bij als gevolg van het starten 
van de vernieuwde en verkorte basisopleiding? 

86 Hoeveel van het budget van 2022 is bedoeld voor het verder 
professionaliseren van de klachtenprocedure van de politie? 

87 Wat is het totale budget voor de politie, exclusief de Politieacade-
mie, voor de komende vijf jaar? 

88 Is extra budget uitgetrokken voor het verder professionaliseren van 
de klachtenprocedure van de politie en het implementeren van de 
aanbevelingen van de Nationale ombudsman? 

89 Hoeveel strafzaken zijn sinds maart 2020 door het Openbaar 
Ministerie (OM) vanwege de gevolgen van de covid-19-crisis 
geseponeerd? 

90 Hoeveel burgers hebben een coronaboete ontvangen? Hoeveel 
burgers hebben hiertegen bezwaar gemaakt? 

91 Welke maatregelen worden in 2022 binnen de rechtstatelijke 
verhoudingen genomen om de sturing op de samenwerking 
binnen de strafrechtsketen te verbeteren? 

92 Kunt u een overzicht geven van de nog te behandelen strafzaken 
bij de afzonderlijke parketten van het OM? 

93 Wat is de totale wachtlijst en hoe lang duurt het voordat een 
strafzaak voor de rechter komt? 

94 Hoeveel procent van de politieagenten kent het handelingskader 
voor proactief controleren? 

95 Wanneer zullen in 2022 voor het eerst de data met betrekking tot 
staandehoudingen door de politie gegenereerd uit de Proco-app/
MEOS-app (Professioneel Controleren/Mobiel Effectiever Op 
Straat) met de Kamer gedeeld worden? 

96 Kunt u aangeven op welke wijze de data met betrekking tot 
staandehoudingen door de politie gegenereerd uit de Proco-app/
MEOS-app geanalyseerd zullen worden? 

97 Hoe ontwikkelt de zittingscapaciteit bij de rechtspraak zich? Wat is 
de actuele stand van zaken van de voorraden in de strafrechtketen 
bij de afzonderlijke gerechten? Hoe worden de doorlooptijden 
bespoedigd? 

98 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 Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) te waarborgen en om inzicht in het geld- en goederenbeslag 
te vergroten? 

99 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? 

100 Kunt u, indien nu al mogelijk, een overzicht geven van de projecten 
die in het kader van de Experimentenwet Rechtspleging mogelijk 
zullen worden uitgevoerd? 
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101 Wat is de groei van het aantal algoritmes geweest bij de rijksover-
heid tussen 2015 en 2021 en hoe verhoudt deze groei zich tot het 
aantal fte dat zich bezighoudt met het toezicht op het aantal 
algoritmes? 

102 Hoeveel fte houdt zich bezig met het monitoren van extreemrechts 
en extreemrechtse dreigingen? 

103 Hoeveel fte is werkzaam bij de NCTV? 
104 Hoeveel fte houdt zich bezig met het afhandelen van WOB-

verzoeken? 
105 Hoeveel budget is in 2022 beschikbaar voor de keten-ICT in de 

forensische keten tussen politie, OM en Nationaal Forensisch 
Instituut (NFI)? 

106 Kan voor de gehele strafrechtketen uiteen worden gezet waar 
wachtlijsten/werkvoorraden zijn en hoe groot die wachtlijsten/
werkvoorraden aan het begin van deze Kabinetsperiode waren en 
hoe groot zij nu zijn? 

107 Hoeveel capaciteit en budget is beschikbaar om toezicht te houden 
op het gebruik van algoritmes, danwel algoritmische risicoanaly-
ses? 

108 Hoeveel fte houdt zich bezig met toezicht houden op het gebruik 
van algoritmes, danwel algoritmische risicoanalyses? 

109 Hoe verhoudt de operationele sterkte van de politie in 2021 zich tot 
de niet-operationele sterkte? Kan dit worden afgezet tegen de jaren 
2019 en 2020? Wat zijn de verwachtingen voor de operationele 
sterkte van de politie in 2022? 

110 Hoeveel budget is beschikbaar voor het versterken van de 
strafrechtketen in 2022? 

111 Kan worden uiteengezet hoeveel in 2022 geïntensiveerd en 
bezuinigd zal worden, uitgesplitst naar de verschillende beleidsarti-
kelen en instanties die vallen onder de begroting van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid? 

112 Hoeveel capaciteit en budget is beschikbaar om te anticiperen op 
nieuwe technologieën zoals kwantumcomputing, Artificial 
Intelligence (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? 

113 Kunt u aangeven hoe het staat met de uitvoering van de motie-
Azarkan c.s. (Kamerstuk 35 510, nr. 33) over een brede doorlichting 
op discriminatie en etnisch profileren? Kunt u aangeven welke 
overheidsinstanties die vallen onder het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid reeds doorgelicht zijn? 

114 Welk mandaat heeft de Nationaal Coördinator Discriminatie en 
Racismebestrijding? Hoeveel fte ondersteuning zal de Nationaal 
Coördinator Discriminatie en Racismebestrijding krijgen in 2022? 

115 In welke vorm verzoekt u gemeentebesturen van gemeentes met 
een grote Moslimgemeenschap om gesprekken met die gemeen-
schap structureel vorm te geven? 

116 Wat zijn de financiële gevolgen van de coronacrisis voor uw 
ministerie, het OM en de rechtspraak en hoe lang zullen deze 
gevolgen nog doorwerken? 

117 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? 

118 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? 

119 Hoeveel aangiftes zijn er in 2020 tot nu toe gedaan van cybercrime 
en van gedigitaliseerde criminaliteit? Wat is de verwachting voor 
2022? 
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120 Hoeveel zaken zijn sinds de presentatie «aanpak corona-
achterstanden strafrechtketen» in juni 2020 door het OM afgedaan 
waar verdachten normaal voor de rechter zouden verschijnen? 

121 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? 

122 Kunt u aangeven welke wat de verwachtingen zijn met betrekking 
tot de toelage van de sociaal advocatuur? 

123 Krijgen de sociaal advocaten in 2022 ook geld uit de noodmaatre-
gel? 

124 Is voor 2022 extra geld gereserveerd voor digitalisering van de 
strafrechtketen? 

125 Is geld beschikbaar om noodcapaciteit te organiseren bij het COA 
voor de opvang van vluchtelingen? 

126 Hoeveel budget is beschikbaar voor het wegwerken van de door de 
coronacrisis opgelopen werkvoorraden in de strafrechtketen? 

127 Op welke wijze wordt er samengewerkt met het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij de totstandkoming 
van een effectieve jeugdbeschermingsketen? 

128 Is budget en capaciteit beschikbaar om in te zetten voor preventie 
van jeugdcriminaliteit? 

129 Hoeveel budget en capaciteit is beschikbaar voor voorlichting voor 
preventie van jeugdcriminaliteit? 

130 Hoeveel minderjarigen zijn in 2020 en 2021 veroordeeld voor 
cyberdelicten? 

131 Hoeveel budget is voor 2022 beschikbaar om de beveiliging van 
moskeeën te intensiveren? 

132 Hoeveel meldingen van discriminatie in het betaald voetbal 
hebben in 2020 en 2021 opvolging gekregen? Hoeveel niet? 

133 Kan worden toegelicht hoe een melding van discriminatie in het 
betaald voetbal opvolging krijgt buiten het strafrecht? Welke 
maatregelen kunnen dan bijvoorbeeld worden genomen? 

134 Hoeveel asielaanvragen zijn in het afgelopen jaar gedaan? Hoeveel 
van deze asielaanvragen zijn toegekend en hoeveel asielzoekers 
zijn terug gestuurd naar land van herkomst? 

135 Hoeveel asielzoekerscentra (azc’s) heeft Nederland? Over welke 
gemeenten liggen deze azc’s verspreid? 

136 Hoeveel asielachterstanden zijn momenteel vastgelegd bij de IND? 
137 Hoeveel asielachterstanden worden gemiddeld per maand 

verwerkt bij de IND? 
138 In hoeveel gevallen is de vergunning voor bepaalde tijd asiel en 

onbepaalde asiel ingetrokken in 2020 en in 2021 en om welke 
redenen 

139 Hoeveel extra budget is gereserveerd voor het verwerken van de 
asielachterstanden bij de IND? 

140 Is binnen de begroting geld gereserveerd voor gemeenten die 
asielzoekers moeten opvangen? Zo ja, hoeveel geld? 

141 Kunt u aangeven waar politiepersoneel in de basispolitiezorg aan 
uitgeleverd wordt? 

142 Hoeveel mensen en fte uit de operationele sterkte hebben een TTW 
(tijdelijke tewerkstelling)? 

143 Hoeveel mensen en fte uit de niet operationele sterkte hebben een 
TTW (tijdelijke tewerkstelling?) 

144 Hoeveel fte uit de operationele sterkte en uit de basispolitiezorg 
wordt nu ingezet op het domein bewaken en beveiligen? 

145 Hoeveel fte uit de operationele sterkte en de basispolitiezorg wordt 
fulltime (dus volledig aan de basispolitiezorg onttrokken) ingezet 
op het domein bewaken en beveiligen? 

146 Hoeveel personen zijn langdurig ziek binnen de operationele 
sterkte? Om hoeveel fte gaat dit? 
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147 Wat zijn de huidige ziekteverzuimcijfers bij de politie gespecifi-
ceerd naar de operationele en niet-operationele sterkte? 

148 Wat zijn de uitvalcijfers voor aspiranten (natuurlijk en niet 
natuurlijk verloop) op de Politieacademie? 

149 Hoeveel praktijkbegeleiders zijn er (voor de begeleiding van 
aspiranten) werkzaam binnen de basispolitiezorg? 

150 Kunt u een volledig overzicht geven van welke sociale (gedrags)in-
terventies gebruik wordt gemaakt? 

151 Op welke (groepen) jongeren zijn de interventies gericht? Hoe 
worden deze jongeren geselecteerd? Kunt u aangeven of hierbij 
gebruik wordt gemaakt van (geautomatiseerde) gegevensanalyse 
en/of kunstmatige intelligentie? 

152 Om welke «kwetsbare wijken» gaat het? Hoe worden deze 
geselecteerd? Kunt u aangeven of hierbij gebruik wordt gemaakt 
van (geautomatiseerde) gegevensanalyse en/of kunstmatige 
intelligentie? 

153 Kunt u een volledig overzicht geven van alle partijen/organisaties 
die zijn betrokken bij de selecties en interventies? 

154 Kunt u uiteenzetten in een tabel welke «moderne technologieën» 
gebruikt worden? 

155 Omvat «toekomstgerichte versterking van opsporing» ook 
preventieve maatregelen? Zo ja, welke technologieën worden 
hiervoor ingezet? 

156 Wordt er bij «toekomstgerichte versterking van opsporing» 
gebruikgemaakt van risicoprofilering? Zo ja, welke technologieën 
worden hiervoor ingezet? 

157 Kunt u aangeven op welke wettelijke grondslag deze technologieën 
gebaseerd zijn, uitgesplitst per technologie? 

158 Kunt u aangeven wat valt onder «meer en beter digitaal 
onderzoek»? 

159 Betreft «meer en beter digitaal onderzoek» ook monitoring van 
online omgevingen, zoals sociale media? 

160 Wordt budget gereserveerd voor toezicht op de voorgenomen 
inzet van technieken door de politie, bijvoorbeeld wat betreft 
toezicht op de verwerking en het delen van (gevoelige) 
persoonsgegevens? 

161 Valt nader te specificeren waar het extra bedrag voor de bestrijding 
van ondermijnende criminaliteit precies aan besteed wordt? 

162 Wat wordt bedoeld met de woorden «voor crisisbeheersing 
bouwen we een wettelijk kader op met als doel een samenhangend 
stelsel; de vormgeving van het stelsel is onderdeel van een nieuwe 
strategische agenda voor 2022 en verder»? En hoe verhoudt dit 
zich tot de aanpassing van de wet Veiligheidsregio’s? 

163 Hoeveel middelen trekt u in 2022 uit voor de kwaliteitsverbetering 
en versterking van de continuïteit van het forensisch medisch 
onderzoek en de lijkschouw? 

164 Kunt u uiteenzetten welk deel daarvan structurele middelen zijn, en 
welk deel tijdelijke middelen? 

165 Hoeveel middelen zijn extra nodig voor de kwaliteitsverbetering en 
versterking van de continuïteit van het forensisch medisch 
onderzoek en de lijkschouw? 

166 Wat is het (verwachte) tekort aan forensisch artsen in Nederland? 
167 Hoeveel forensisch artsen zijn op dit moment in opleiding in 

Nederland? 
168 Wanneer is het onafhankelijk expertisecentrum voor adoptie 

operationeel? 
169 Klopt het dat de laatste PMJ-raming (Prognosemodel justitiële 

ketens) in 2022 reeds een stijging in capaciteitsbehoefte laat zien 
van ongeveer 50% ten opzichte van 2019? 
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170 Kan worden toegelicht wat de oorzaak is van de sterke stijging in 
capaciteitsbehoefte en of zo’n sterke stijging zich eerder heeft 
voorgedaan sinds het gebruik van de PMJ-ramingen? 

171 Wanneer kan het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over 
de druk in capaciteitsbehoefte naar de Kamer worden gestuurd? 

172 Wat is de stand van zaken van de nieuwe gegevenswet voor het 
politie- en justitiedomein? 

173 Kunt u aangeven in hoeveel procent van de zeden- en kinderporno-
grafiezaken, in de jaren 2018, 2019 en 2020 (uitgesplitst per jaar), 
voldaan werd aan de normen voor de doorlooptijd bij de politie 
van het moment van kennisname tot het moment van het zenden 
van de zaak naar het OM (respectievelijk binnen 180 dagen en 210 
dagen)? 

174 Kunt u aangeven in hoeveel procent van de zedenzaken de normen 
voor de doorlooptijden vanaf het moment van de instroom voor 
eerste zitting tot het eindvonnis gehaald werden in de jaren 2018, 
2019 en 2020 (uitgesplitst per jaar)? 

175 Wat is de gemiddelde wachttijd tot behandeling en afronding van 
een strafzaak? 

176 Welke maatregelen worden genomen om de doorlooptijden 
binnen de rechtspraak te verhelpen? 

177 Hoe worden de belangen van slachtoffers daarin meegenomen, 
bijvoorbeeld door compensatie voor vertraging? 

178 Hoe groot is de hoeveelheid achterstallige strafzaken als gevolg 
van de coronapandemie? 

179 Hoeveel strafzaken zijn tot nu toe in 2021 geseponeerd als gevolg 
van de coronapandemie? 

180 Hoeveel datalekken hebben er plaatsgevonden de afgelopen vijf 
jaar bij de overheid of overheidgerelateerde instanties en is er een 
rode lijn te vinden in de oorzaak van de datalekken? 

181 Op welke wijze worden de belangen van slachtoffers meegenomen 
bij de afspraken om de doorlooptijden binnen de rechtspraak te 
verkorten? Is er bijvoorbeeld compensatie voor slachtoffers voor 
opgelopen vertraging? 

182 Wat is de gemiddelde wachttijd tot behandeling en afronding van 
een strafzaak? 

183 Welke maatregelen worden er genomen om de doorlooptijden 
binnen de rechtspraak te verhelpen? Worden de belangen van 
slachtoffers daarin meegenomen? 

184 Welke concrete doelen zijn gesteld voor 2022 en 2023 waar het 
gaat om verbetering van de doorlooptijden? 

185 Zijn de gestelde doelen voor verbetering doorlooptijden gehaald in 
2021? 

186 Wat is de gemiddelde wachttijd tot behandeling en afronding van 
een strafzaak? 

187 Welke maatregelen worden genomen om de doorlooptijden 
binnen de rechtspraak te verhelpen? Hoe worden de belangen van 
slachtoffers daarin meegenomen, bijvoorbeeld door compensatie 
voor vertraging? 

188 Welke maatregelen worden genomen de aanpak van gender-
gerelateerd geweld te bevorderen? 

189 Welke concrete plannen zijn er om het veiligheidsgevoel en 
daarmee de meldingsbereidheid van slachtoffers te verhogen? 

190 Hoeveel fte is al voorzien/aangenomen/in opleiding als gevolg van 
de middelen uit de motie Segers-Asscher? 

191 Hoeveel mensenhandelaren van minderjarige slachtoffers van 
seksuele uitbuiting zijn in 2020 veroordeeld? Hoeveel tot nu toe in 
2021? 

192 Hoeveel ambtshalve strafrechtelijke onderzoeken zijn er naar 
mensenhandel gestart in 2020, en specifiek naar seksuele 
uitbuiting? 
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193 Hoeveel klanten die betaalde seks hebben gehad met minderjarige 
slachtoffers waren er in 2020 veroordeeld, ex artikel 248b Sr en 
hoeveel tot nu toe in 2021? Om hoeveel specifieke mensenhandel-
zaken ging het hier, rekening houdend met meerdere klanten per 
minderjarig slachtoffer? In hoeveel zaken verschilde de strafmaat 
met de strafmaat uit de Valkenburgse zedenzaak? 

194 Hoeveel klanten die betaalde seks hebben gehad met minderjarige 
slachtoffers, jonger dan 16 jaar, zijn in de afgelopen vijf jaar 
veroordeeld? 

195 Is de mensenhandelpolitie of zedenpolitie verantwoordelijk voor de 
opsporing van klanten die betaalde seks hebben met minderjari-
gen, ex artikel 248b Sr? 

196 Hoeveel strafzaken zijn er geweest waarbij minderjarige slachtof-
fers van criminele uitbuiting betrokken zijn geweest? In hoeveel 
zaken is hierbij een succesvol beroep gedaan op het non-
punishmentbeginsel? Hoeveel van deze zaken was drugsgerela-
teerd? 

197 Op hoeveel scholen worden jongeren geronseld voor druggerela-
teerde criminele uitbuiting? 

198 Op welke wijze zijn scholen toegerust om seksuele en criminele 
uitbuiting te signaleren en te melden? 

199 Op welke wijze wordt de aanpak van druggerelateerde criminele 
uitbuiting betrokken bij het breed offensief tegen ondermijning, 
met name in de beleidslijn «voorkomen van jonge aanwas»? 

200 Op welke wijze worden techbedrijven, waaronder Facebook en 
Tiktok, betrokken bij de aanpak van misbruik en uitbuiting? 

201 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde seksuele 
misdrijven er waren in de periode 2012 tot en met 2020? 

202 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde seksuele 
misdrijven er in de periode van 2012 tot en met 2020 zijn 
opgehelderd? 

203 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde aanran-
dingsmisdrijven er waren in de periode 2012 tot en met 2020? 

204 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde aanran-
dingsmisdrijven er in de periode van 2012 tot en met 2020 zijn 
opgehelderd? 

205 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde misdrij-
ven betreffende ontucht met minderjarigen er waren in de periode 
2012 tot en met 2020? 

206 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde misdrij-
ven betreffende ontucht met minderjarigen er in de periode 2012 
tot en met 2020 zijn opgehelderd? 

207 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde verkrach-
tingsmisdrijven er in de periode 2012 tot en met 2020 waren? 

208 Kan per jaar uiteen worden gezet hoeveel geregistreerde verkrach-
tingsmisdrijven er in de periode 2012 tot en met 2020 zijn 
opgehelderd? 

209 Wanneer wordt gestart met het implementatieprogramma van de 
Wet seksuele misdrijven? 

210 Hoeveel strafrechtelijke zaken inzake pro-ana coaches lopen er 
momenteel of zijn tevens afgerond? 

211 Hoeveel minderjarige slachtoffers en verdachten van seksuele 
uitbuiting waren er in 2020 in beeld bij de politie? 

212 Hoe zorgt u binnen een ontmoedigende aanpak dat het grondrecht 
op asiel gewaarborgd wordt? 

213 Hoe kan het dat sommige gemeenten achterlopen in de realisatie 
van de taakstelling voor vergunninghouders, doordat het COA hen 
te weinig statushouders heeft toegewezen? 
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214 Wat wordt gedaan met gemeenten die achterlopen op de realisatie 
van de huisvestingstaakstelling voor vergunninghouders en die te 
weinig/geen actie ondernemen om deze achterstand in te halen? 

215 Hoe vaak is het voorgekomen dat een provincie in de plaats is 
getreden als een gemeente de realisatie van de taakstelling voor 
de huisvesting van vergunninghouders verwaarloosde? 

216 Klopt het dat de Rechtbank Midden-Nederland onlangs oordeelde 
dat het COA bij de woningtoewijzingen van vergunninghouders 
altijd rekening moet houden met de belangen van kinderen? Heeft 
het COA naar aanleiding van deze uitspraak haar werkwijze bij 
woningtoewijzing aangepast? Op welke wijze? 

217 Hoe worden mensen voorgelicht over geldige redenen voor het 
weigeren van een woning en over de ernstige consequenties van 
onterechte woningweigering? Waarom worden vluchtelingen bij 
een – volgens het COA – onterechte woningweigering op straat 
gezet en waarom kunnen zij niet in de opvang wachten op het 
oordeel van de onafhankelijke rechter (in kort geding)? 

218 Hoeveel van de aanvragen voor naturalisatie van houders van een 
asielvergunning worden afgewezen enkel vanwege het niet 
voldoen aan het inburgeringsvereiste? Wat zijn de persoonsken-
merken van deze mensen (zoals geslacht, leeftijd, opleidingsni-
veau, land van herkomst)? 

219 Zijn de ontwikkelkosten voor een Content Management Systeem 
voor openbaarmaking van landeninformatie, geproduceerd door 
het Team Onderzoek en Expertise Land en Taal (TOELT), opgeno-
men in de begroting van de IND? 

220 Welke stappen zijn het afgelopen jaar genomen om meer 
landeninformatie openbaar te maken? 

221 Op welke wijze wordt de kwaliteit van beslissingen gemonitord? 
Hoe is dit terug te zien in de capaciteit en begroting van de IND? 

222 Heeft de opdracht om als beslismedewerker transparanter te 
werken en beslissingen beter te onderbouwen met landeninforma-
tie invloed op de personeelsinzet of capaciteit van de IND? 

223 Waarop baseert u de aanname dat arbeidsmigratie een oplossing 
is voor de vergrijzing? Gaat het hier om een duurzame of tijdelijke 
oplossing? Hoe verhoudt dit zich tot de belasting van arbeidsmi-
granten en hun gezin op de sociale voorzieningen die ook 
personeel vergen? 

224 Hoe vaak kwam het in het afgelopen jaar voor dat een persoon niet 
toegelaten is door het land van herkomst, uitgesplitst naar land 
van herkomst? 

225 Hoeveel Afghanen zijn in de periode 2020–2021 uitgezet naar 
Afghanistan? Hoeveel van hen waren minderjarig (AMV en met 
gezinsleden)? 

226 Kunt u uitweiden over de genoemde nieuwe technologie en 
verdere digitalisering van het grensproces en hoe dit eruit zal 
komen te zien? 

227 Op welke manier wordt het actief tegengaan van pushbacks 
meegenomen? 

228 Zijn er concrete plannen om te gaan toetsen op het handhaven van 
mensenrechten in grenssituaties? 

229 Hoeveel asielzoekers zaten in 2021 vast in grensdetentie? Wat was 
de gemiddelde duur van grensdetentie? 

230 Welke gevolgen heeft de verhoging van het budget voor onder 
meer de politie voor de beslagdoelstelling van 180 miljoen? Wordt 
deze aangepast? 

231 Wanneer verwacht u dat de 3.800 Fte tijdelijke coronabanen zullen 
zijn ingevuld? 

232 Kunt u de Kamer voor de behandeling van de begroting informe-
ren over de norm voor 2022 in de veiligheidsagenda? 
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233 Waarom is de norm voor het aantal aangepakte criminele 
samenwerkingsverbanden (CSV’s) in 2021 lager dan de realisatie in 
eerdere jaren? 

234 Wat is de reeks van norm en realisatie bij het opsporen van 
onvindbare veroordeelden? 

235 Waarop wordt gebaseerd dat de bezetting van het COA in de 
komende jaren lager zal uitvallen dan bij de begroting 2021 was 
geraamd? 

236 Kunt u toelichten hoe de meerjarenproductieprognose wordt 
geproduceerd en wat de oorzaken zijn van de fors aflopende 
instroomverwachting komende jaren? 

237 Kunt u aangeven hoeveel Dublinclaims daadwerkelijk worden 
geëffectueerd van het aantal claims dat wordt gedaan? 

238 Hoe lang zitten asielzoekers die reeds door een andere lidstaat zijn 
geclaimd nog in de opvang voordat zij worden overgedragen? 

239 Wat was de gemiddelde verblijfsduur in de opvang van asielzoe-
kers met een Dublinclaim in 2020 en 2021? 

240 Hoeveel asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit veilige 
landen van herkomst werden in 2020 en 2021 afgedaan in spoor 2? 
Hoeveel asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst zijn 
gedurende de spoor 2 procedure verdwenen met onbekende 
bestemming? Hoeveel afgewezen asielzoekers afkomstig uit veilige 
landen van herkomst zijn daadwerkelijk teruggekeerd naar het land 
van herkomst? 

241 Zijn de coronagerelateerde kosten van 140 miljoen volledig 
uitgeput? Zo nee, hoeveel is er nog resterend? 

242 Zijn in het budget voor de politie concrete bestedingen voor een 
veilige interne organisatie? 

243 Kunt u toelichten hoeveel mensen er structureel in dienst bij 
kunnen komen bij de politie, OM, douane en de Fiscale Inlichtingen 
en Opsporingsdienst (FIOD) als gevolg van de investering in de 
strijd tegen ondermijning? Kunt u dit uitsplitsen? 

244 Kunt u aangeven hoeveel minder beroepen op rechtsbijstand u 
precies verwacht vanwege de tegenprestatie van commerciële 
advocatenkantoren en hoe de berekening van die vermindering tot 
stand komt? Van welke activiteiten van commerciële kantoren gaat 
u dan uit en hoe gaat u bewerkstelligen dat deze vermindering in 
beroepen gelijkloopt met de afbouw van middelen naar 
64 miljoen euro per jaar? 

245 Hoe rijmt u de investering van 154 miljoen in bescherming en 
veiligheid met de investering in preventiemaatregelen die 
«voorkomen dat er steeds meer beveiliging en bewaking nodig is» 
(onder ondermijning) en de leegstand die aan de orde is bij 
verschillende PI’s? 

246 Hoeveel geld wordt er jaarlijks geïnvesteerd in de DJI’s en kunt u 
uitsplitsen hoe dat bedrag is opgebouwd? 

247 Hoe komt het dat u in de memorie van toelichting aangeeft dat de 
bezetting van het COA lager zal uitvallen dan bij de begroting 2021 
was geraamd, terwijl de opvang nu overvol zit? 

248 Is de meerjarenprognose ten aanzien van de opvang onjuist 
gebleken, gezien de huidige opvangproblemen, en wordt deze 
aangepast? 

249 Wordt het budget voor Nidos en het aantal opvangplaatsen voor 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) bijgesteld nu 
het aantal asielaanvragen van amv’s is toegenomen en er een 
tekort is aan opvangplekken voor amv’s? 

250 Kan de ondergrens voor de bezettingsgraad van asielzoekerscentra 
worden verlaagd zodat het COA schommelingen in het aantal 
asielaanvragen en de lange duur van procedures beter kan 
opvangen en de kwaliteit van de opvang beter wordt? 
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251 Wordt het budget voor Nidos en opvangplaatsen voor alleen-
staande minderjarige veemdelingen bijgesteld nu het aantal 
asielaanvragen van amv’s is toegenomen en er een tekort is aan 
amv-opvangplekken? 

252 Kan de ondergrens voor de bezettingsgraad van centra worden 
verlaagd zodat het COA schommelingen van het aantal asielaan-
vragen en lange duur van procedures beter kan opvangen en de 
kwaliteit van de opvang beter wordt? 

253 Kan worden aangegeven wat de 8 miljoen euro voor de Passenger 
Name Record (PNR)- uitbreiding precies behelst en waarom dit 
bedrag niet-juridisch verplicht is? 

254 Kunt u toelichten welke uitgaven er worden voorzien met de 
niet-juridisch verplichte uitgaven voor de «Groeikosten PNR»? 

255 Kunt u toelichten welke uitgaven er worden voorzien met de 
niet-juridisch verplichte uitgaven voor de «Lokale aanpak 
jihadisme»? 

256 Kunt u toelichten welke uitgaven er worden voorzien met de 
niet-juridisch verplichte uitgaven voor de «Opdrachten Nationaal 
Crisis Centrum (NCC)»? 

257 Kunt u aangeven wat mogelijkheden zijn om de tarieven voor 
tolken die zijn aangesloten bij het Bureau Financieel Toezicht 
(BFT)en het Register beëdigde tolken en vertalers te verhogen? 

258 Hoeveel politiemedewerkers zullen naar verwachting gebruikma-
ken van de tijdelijke regeling vervroegd uittreden? 

259 Waarom is de garantstellingsregeling faillissementscuratoren 
(GSR) ondanks een daling van het aantal faillissementen niet 
gedaald in 2021? 

260 Wat is de jaarlijkse uitstroom van de politie? Kunt u dit onderver-
delen naar leeftijd en (migratie)achtergrond? 

261 Kunt u een prognose geven van het «politietekort» ten opzichte 
van de beoogde bezetting voor de komende jaren? 

262 Welke uurtarieven betaalt de politie aan advocaten die politieagen-
ten bijstaan? 

263 Wat is de verdeling tussen wijkagenten en agenten voor het 
digitale domein wat betreft de 700 Fte agenten die de komende 
jaren worden aangetrokken als gevolg van de extra 
€ 114.5 miljoen? 

264 Hoeveel digitale wijkagenten zijn momenteel actief? 
265 Hoe wordt concreet vormgegeven dat de politieorganisatie in staat 

is discriminatie en racisme te herkennen en bestrijden? 
266 Wat zijn concrete maatregelen die genomen zullen worden jegens 

individuen binnen de politieorganisatie die zich schuldig maken 
aan racisme en/of discriminatie? Welk preventief beleid wordt 
concreet gevoerd? 

267 Kunt u aangeven wat het steeds digitaler worden van de samenle-
ving en inspelen hierop van de politie betekent voor de rest van de 
strafrechtketen (o.a. OM en rechtspraak)? 

268 Kunt u de laatste stand van zaken van de pilot discriminatierecher-
cheurs toelichten, waar o.a. in Kamerstuk 29 628, nr. 1035 naar 
wordt verwezen? Hoeveel discriminatierechercheurs zijn er van 
start en hoe wordt er invulling gegeven aan de functie? 
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269 Zijn de uitgaven aan het programma Politie voor iedereen en voor 
«de aanpak van discriminatie en geweld tegen LHBTI+» waar u 
naar verwijst in de brief «Structurele investeringen in veiligheid» 
(2021D38504) additioneel aan de 7 miljoen euro «voor de 
activiteiten in het kader van Politie voor iedereen, in het bijzonder 
de pilot als gevolg van de motie-Paternotte (Kamerstuk 35 164, 
nr. 9) om in nauw overleg met het OM de mogelijkheden van inzet 
van gespecialiseerde rechercheurs bij discriminatie te onderzoe-
ken» voor de jaren 2021–2024? Zo ja, om hoeveel extra geld gaat 
het? 

270 Hoeveel verdachten van mensenhandel zijn in 2020 en 2021 
ingeschreven bij het OM? 

271 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? 

272 Hoeveel digitale wijkagenten zijn er werkzaam bij de politie? 
Hoeveel digitale wijkagenten zouden erbij moeten komen met de 
middelen waarnaar wordt verwezen in de brief «Structurele 
investeringen in veiligheid» (2021D38504)? 

273 Hoeveel agenten (fte) hebben zich in 2021 in brede zin beziggehou-
den met de aanpak van cybercrime? Hoeveel waren dit er in 2020 
en 2019? Hoeveel agenten zullen dit naar verwachting doen in 
2022? 

274 Hoeveel digitale wijkagenten en cyberrechercheurs telt de 
nationale politie op dit moment? Hoeveel waren dit er in 2020 en 
2019? Wat is de verwachte instroom voor 2022? 

275 Hoeveel agenten die zich nu bezighouden met de aanpak van 
cybercrime bij de politie zijn tot nu toe ingestroomd via de verkorte 
opleiding (zij-instroom)? 

276 Met hoeveel cybercrimezaken heeft de politie zich tot dusver in 
2021 beziggehouden? Hoeveel waren dit er in 2020 en 2019 en 
hoeveel zaken hiervan lopen nog of zijn afgerond? 

277 Kunt u toelichten waarom het budget voor de politie in 2023 zakt 
van € 6.417.990 tot € 6.232.491? 

278 Hoeveel agenten kunnen jaarlijks worden opgeleid in de Politieaca-
demie? Hoe verhoudt dit zich tot de uitstroom die wordt verwacht 
over 2022, 2023 en 2024? 

279 In hoeverre is de Politieacademie in staat uit te breiden? Liggen 
hier plannen voor klaar? Wat zou dit betekenen voor het aantal 
agenten dat jaarlijks opgeleid kan worden? 

280 Hoeveel mensen solliciteren jaarlijks voor een baan als agent? 
Hoeveel worden er (bij benadering) afgewezen ondanks dat ze 
geschikt zijn voor de functie? 

281 Is de loonbijstelling (113 miljoen euro) een volledige indexatie van 
de lonen ten opzichte van de marktsector? Hoe verhoudt zich dit 
precies? 

282 In hoeverre is de politie van plan het wagenpark te vergroenen? 
Rijden er al zero-emissie politievoertuigen rond? Zo nee, wat zijn 
de ambities? 

283 Kunt u de teruglopende beheerkosten voor huisvesting toelichten? 
Hoe verhoudt dit zich tot het stijgend aantal agenten? 

284 Naar welke concrete onderdelen zullen de bijzondere bijdragen 
voor de politie in het kader van digitalisering en cybercrime 
(14 miljoen euro) gaan? 

285 Hebben alle agenten in de noodhulp en de wijkagenten een 
stroomstootwapen in 2022 (71 miljoen euro ten behoeve van 
uitrusting voor de politie)? 

286 Wat is het verschil tussen operationele sterkte en operationele 
bezetting bij de politie? 
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287 Hoeveel fte is daadwerkelijk «op straat» van het totale 
personeelsbestand? 

288 Wat is de huidige urennorm waaraan wijkagenten in «de wijk» 
moeten zijn? Wordt deze urennorm ook gehaald? Zo nee, wanneer 
wel? 

289 Kunt u uiteenzetten hoe de bekostiging van aspiranten zich 
verhoudt tot de bekostiging van operationele bezetting? 

290 Wordt vanuit de Politiewet gerekend met formatie inclusief of 
exclusief aspiranten? Wat zou het betekenen als met de formatie 
exclusief aspiranten zou moeten worden gerekend? 

291 Hoeveel wijkagenten zijn er in Nederland (exclusief de «digitale 
wijkagenten»)? 

292 Wat is de opbouw van personeel bij het politiedienstencentrum en 
de staf afzonderlijk in de jaren 2021–2026? 

293 Wat is de ratio achter de terugloop van niet-operationele 
bezetting? 

294 Leidt het extra geld voor de politieacademie (motie-Hermans, 
Kamerstuk 35 925, nr. 1) tot een groter aantal aspiranten? 

295 Hoeveel wijkagenten zijn er nodig om er voor te zorgen dat er per 
5000 inwoners tenminste een wijkagent is? 

296 Hoeveel wijkagenten halen de norm van ten minste 80% van hun 
werktijd in of voor de wijk werkzaam te zijn en hoeveel niet? 

297 Kunt u een overzicht geven van het aantal tolken dat jaarlijks 
uitstroomt bij het Register beëdigde tolken en vertalers? Kunt u 
hierin onderscheid maken tussen tolken van niveau C1 en niveau 
B2? 

298 Welke experimenten met maatschappelijk effectieve rechtspraak 
op basis van de Experimentenwet rechtspleging staan er voorals-
nog gepland? 

299 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? 

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

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

302 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? 

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

304 Hoeveel verdachten van terrorisme lopen op dit moment al dan 
niet onder toezicht van de reclassering vrij rond? 

305 Hoeveel verdachten van terrorisme waren er in 2019, 2020 en in 
2021? Hoeveel van hen zijn daadwerkelijk berecht? Hoeveel van 
hen lopen inmiddels weer vrij rond? 

306 Hoeveel verdachten van zware geweldsmisdrijven mochten in 2020 
en 2021 in vrijheid hun proces afwachten? Hoeveel hiervan zijn 
inmiddels berecht? Hoeveel hiervan zitten op dit moment een 
vrijheidsstraf uit? Hoeveel hiervan zijn zoek? 

307 Hoeveel verdachten van zware geweldsmisdrijven mochten in 2020 
en 2021 in vrijheid hun proces afwachten? Hoeveel hiervan zijn 
inmiddels berecht? Hoeveel hiervan zitten op dit moment een 
vrijheidsstraf uit? Hoeveel hiervan zijn zoek? 

308 Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moeten uitzitten 
zijn er op dit moment? Hoeveel hiervan zijn veroordeeld voor een 
ernstig geweldsmisdrijf? 
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309 Hoeveel veroordeelden die nog een vrijheidsstraf moesten uitzitten 
zijn in 2020 en in 2021 met succes opgespoord, opgepakt en in de 
gevangenis gezet? 

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

311 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, diefstal met 
geweld, kraken, diefstal van personenauto, bedreiging, straatroof, 
winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met geweld, 
vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldpleging, 
brandstichting, drugsmisdrijven, verbodenwapenbezit en 
vuurwapenmisdrijven? 

312 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, diefstal met 
geweld, kraken, diefstal van personenauto, bedreiging, straatroof, 
winkeldiefstal, diefstal/inbraak uit woning, diefstal met geweld, 
vernieling en beschadiging, opruiing, openlijke geweldpleging, 
brandstichting, drugsmisdrijven, verbodenwapenbezit en 
vuurwapenmisdrijven? 

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

314 Hoeveel jongeren jonger dan 18 jaar (16 of 17 jaar) zijn afgelopen 
jaar op grond van het adolescentenstrafrecht volgens het 
volwassenstrafrecht berecht? 

315 Hoeveel jongeren tot en met 22 jaar) waren in 2020 en in 2021 
verdachte van een misdrijf? Hoe verhoudt zich dit tot het totale 
aantal verdachten van misdrijven? 

316 Hoeveel jongeren verbleven in 2020 en in 2021 in een Justitiële 
Jeugdinrichting (JJI), uiteengezet naar migratieachtergrond? 

317 Hoeveel jongeren kregen in 2019, 2020 en in 2021 een Plaatsing in 
een inrichting voor jeugdigen (PIJ)-maatregel opgelegd? 

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

319 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? 

320 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? 

321 Hoeveel minderjarigen werden in 2019, 2020 en in 2021 verdacht 
van een vuurwapenmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn daadwerkelijk 
hiervoor veroordeeld? 

322 Hoeveel jongeren in de leeftijd van 18–25 jaar werden in 2019, 2020 
en in 2021 verdacht van een vuurwapenmisdrijf? Hoeveel hiervan 
zijn daadwerkelijk hiervoor veroordeeld? 

323 Hoeveel minderjarigen werden in 2019, 2020 en in 2021 verdacht 
van een drugsmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn daadwerkelijk hiervoor 
veroordeeld? 

324 Hoeveel jongeren in de leeftijd van 18–25 jaar werden in 2019, 2020 
en in 2021 verdacht van een drugsmisdrijf? Hoeveel hiervan zijn 
daadwerkelijk hiervoor veroordeeld? 
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325 Hoeveel ouderen van 65 jaar en ouder waren er in 2019, 2020 en 
2021 slachtoffer van een misdrijf? Hoe verhoudt zich dit tot het 
totale aantal slachtoffers van misdrijven? 

326 Hoe vaak is in 2019, 2020 en 2021 een levenslange gevangenisstraf 
opgelegd? 

327 Hoe vaak is in 2018, 2019, 2020 en 2021 een taakstraf opgelegd 
voor een misdrijf, uitgesplitst per delict? 

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

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

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

331 Hoeveel is er in 2019, 2020 en 2021 uitgegeven aan de 
Landsadvocaat? 

332 Is er een causaal verband tussen de behandelingen in tbs-klinieken 
en de afname van de recidive? 

333 Hoeveel geld ging in 2019, 2020 en in 2021 specifiek naar de 
bijstand in asielprocedures? Hoeveel is dit van het totaal? 

334 Wat zijn de kosten van een gevangene per dag? 
335 Wat zijn de kosten van een gevangene specifiek op een terroristen-

afdeling per dag? 
336 Wat zijn de kosten van een gevangene specifiek op de Extra 

Beveiligde Inrichting (EBI) per dag? 
337 Hoeveel gedetineerden zaten in 2019, 2020 en 2021 op een 

terroristenafdeling, uitgesplitst naar migratieachtergrond? 
338 Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 2, 5 

en 10 jaar van gedetineerden die van een terroristenafdeling 
uitstromen? 

339 Hoeveel gedetineerden zaten afgelopen jaar in een Penitentiair 
Psychiatrisch Centrum (PPC) van DJI? 

340 Kan een overzicht gestuurd worden van de recidivecijfers van 2, 5 
en 10 jaar van gedetineerden die uit een PPC uitstromen? 

341 Hoeveel personen hadden in 2019, 2020 en 2021 een enkelband? 
Hoeveel hiervan hadden een enkelband uitgesplitst per jaar omdat 
hun voorlopige hechtenis was geschorst? 

342 Hoe vaak is in 2019, 2020 en in 2021 een enkelband gesaboteerd? 
343 Hoe vaak is in 2019, 2020 en 2021 aangifte gedaan van verkrach-

ting en hoeveel verkrachtingszaken zijn in 2019, 2020 en 2021 voor 
de rechter geweest? 

344 Wat was in 2019, 2020 en in 2021 het ophelderingspercentage voor 
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 geweldpleging, 
brandstichting, openbare orde misdrijven, mishandeling, stalking, 
drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven? 

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

347 Wat was de gemiddelde celstraf in 2019, 2020 en 2021 voor 
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 geweldpleging, 
brandstichting, openbare orde misdrijven, mishandeling, stalking, 
drugsmisdrijven en vuurwapenmisdrijven? 

348 Wat zijn de kosten van een tbs’er per dag? 
349 Hoeveel tbs’ers waren er in 2019, 2020 en 2021? 
350 Hoeveel verloven zijn in totaal toegekend aan tbs’ers? 
351 Hoe vaak mocht een tbs’er gemiddeld per jaar in 2019, 2020 en 

2021 met verlof? 
352 Hoeveel tbs’ers zijn in 2019, 2020 en 2021 helemaal niet op verlof 

geweest? 
353 Hoeveel tbs’ers hebben zich in 2019, 2020 en 2021 onttrokken? 
354 Hoeveel tbs’ers hebben in 2019, 2020 en 2021 een strafbaar feit 

gepleegd in de kliniek? 
355 Hoeveel tbs’ers hebben in 2019, 2020 en 2021 een strafbaar feit 

gepleegd tijdens verlof? 
356 Hoeveel incidenten zijn er geweest in 2019, 2020 en 2021 met 

tbs’ers? 
357 Hoeveel tbs’ers hebben er gemiddeld per dag verlof? 
358 Hoeveel tbs’ers verbleven in 2019, 2020 en 2021 op de longstayaf-

deling van een tbs-kliniek? 
359 Hoeveel tbs’ers zijn in 2019, 2020 en 2021 van de longstayafdeling 

van een tbs-kliniek uitgestroomd? Waar gingen deze tbs’ers 
naartoe? 

360 Hoeveel tbs’ers zijn in 2019, 2020 en 2021 op de longstayafdeling 
van een tbs-kliniek ingestroomd? 

361 Hoeveel individuele gedetineerden waren er in 2019, 2020 en 2021? 
Kan dit worden uiteengezet naar migratieachtergrond? 

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

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

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

365 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? 

366 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? 

367 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
verkrachting en zedenmisdrijven in het algemeen zijn van 1, 2, 5 en 
10 jaar? 

368 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
openlijke geweldpleging zijn van 1, 2, 5 en 10 jaar? 

369 Kunt u aangeven wat de recidivecijfers van veroordeelden voor 
vuurwapenmisdrijven zijn van 1, 2, 5 en 10 jaar 
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370 Hoeveel gedetineerden zijn in 2018, 2019, 2020 en 2021 tijdens een 
transport, bijvoorbeeld naar de rechtbank, ontsnapt of hebben 
hiertoe een poging gedaan? Hoeveel van deze gedetineerden die 
daadwerkelijk zijn ontsnapt of hiertoe een poging hebben gedaan 
waren op dat moment geboeid, uitgesplitst per jaar? 

371 Hoeveel pogingen tot ontsnapping in justitiële inrichtingen zijn er 
geweest in 2018, 2019, 2020 en 2021? 

372 Hoeveel personen verblijven op dit moment in de EBI? 
373 Hoeveel levenslang gestraften zitten op dit moment in totaal in de 

gevangenis? 
374 Hoeveel pogingen tot ontsnapping in justitiële inrichtingen zijn er 

geweest in 2018, 2019, 2020 en 2021? 
375 Kunt u een overzicht geven van de recidive onder kortgestraften, 

met straffen tot zes maanden? 
376 Kunt u een overzicht geven van de recidive onder vrijheidsstraffen 

langer dan zes maanden? 
377 Hoeveel misdrijven zijn door corona niet berecht? 
378 Kunt u aangeven hoeveel minder beroepen op rechtsbijstand u 

precies verwacht vanwege de stelselherziening rechtsbijstand en 
hoe de berekening van die vermindering tot stand komt? Hoe gaat 
u bewerkstelligen dat deze vermindering in beroepen gelijkloopt 
met de afbouw van middelen naar 64 miljoen euro per jaar? 

379 Welke inspanningen zijn er verricht in 2021 om de herziening van 
de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(WPBR) te kunnen aanbieden bij de Raad van State? 

380 Hoeveel toevoegingen voor rechtsbijstand zijn er in 2021 tot nu toe 
afgegeven per rechtsgebied? Welke ontwikkelingen worden 
verwacht in 2022 ten aanzien van het aantal toevoegingen voor 
rechtsbijstand? 

381 Waar op de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid 
staan de kosten van gerechtstolken en -vertalers? 

382 Hoeveel budget moet aan de begroting van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid worden toegevoegd om gerechtstolken en 
-vertalers een minimum uurtarief van € 85 (het Duitse tarief) in 
plaats van € 43,89 te bieden? 

383 Hoeveel «transacties» van tolk- en vertaaldiensten aan gerechtstol-
ken en -vertalers hebben er de afgelopen tien jaar plaatsgevonden? 
Kunt u dit naar jaar splitsen? 

384 Op welke tarieven zouden de tarieven van gerechtstolken en 
-vertalers uitkomen wanneer de tarieven uit respectievelijk 1981 en 
1963 met terugwerkende kracht zouden worden geïndexeerd? 

385 Waarop is de keuze gebaseerd om gerechtsvertalers te betalen op 
basis van woordentelling en niet op basis van een normregel? 

386 Welke voor- en nadelen kleven er aan de overgang van de wijze 
van financiering als gerechtstolken niet langer op basis van 
woordentelling (waarbij de ene taal financieel meer oplevert dan 
de andere) worden gefinancierd, maar op basis van de normregel? 

387 Wanneer zijn de aanbestedingen van de gerechtstolken en 
-vertaaldiensten afgerond volgens planning? 

388 Wanneer kan de Kamer de eerste uitkomsten van het monitorings-
mechanisme van de aanbestedingen van de gerechtstolken- en 
vertalers verwachten conform de motie van de leden Groothuizen 
en Van Dam (Kamerstuk 29 936, nr. 56)? 

389 Kunt u toelichting geven over de verlaging van de bijdrage voor 
het College van de Rechten van de Mens (CRM)? 

390 Kan het budget onder «toevoegingen rechtsbijstand» verder 
worden uitgesplitst naar rechtsgebieden? 
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391 Klopt het dat aan het budget voor de rechtsbijstand 
154 miljoen euro wordt toegevoegd, conform scenario 1 van de 
commissie-Van der Meer, maar het budget vanaf 2022 weer 
afneemt? Kan dit worden toegelicht? 

392 Welke positieve effecten op de begroting voor de toevoegingen 
rechtsbijstand worden ingecalculeerd? Kunnen deze worden 
toegelicht? 

393 Kunnen de aannames en berekeningen die ten grondslag liggen 
aan de afname van het budget voor de toevoegingen rechtsbij-
stand worden toegelicht? 

394 Welke positieve effecten voor de rechtsbijstand worden verwacht 
ten gevolge van de stelselherziening rechtsbijstand? Kunnen de 
onderliggende aannames en berekeningen worden toegelicht? 

395 Waarom blijkt niet uit de begroting dat betere vergoedingen voor 
sociale advocatuur leiden tot meer rechtszaken? 

396 Klopt het dat bij indexering met terugwerkende kracht het uurtarief 
van gerechtstolken van € 43,89 in 1981 naar € 94,44 in 2020 gaat? 

397 Klopt het dat bewoners en bedrijven uit het Groninger gasgebied 
geen, dan wel moeilijk, aan een rechtsbijstandverzekering kunnen 
komen op basis van hun adres? 

398 Kan uiteen worden gezet hoe het klantcontact van het Juridisch 
Loket zich tijdens corona heeft ontwikkeld ten opzichte van 2019? 

399 Kan uiteen worden gezet welk deel van de bevolking de afgelopen 
tien jaar recht had op rechtsbijstand, een rechtsbijstandsverzeke-
ring had of gebruik heeft gemaakt van een commerciële advocaat? 

400 Wanneer kan de Kamer (verdere) investering verwachten in de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals de motie-Klaver/Ploumen 
(Kamerstuk 28 362, nr. 44) heeft verzocht? 

401 Hoe verhouden de totale investeringen van de overheid in 
digitalisering zich tot het budget van de AP? 

402 Hoeveel klachten heeft de AP behandeld in 2021 en heeft de AP 
voldoende capaciteit en middelen om deze taak uit te voeren? 

403 Hoeveel klachten van burgers verwacht de AP in 2022 te ontvan-
gen en is er voldoende budget om deze tijdig te behandelen? 

404 Hoeveel datalekmeldingen zijn er in 2021 binnengekomen bij de AP 
en heeft de AP voldoende capaciteit en middelen om deze taak uit 
te voeren? 

405 Hoeveel risicoanalyses met het oog op nieuwe digitale ontwikkelin-
gen heeft de AP kunnen uitvoeren in 2021 en heeft de AP vol-
doende capaciteit en middelen om deze taak uit te voeren? 

406 Hoeveel wetgevingsadviezen heeft de AP gegeven in 2021 en heeft 
de AP voldoende capaciteit en middelen om deze taak uit te 
voeren? 

407 Hoe verhoudt het risico van discriminatie en schending van 
burgerrechten bij het gebruik van algoritmes zich tot het aantal 
fte’s dat zich bij de AP bezighoudt met het toezicht op algoritmes 
en artificiële intelligentie? 

408 Hoe verhoudt het gebruik van algoritmes in het bedrijfsleven zich 
tot het aantal fte’s dat zich bij de AP bezighoudt met het toezicht op 
algoritmes? 

409 Hoe groot is het budget van de AP in vergelijking met andere 
Nederlandse toezichthouders? 

410 Hoeveel boetes zijn er in 2021 opgelegd door de AP en hoeveel 
boetes verwacht de AP op te leggen in 2022? 

411 Hoe groot is de voorraad klachten die nog op behandeling wachten 
door de AP? 

412 Hoeveel boetes verwacht de Kansspelautoriteit op grond van de 
Wet Kansspelen op afstand in 2022 op te leggen? 

413 Kunt u toelichting geven over de verlaging van de bijdrage voor 
Caribisch Nederland? 
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414 Wat is de (geschatte) achterstand bij het OM, ultimo 2021, tegen de 
achtergrond dat er voor 2022 geen middelen zijn gereserveerd om 
achterstanden weg te werken? 

415 Kunt u aangeven hoeveel fte er nu bij het OM en de rechterlijke 
macht werkzaam zijn op gebied van milieucriminaliteit? 

416 Hoe vaak heeft u over 2020 en 2021 gebruik gemaakt van uw 
aanwijzingsbevoegdheden richting het Openbaar Ministerie? Over 
welke strafzaken, voor zover u daar in het openbaar over kunt 
spreken, bent u, al dan niet en marge van overleggen, door de 
voorzitter van het College van Procureurs-Generaal geïnformeerd? 

417 Kan een overzicht worden gegeven van de door de coronacrisis 
veroorzaakte achterstanden in de opsporing, vervolging en 
berechting van de afzonderlijke categorieën strafzaken? Welke 
concrete maatregelen worden genomen om deze achterstanden 
weg te werken? 

418 Hoeveel subsidie (in euro’s) is de afgelopen vijf jaar uitgegeven 
voor de bestrijding van cybercrime?/ Naar welke organisaties is 
deze subsidie gegaan? 

419 Kan worden verklaard waarom Slachtofferhulp Nederland in 2022 
bijna 6 miljoen euro minder zal ontvangen dan in 2021 en op welke 
wijze Slachtofferhulp Nederland over dit voornemen is 
geïnformeerd? 

420 Kan worden aangegeven waarom het budget voor Perspectief 
Herstelbemiddeling met € 292.000 wordt verminderd voor 2022 en 
op welke manier Perspectief Herstelbemiddeling van dit voorne-
men op de hoogte is gesteld? 

421 Hoe wordt de stijging aan uitgaven voor het Schadefonds 
geweldsmisdrijven van 2020 naar 2021 verklaard? 

422 Waarom dalen de uitgaven aan het Schadefonds geweldsmisdrij-
ven in 2022 ten opzichte van 2021, maar ook ten opzichte van 
2020? 

423 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van € 5.918.000 
op het budget voor Slachtofferhulp Nederland? 

424 Leidt de vermindering van het budget voor Slachtofferhulp 
Nederland tot een verschuiving in opdracht? 

425 Wat zal Slachtofferhulp Nederland niet langer op zich nemen? 
426 Op welke wijze is Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd en 

betrokken bij dit besluit? 
427 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van € 292.000 op 

het budget voor Perspectief Herstelbemiddeling? 
428 Leidt de vermindering op het budget voor Perspectief Herstelbe-

middeling tot een verschuiving in opdracht? 
429 Wat zal Perspectief Herstelbemiddeling niet langer op zich nemen? 
430 Op welke wijze is Perspectief Herstelbemiddeling geïnformeerd en 

betrokken? 
431 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van 5.918.000 

euro op het budget voor Slachtofferhulp Nederland? Op welke 
wijze is Slachtofferhulp Nederland geïnformeerd en betrokken? 

432 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van 292.000 euro 
op het budget voor Perspectief Herstelbemiddeling? 

433 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van het budget 
voor Slachtofferhulp Nederland? 

434 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van het budget 
voor Perspectief Herstelbemiddeling? 

435 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van € 5.918.000 
op het budget voor Slachtofferhulp Nederland? Kunt u een 
overzicht geven van alle mutaties bij Slachtofferhulp Nederland ten 
opzichte van de begroting 2021 en daarop een toelichting geven? 
Leidt de budgetvermindering ook tot een vermindering aan taken? 
Is Slachtofferhulp Nederland hierbij betrokken? 
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436 Kunt u een toelichting geven op de vermindering van € 292.000 op 
het budget voor Perspectief Herstelbemiddeling? Kunt u een 
overzicht geven van alle mutaties bij Perspectief Herstelbemidde-
ling ten opzichte van de begroting 2021 en daarop een toelichting 
geven? Leidt de budgetvermindering ook tot een vermindering aan 
taken? Is Perspectief Herstelbemiddeling hierbij betrokken? 

437 Kan een toelichting worden gegeven op de vermindering van 
€ 5.918.000 op het budget voor Slachtofferhulp Nederland? Leidt 
dit tot een verschuiving in de opdracht? Wat kan Slachtofferhulp 
Nederland niet langer op zich nemen? Op welke wijze is Slachtof-
ferhulp Nederland geïnformeerd en betrokken? 

438 Kan een toelichting worden gegeven op de vermindering van 
€ 292.000 op het budget voor Perspectief Herstelbemiddeling? 
Leidt dit tot een verschuiving in de opdracht? Wat kan Perspectief 
Herstelbemiddeling niet langer op zich nemen? Op welke wijze is 
Perspectief Herstelbemiddeling geïnformeerd en betrokken? 

439 Hoeveel onherroepelijke veroordeelden die nog een gevangenis-
straf moeten uitzitten zijn er in 2021 opgespoord en vastgezet? 

440 Welk tijdpad heeft het ministerie voor ogen om tot een optimale 
kanalisatiegraad te komen? 

441 Welke programma’s en projecten worden er vanuit Justitie en 
Veiligheid gefinancierd met de doelen (1) voorkomen van 
radicalisering en (2) de-radicalisering? Kunt u daarbij nader 
toelichten of en, zo ja, op welke manier gericht beleid wordt 
gevoerd op bepaalde vormen van radicalisering, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op jihadisme, rechts-extremisme, radicalise-
ring binnen de coronaprotestbeweging en de rol van online 
radicalisering binnen deze stromingen? Kunt u tevens inzichtelijk 
maken welk deel van de financiering voor de-radicalisering en het 
voorkomen van radicalisering wordt uitgegeven aan welke 
stroming (voor het deel van de financiering dat aan specifieke 
stromingen wordt besteed)? 

442 De herziening van het schadestelsel zoals neergelegd in het advies 
van het adviescollege Donner wordt aan een volgend kabinet 
overgelaten, welke maatregelen worden genomen in de tussentijd 
slachtoffers te stimuleren een schadevergoeding aan te vragen en 
hen hierin te begeleiden? 

443 De herziening van het schadestelsel zoals neergelegd in het advies 
van het adviescollege Donner wordt aan een volgend kabinet 
overgelaten, welke maatregelen worden genomen om in de 
tussentijd slachtoffers te stimuleren een schadevergoeding aan te 
vragen en hen hierin te begeleiden? 

444 Kunt u aangeven of en hoe er in 2022 een start kan worden 
gemaakt met de uitvoering van de aanbevelingen van het 
adviesrapport van de Cyber Security Raad «Integrale aanpak 
cyberweerbaarheid»? 

445 Wat is de ratio achter de daling van het budget van het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV) vanaf 2022 en verder? 

446 Is het budget van het NCSC in de afgelopen jaren toegenomen? 
447 Hoeveel fte zijn werkzaam bij het NCSC? 
448 In hoeverre zijn het budget en Fte vergelijkbaar met andere Cyber 

Security centra in de EU? 
449 Welke soorten cybercrime/cybersecurity krijgen bij het NCSC de 

meeste aandacht? Voor welke gevallen van cybercriminaliteit 
wordt het meeste geld uitgetrokken? 

450 Wat wordt er verstaan/bedoeld als wordt gezegd dat Nederland 
«het grenstoezicht wil verbeteren, zodat grensautoriteiten tijdig 
kunnen optreden, bijvoorbeeld bij onverwachte situaties (zoals 
corona) of bij verhoogde instroom? Waaraan moet dan gedacht 
worden? Op welke manier spant Nederland zich hiervoor in? 
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451 Wordt met andere lidstaten gesproken over het verbeteren van het 
grenstoezicht? Zo ja, met welke en wat is er concreet met hen 
besproken? 

452 Waarom valt verbeteringen van het grenstoezicht onder het kopje 
«beleidswijzigingen»? Wat wordt er dan concreet in het beleid 
gewijzigd? 

453 Hoe verhoudt de grotere Nederlandse bijdrage aan Frontex zich tot 
berichten over de betrokkenheid van Frontex bij het schenden van 
de mensenrechten van vluchtelingen? 

454 Zal Nederlands personeel dat voor Frontex zal werken ook met 
wapens bemand worden? 

455 Wat wordt bedoeld met «migratiemanagement»? 
456 Kan uiteen worden gezet hoe de maandelijkse bezetting van het 

COA sinds januari 2015 was? 
457 Wat is de huidige werkachterstand bij de IND? 
458 Waarom wordt de komende jaren gesneden in het budget voor de 

IND en het COA? 
459 Op basis van welk prijspeil worden de punttarieven voor de sociale 

advocatuur per 1 januari 2022 vastgesteld? 
460 Dienen de prognoses voor het COA en de IND voor het jaar 2022 te 

worden bijgesteld vanwege de huidige instroomcijfers? 
461 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? 

462 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? 

463 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 nettokosten voor niet-
westerse immigratie in het basisscenario over de hele periode 
2020–2040 in totaal 590 miljard euro en de nettokosten 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? 

464 Wat zijn de netto kosten van één primaire asielmigrant, ingewilligd 
1e asielverzoek? Klopt de berekening van dr. Jan van de Beek in 
het bericht «We geven het veel te goedkoop weg» in de Telegraaf 
van 25 september jl. dat de netto kosten 950.000 euro afgerond 
1 miljoen euro per persoon bedragen? 

465 Hoeveel asielzoekers worden dit jaar in totaal verwacht? Wat is de 
maximale opvangcapaciteit? 

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

467 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? 

468 Hoeveel Syriërs hebben sinds 2015 een verblijfsvergunning 
gekregen? Hoeveel daarvan zijn nareizigers? 
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469 Hoeveel Syriërs met een tijdelijke verblijfsvergunning bevinden 
zich op dit moment in Nederland? Hoeveel van deze tijdelijke 
verblijfsvergunningen lopen nog dit jaar c.q. in 2022 af? 

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

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

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

473 Welke steden en/of gebieden in Syrië zijn veilig? 
474 In welke delen van Syrië is nog sprake van IS-geweld? 
475 Hoeveel Syriërs zijn vanuit Nederland en andere landen inmiddels, 

tijdelijk en/of permanent, teruggekeerd naar het land van 
herkomst? 

476 Hoeveel asielzoekers uit Afghanistan komen op dit moment 
Nederland binnen? Hoeveel Afghanen hebben inmiddels een 
verblijfsvergunning gekregen? Hoeveel gezinsleden nemen zij 
gemiddeld mee? 

477 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? 

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

479 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? 

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

481 Hoeveel van de asielzoekers die in 2020 en in 2021 (tot nu toe) 
geen geldige reis- en identiteitsdocumenten hebben overlegd, zijn 
in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning? 

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

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

484 Hoeveel vreemdelingen zijn in heel 2020 en in 2021 (tot nu toe) 
door de politie aangehouden? 

485 Hoeveel asielzoekers/statushouders/uitgeprocedeerde vreemdelin-
gen zijn het afgelopen jaar in aanraking geweest met justitie/
politie? 

486 Hoeveel van de in Nederland gepleegde misdrijven zijn gepleegd 
door asielzoekers/vreemdelingen /(oud)statushouders? 

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

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

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

490 Welke toekomstplannen heeft u aangaande de opvangcapaciteit op 
COA-locaties en welke kosten gaan hiermee gepaard? 
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491 Welk percentage asielaanvragen wordt toegekend in de diverse 
EU-lidstaten, inclusief Nederland? 

492 Wat is het aandeel mannen en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen in de eerste asielinstroom in Nederland en de EU? 

493 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? 

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

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

496 In hoeveel gevallen heeft de hoofddirecteur van de IIND een 
verblijfsvergunning verleend op basis van schrijnendheid? 

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

498 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? 

499 Hoe vaak is door machtiging tot voorlopig verblijf (MVV)-plichtige 
vreemdelingen in Nederland een aanvraag tot een reguliere 
verblijfsvergunning ingediend en waarbij toch niet aan het 
MVV-vereiste is voldaan? 

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

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

502 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? 

503 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? 

504 Hoeveel Midden-en Oost-Europese (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? 

505 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? 

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

507 Hoe vaak wordt een aanvraag voor een verblijfsvergunning 
afgewezen vanwege in het land van herkomst gepleegde 
misdrijven/ openbare orde? 

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

509 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? 
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510 Hoe vaak worden tijdelijke asielvergunningen niet verlengd c.q. 
omgezet in vergunningen voor onbepaalde tijd? 

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

512 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 2020? 

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

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

515 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 u 
gedaan dit te corrigeren? 

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

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

518 Hoeveel van de aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) 
overgedragen personen hebben afgelopen vijf jaar daadwerkelijk 
Nederland aantoonbaar verlaten? Uitgesplitst naar aantallen 
overdrachten/ vertrekken per jaar? 

519 Hoe vaak moet de DT&V een geplande uitzetting afbreken als 
gevolg van geweld, misdragingen, intimidaties of andere manieren 
van frustratie van het terugkeerproces? Welke kosten brengen deze 
wandaden met zich mee? 

520 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? 

521 Hoeveel vertrekplichtige vreemdelingen zijn na hun verblijfsproce-
dure(s) toch niet uit Nederland vertrokken c.q. hebben hun 
vertrekplicht genegeerd? Hoe verhoudt dit percentage zich tot 
andere EU-lidstaten? 

522 Hoeveel vreemdelingen bevinden zich zonder verblijfsrecht in 
Nederland maar worden op grond van artikel 3 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) niet uitgezet? 

523 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? 

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

525 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? 
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526 Van hoeveel vreemdelingen die in de Basisregistratie Persoonsge-
gevens (BRP) staan ingeschreven hebben gemeenten het 
vermoeden dat zij feitelijk niet op dit adres c.q. in Nederland 
verblijven? Van welk aandeel hiervan is het verblijfsrecht 
ingetrokken? 

527 Welke organisaties in Nederland houden zich bezig met de 
behartiging van belangen van vreemdelingen en die worden 
gesubsidieerd door de Nederlandse overheid? Hoeveel gemeen-
schapsgeld ontvangen zij, uitgesplitst naar subsidies door het Rijk 
en gemeenten? 

528 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? 

529 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 aantoon-
baar zijn vertrokken vanuit deze locaties? Welke kosten worden 
hiervoor uitgetrokken? 

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

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

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

533 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, graag uitgesplitst per land. 
Welke kosten moet Nederland maken als gevolg van geweigerde 
Dublinclaims door andere EU landen? 

534 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 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? 

535 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? 

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

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

538 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? 

539 Hoeveel kennismigranten van buiten de EU telt Nederland op dit 
moment? (Ongeveer) hoeveel daarvan vervullen banen waarbij 
geen academisch opleidingsniveau is vereist? 

540 Waarom lopen de uitgaven voor de IND en het COA vanaf 2020 af? 
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541 Hoe verhouden de afnemende uitgaven voor de IND en het COA 
zich tot toenemende instroom- en opvang behoefte? 

542 Zijn de opgenomen middelen in de begroting voor de asielketen 
bedoeld om de toegenomen asielinstroom en verhoogde vraag 
naar opvang op te vangen? Zo niet, hoeveel extra geld is nodig om 
dat wel te kunnen? 

543 Hoeveel extra geld is nodig om de mensen die voor de Taskforce 
van de IND hebben gewerkt te behouden? Hoeveel kost het per 
extra fte? 

544 Hoeveel geld is nodig voor de asielketen om de verwachte 
instroom en bezetting van de komende vijf jaar zorgvuldig en snel 
het hoofd te kunnen bieden (zowel incidenteel als structureel)? 

545 Hoeveel wordt geïnvesteerd in het tegengaan en oplossen van 
misstanden in de leefomstandigheden/huisvesting, behandeling en 
eerlijk werkgeverschap van arbeidsmigranten? 

546 Op welke manier wordt geïnvesteerd om de aanbevelingen van de 
Commissie-Roemer te implementeren? 

547 Welke stappen verwacht u te zetten naar een ontwikkeling van de 
Europese blauwe kaart? Hoe verhouden deze zich tot de gronden 
waarop een Nederlandse vergunning voor verblijf wordt verleend? 

548 Waarvoor is de 1% niet juridisch verplichte uitgaven gereserveerd? 
549 Waarom neemt de bijdrage aan de IND met bijna 120 miljoen euro 

af in 2024 ten opzichte van 2020? 
550 Ten koste waarvan neemt de bijdrage aan de IND met bijna 

120 miljoen euro af in 2024 ten opzichte van 2020? 
551 Waarom neemt de bijdrage aan het COA met jaarlijks 100 miljoen 

af tot uiteindelijk zelfs een afname van 300 miljoen euro in 2024 ten 
opzichte van 2020? 

552 Ten koste waarvan neemt de bijdrage aan het COA met jaarlijks ca. 
100 miljoen af, tot uiteindelijk zelfs een afname van bijna 
300 miljoen euro in 2024 ten opzichte van 2020? 

553 Waarom ontvangt Vluchtelingenwerk subsidie en is dit juridisch 
verplicht? 

554 Waarom is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht? 
555 Wat zijn de mogelijkheden om het juridisch verplichte gedeelte van 

het budget op migratie vanaf 2023 te verlagen? 
556 Waarom is de subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland juridisch 

verplicht voor het komende jaar? 
557 Waarom neemt de bijdrage aan Nidos meerjarig toe? 
558 In welke mate is het mogelijk om een overzicht te geven van de 

overige subsidies onder 37.2 in tabel 30? 
559 In welke mate is het mogelijk om een overzicht te geven van de 

overige subsidies onder 37.3 in tabel 30? 
560 Waarom is de bijdrage aan het COA in 2022 lager dan in 2021? 
561 Wat zijn de subsidieafspraken met Vluchtelingenwerk Nederland? 
562 In welke mate is de subsidie aan Vluchtelingenwerk Nederland 

geoormerkt? 
563 Waarom lopen de kengetallen in de vreemdelingenketen op, maar 

de middelen voor de vreemdelingenketen af? 
564 Waarop zijn de kengetallen in de vreemdelingenketen, met name 

op instroom, gebaseerd? 
565 Hoe berekent u de te verwachten gemiddelde opvang in de 

COA-locaties? Met welke variabelen rekent u en welke prognoses 
zijn daarvoor gemaakt? Welk van deze variabelen viel hoger uit in 
2021 waardoor het daadwerkelijke aantal aanmerkelijk hoger ligt 
dan de prognose? 

566 Heeft de IND voldoende behandelcapaciteit om te voorkomen dat 
er achterstanden bij de behandeling van nareisaanvragen 
ontstaan? 
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567 Wat zijn de inwilligingspercentages voor Afghanistan, Turkije, 
China, Soedan, Eritrea, Ethiopië, Syrië, Venezuela, Iran en Irak over 
de afgelopen drie jaren? Wat zijn de percentages verleende 
vergunningen na beroep, en eventueel hoger beroep, voor deze 
nationaliteiten gemeten over de drie voorafgaande jaren? 

568 Hoe is de prognose voor de uitstroom uit de opvang van het COA 
voor de komende jaren tot stand gekomen? 

569 Waarom wordt de instroom verblijfsvergunning regulier lager 
geschat vanaf 2022 dan de realisatie in 2020? 

570 Waarom wordt er uitgegaan van een lagere gemiddelde bezetting 
in de opvang vanaf 2022? 

571 In hoeverre heeft de taskforce van de IND bijgedragen aan een 
oplossing voor de oudere casussen binnen de caseload? Indien dit 
niet het geval is, waarom niet (zie rapport commissie-Van Zwol, 
blz. 134)? 

572 Wat zijn de belangrijkste oorzaken van de soms extreem lange 
verblijfsduur (langer dan vijf jaar) van mensen in azc’s? Kan per 
oorzaak worden uitgesplitst hoe vaak dit (ongeveer) voorkomt? (zie 
rapport commissie-Van Zwol, blz. 134)? 

573 Loopt de IND nog steeds op schema om eind 2021 weer volgens 
de wettelijke termijnen te beslissen? 

574 Houden de Meerjaren Productie Prognoses (MPP) en de inschat-
ting van de bezetting van het COA rekening met de coronapande-
mie en het feit dat vrijer reizen bijvoorbeeld betekent dat gezins-
herenigers nu wel kunnen komen? 

575 Hoe verklaart u de zin «lastig voorspelbare uitgaven voor (de 
instroom van) asielzoekers op te vangen» in het licht van het feit 
dat het aantal aanvragen sinds 2017 stabiel op 30.000 per jaar blijft 
en door corona in 2020 op 20.000 kwam? 

576 Hoe groot is de voorraad van het aantal aanvragen voor nareis- en 
bezwaarzaken? Bij hoeveel zaken is momenteel de beslistermijn 
verstreken? 

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

578 Wat is het inwilligingspercentage van de top tien nationaliteiten 
ten aanzien van nareisaanvragen voor 2020 en 2021? 

579 Wat is de prognose van het aantal aankomsten van nareizigers nog 
in 2021 en in 2022? 

580 Komt er een aparte voorziening voor nareizigers waar zij hun 
aankomstprocedure kunnen doorlopen inclusief de inschrijving in 
de BRP zodat zij niet onnodig lang hoeven te verblijven in het 
aanmeldcentrum in Ter Apel? 

581 Hoeveel houders van een vergunning onbepaalde tijd asiel zijn 
genaturaliseerd in 2020 en dit jaar tot dusver? 

582 Hoeveel reguliere vergunningen zijn aan (voormalige) asielzoekers 
verleend in 2020 en 2021 op basis van buitenschuld, discretionair 
(bevoegdheid IND), slachtoffer/getuigen mensenhandel, verblijf bij 
familie, medische of overige humanitaire gronden? Tellen deze ook 
mee voor de huisvestingstaakstelling? Zijn deze asielzoekers ook 
inburgeringsplichtig? 

583 Hoe realistisch is het dat «de IND eind 2021 weer in staat [zal] zijn 
om binnen de wettelijke termijn te beslissen», daar de bijdrage aan 
de IND de komende jaren alleen maar afneemt? 

584 Wat wordt gedaan om vluchtelingen zo snel mogelijk te huisvesten 
en het verblijf in asielzoekerscentra te verkorten? 

585 Op welke manier wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de 
leefomstandigheden in asielzoekerscentra? 

586 Hoe verhouden de lagere kosten voor de asielopvang in het COA 
zich tot de opvang van te verwachten en reeds aanwezige 
Afghaanse evacués? 
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587 Hoe wordt in de begroting rekening gehouden met de kosten voor 
opvang van te verwachten en reeds aanwezige Afghaanse evacués 
en hoe is voorzien in de toegang tot onderwijs en adequate zorg 
voor de kinderen in deze groep? 

588 Hoe verhouden de lagere kosten voor de asielopvang in het COA 
zich tot een situatie waarin onverhoeds toenemende aantallen 
asielzoekers in Nederland hun toevlucht vinden? Hoe wordt dan 
voorzien in de opvang met de lagere kosten voor het COA? Hoe is 
in dat geval geregeld dat kinderen en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen op de kortst mogelijke termijn toegang krijgen tot 
voorzieningen die hun optimale ontwikkeling ondersteunen? 

589 Kunt u aangeven welk deel van de voor het COA begrote gelden is 
gereserveerd voor zorg en onderwijs voor kinderen in gezinnen en 
alleenstaande minderjarige vreemdelingen conform de standaar-
den die voor alle kinderen in Nederland gelden? Welke beleidsin-
spanningen heeft u daartoe verricht? 

590 Hoeveel vergunningen tot verblijf voor onbepaalde asiel heeft de 
IND verleend in 2020 en 2021? 

591 In hoeveel gevallen is na vijf jaar vergunning bepaalde tijd asiel in 
2020 en 2021 alleen een verlenging gegeven, bijvoorbeeld omdat 
nog niet aan het inburgeringsvereiste is voldaan? 

592 In hoeveel gevallen is de vergunning voor bepaalde tijd asiel en 
onbepaalde asiel ingetrokken in 2020 en in 2021 en om welke 
redenen? 

593 Hoeveel wordt geïnvesteerd in het inlopen van Nederlandse 
taalachterstanden en het stimuleren van Nederlandse taalontwik-
keling bij kinderen in de opvanglocaties van COA en Nidos? 

594 Waarop is de verwachte daling gebaseerd van de gemiddelde 
opvangduur van vergunninghouders na vergunningverlening 
vanaf het jaar 2022? Wat worden er voor maatregelen genomen 
om dit te realiseren? 

595 Kunt u aangeven welk bedrag in de migratiebegroting is gereser-
veerd voor het kindvriendelijk horen van kinderen in de 
asielprocedure? 

596 Welke inspanningen heeft u verricht om ervoor te zorgen dat 
kinderen in gezinnen en alleenstaande minderjarige vreemdelin-
gen hun verhaal kunnen doen in lijn met bepalingen uit het 
VN-Kinderrechtenverdrag? 

597 Hoe gaat u ervoor zorgen dat verhuizingen van kinderen in het 
kader van de asielprocedure worden voorkomen en waar is deze 
beleidslijn terug te vinden? 

598 Waar is het bedrag te vinden dat u heeft gereserveerd voor 
kinderen en amv’s in de asielopvang die kampen met mentale of 
fysieke beperkingen? 

599 Hoeveel wordt geïnvesteerd in het uitvoeren van medisch 
leeftijdsonderzoek, wanneer twijfel bestaat over de gestelde 
minderjarigheid van een alleenstaande minderjarige vreemdeling? 

600 Kunt u aangeven welk bedrag in de migratiebegroting is gereser-
veerd voor toekomstgerichte begeleiding van afgewezen alleen-
staande minderjarige vreemdelingen in de opvang, zoals de 
toekomsttraining amv, vanuit mentoren, opvangouders en 
voogden? 

601 Hoeveel wordt geïnvesteerd in de registratie, het onderzoek naar 
vermissing en het terugvinden van kinderen die vermist raken uit 
het Nederlandse opvangsysteem? 

602 Op hoeveel vreemdelingenzaken rust een beslistermijn langer dan 
een half jaar (tabel 35)? 

603 Wat was de gemiddelde doorlooptijd voor asielverzoeken in 
spoor 4 in januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus en 
september van dit jaar? 
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604 Kunt u per land van herkomst aangeven hoeveel asielverzoeken 
wachten op een beoordeling? 

605 Kunt u aangeven welk percentage asielverzoeken van Syriërs, 
Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Turken, Jemenieten en Eritreeërs 
inmiddels is afgehandeld? Kunt u daarbij aangeven om hoeveel 
zaken het gaat? Zo nee, kunt u dan aangeven hoeveel asielverzoe-
ken van Syriërs, Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Turken, Jemenieten 
en Eritreeërs in totaal in 2021 tot nu toe zijn afgehandeld en 
hoeveel verzoeken uit die landen van herkomst nog openstaan? 

606 Hoe groot was de werkvoorraad voor spoor 4 (algemene asielpro-
cedure, AA) en spoor 4 (verlengde asielprocedure, VA) op 
1 oktober 2021? Voor hoeveel van deze asielverzoeken is de 
wettelijke beslistermijn voorbij? Hoeveel mensen wachten langer 
dan negen maanden? Hoeveel wachten langer dan een jaar? 
Hoeveel mensen wachten langer dan twee jaar? Kunt u de 
antwoorden uitsplitsen naar AA en VA? 

607 Wat is de prognose voor het aantal asielzoekers in de algemene 
procedure en in de verlengde asielprocedure per 1 januari 2022? 

608 Wat zijn de doorlooptijden voor spoor 1, 2 en 4 (met onderscheid 
in algemene en verlengde procedure) in 2020 en 2021? 

609 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? 

610 Welk percentage asielverzoeken wordt afgedaan in spoor 1, 2 en 4? 
Hoe vaak vindt een spoorwisseling plaats (van spoor 2 naar 
spoor 4)? 

611 Wat is het inwilligingspercentage van spoor 1, 2 en 4? Kunt u dat 
opsplitsen naar de top 10 landen van herkomst? 

612 Hoeveel kleinschalige opvanglocaties zijn gerealiseerd om 
overeenkomstig het Regeerakkoord kansrijke asielzoekers en 
statushouders te huisvesten in of nabij de stad waar ze gehuisvest 
worden? 

613 Welk percentage asielzoekers die al een half jaar of langer in 
Nederland verblijven zijn ingeschreven in de BRP? 

614 Hoe groot is de achterstand bij de inschrijving in de BRP van 
vergunninghouders die in de opvang verblijven? 

615 Is er nu en in 2022 voldoende personele inzet van de betrokken 
gemeenten, IND en COA beschikbaar om de BRP-straten sneller te 
laten functioneren? 

616 Welke niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) voeren 
projecten uit om het verblijf van vreemdelingen in Nederland te 
voorkomen of te beëindigen? 

617 Kan worden aangegeven of de AP met de begrote 25 miljoen euro 
aan al haar wettelijke verplichtingen als toezichthouder kan 
voldoen? Zo ja, kan dit nader onderbouwd worden? 

618 Kan worden aangegeven of de AP met de begrote 25 miljoen euro 
aan de uitvoering van haar strategische prioriteiten toe kan 
komen? Zo ja, kan dit nader onderbouwd worden? 

619 Welke invloed heeft het rapport naar de benodigde toekomstige 
capaciteit van de AP gehad op het huidige budget van de AP? 

620 Hoeveel asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit veilige 
landen van herkomst werden in 2019, 2020 en 2021 afgedaan in 
spoor 2? 

621 Hoeveel afgewezen asielzoekers afkomstig uit veilige landen van 
herkomst zijn daadwerkelijk teruggekeerd naar het land van 
herkomst? 

622 Voor hoeveel asielzoekers afkomstig uit veilige landen van 
herkomst is in 2019, 2020 en in 2021 een Dublinclaim gelegd? 
Hoeveel daarvan zijn gehonoreerd? 
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623 Hoeveel asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst zijn 
daadwerkelijk overgedragen? Hoeveel asielzoekers afkomstig uit 
veilige landen van herkomst zijn in 2019, 2020, 2021 met onbe-
kende bestemming gegaan gedurende de Dublinprocedure? 

624 Hoe lang is de verblijfsduur in de opvang van asielzoekers 
afkomstig uit veilige landen van herkomst die zijn afgedaan in 
spoor 2 en hoe lang van asielzoekers uit veilige landen waar een 
Dublinclaim is gedaan? 

625 Hoeveel asielzoekers en statushouders (met een vergunning in een 
derde land) in spoor 2 gaan in beroep? Hoe vaak is dit beroep 
gegrond? 

626 Kunt u toelichten waarom de bijdrage aan Stichting Halt de 
komende jaren nauwelijks stijgt, terwijl de laatste PMJ-raming een 
sterke stijging van de capaciteitsbehoefte laat zien voor de JJI’s? 

627 Wat wordt precies bedoeld met «nog te verdelen taakstellingen»? 
Om welke taakstellingen gaat dit precies en welke bedragen zijn 
hier mee gemoeid? 

628 Aan welke beleidsvoornemens die door de demissionaire status 
van het kabinet, in afwachting van de kabinetsformatie, nog niet in 
procedure zijn gebracht, wilt u het onverdeelde geld uit artikel 92 
uitgeven? 

629 Welke gevolgen heeft de meest recente PMJ-raming voor het 
strategisch personeelsplan van DJI? 

630 Kunt u toelichten waarom en waarop van 2022–2023 70 miljoen 
bezuinigd wordt op personeel van de IND? Hoe verhoudt dit zich 
tot de asielinstroom die volgens uw verwachting in 2023 1.000 
hoger ligt dan in 2022? Hoeveel personeel moet er hiervoor 
uitvloeien (in fte)? En hoe snel kan de capaciteit weer op aan een 
2022 vergelijkbaar niveau worden gebracht, indien onverwacht 
toch een nieuwe migratiecrisis dreigt? 

631 Kan de IND op een aanvullende bijdrage rekenen, daar de instroom 
de geprognotiseerde 18.000 al ruimschoots is gepasseerd? 

632 Hoe verklaart u de daling van 80 miljoen euro in 2023 voor de IND? 
Waarom is ervoor gekozen om niet geheel de MPP reeks te 
volgen? 

633 Kunt u aangeven waarom bij een verwacht aantal aanvragen van 
23.000 in 2023 toch wordt gekozen het budget van de IND te doen 
dalen met gevolgen voor de personele omvang? 

634 Bij hoeveel asielzaken is er een ervaren IND-medewerker die 
toezicht houdt? Hoe lang zijn IND-medewerkers getraind? Hoeveel 
uitzendkrachten heeft de IND in dienst gehad in 2020 en in 2021? 

635 De IND wordt bekostigd op basis van output – output van wat 
precies? 

636 Waar wordt naar verwezen met het woord «productgroep»? 
Integrale kostprijs van wat? 

637 Hoeveel geld, van het half miljard euro dat met deze begroting 
extra wordt uitgetrokken voor veiligheid, wordt specifiek uitgetrok-
ken voor het NFI, zodat zij meer onderzoeken kan doen? 

638 Is bekend of het aantal particuliere beveiligers de afgelopen tien 
jaar is toegenomen? Zo ja, met hoeveel? 

639 Kan worden verduidelijkt hoeveel boa’s in dienst zijn van gemeen-
ten, waarbij dit per gemeente uiteen wordt gezet? Kan dit overzicht 
op basis van het aantal boa’s per aantal inwoners (van veel naar 
weinig) worden aangeleverd? 

640 Welke concrete maatregelen neemt de rechtspraak naar aanleiding 
van de toeslagenaffaire? 

33



641 Kunt u aangeven hoe uitvoering gegeven wordt aan de ambitie om 
meer uitspraken te publiceren? Kunt u een overzicht geven van de 
aantallen uitspraken die de afgelopen tien jaar zijn gepubliceerd? 
Welke redenen liggen eraan ten grondslag dat het niet lukt om 
meer uitspraken openbaar te maken? 

642 Waarom gaat de rechtspraak niet over de eigen begroting? 
643 Wat zijn de huidige achterstanden in de rechtspraak? 
644 Wanneer wordt verwacht dat het digitale kanaal klaar is voor 

gebruik om rechtszoekenden en procesvertegenwoordigers 
digitaal toegang te laten krijgen tot de rechtspraak? 

645 Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot het tijdpad 
van de bouw van de grote EBI in Vlissingen? 

646 Kan worden aangegeven hoeveel geld de afgelopen vijf jaar is 
uitgegeven aan (de oprichting van) de Netherlands Commercial 
Court en hoeveel geld de komende vijf jaar zal worden uitgegeven 
aan de Netherlands Commercial Court? 

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

648 Wanneer wordt het wetsvoorstel strafbaarstelling van het bezit van 
instructief materiaal over het seksueel misbruiken van kinderen bij 
de Kamer ingediend? 

649 Hoeveel fte werkt bij de AP specifiek aan voorlichting en preventie? 
Hoeveel burgers, MKB-bedrijven en grote organisaties moeten 
daarmee van voorlichting/preventief toezicht worden voorzien? 

650 Hoeveel klachten heeft de AP ontvangen in 2021? Hoeveel heeft zij 
behandeld? 

651 Hoeveel datalekmeldingen zijn in 2021 binnengekomen bij de AP? 
Hoeveel fte heeft de AP beschikbaar voor het behandelen van 
datalekmeldingen? 

652 Hoeveel verkennende onderzoeken naar relevante actuele 
ontwikkelingen heeft de AP kunnen uitvoeren in 2021 en hoeveel 
zal zij er naar verwachting in 2022 kunnen uitvoeren? 

653 Hoeveel fte houdt zich bij de AP bezig met het toezicht op 
algoritmes? 

654 In 2022 wordt 154 miljoen geïnvesteerd in de sociale advocatuur, 
hoe wordt naast toegankelijke rechtsbijstand ook geïnvesteerd in 
emotionele ondersteuning voor slachtoffers tijdens strafzaken? 

655 Hoe wordt naast toegankelijke rechtsbijstand ook geïnvesteerd in 
emotionele ondersteuning voor slachtoffers tijdens strafzaken? 

656 Kan nauwgezet worden toegelicht hoe de financiële tegenprestatie 
van commerciële advocatenkantoren er in de praktijk uit komt te 
zien? 

657 Wordt de financiële tegenprestatie van commerciële advocaten-
kantoren verplicht? 

658 Welk bedrag verwacht u op te halen met de financiële tegenpresta-
tie van commerciële advocatenkantoren en kunt u toelichten waar 
dat cijfer op is gebaseerd? 

659 Kan uiteen worden gezet wat het uitvoeren van scenario 1 van de 
commissie-Van der Meer betekent voor het aantal punten dat per 
zaakscode wordt toegekend en wat dit uiteindelijk financieel 
betekent per 1 januari 2022? 

660 In 2022 wordt € 54 miljoen geïnvesteerd in de sociale advocatuur, 
hoe wordt naast toegankelijke rechtsbijstand ook geïnvesteerd in 
emotionele ondersteuning voor slachtoffers tijdens strafzaken? 

661 Hoeveel van het budget dat binnen de 524 miljoen ondermijnings-
gelden is gereserveerd voor bijzondere opsporingsdiensten en 
toezichtorganisaties (zoals de FIOD) gaat specifiek naar de aanpak 
van milieucriminaliteit? 
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662 Wie coördineert en houdt toezicht op de preventiemaatregelen die 
in het kader van de 524 miljoen ondermijningsgelden worden 
genomen? 

663 Kunt u uitsplitsen wat de keteneffecten voor het OM en de 
rechterlijke macht zijn bij alle investeringen die worden gedaan in 
het kader van de 524 miljoen ondermijningsgelden (brief d.d. 
4 oktober, 2021D36593) en de 200 miljoen motie-Hermansgelden 
(brief d.d. 13 oktober, 2021D38504)? Welke berekening hanteert u 
om tot deze effecten te komen? 

664 Wie coördineert en houdt toezicht op de preventiemaatregelen die 
in het kader van de 524 miljoen ondermijningsgelden (brief d.d. 
4 oktober) worden genomen? 

665 Kunt u aangeven waaruit blijkt dat drugsgebruik vermindert als 
lachgas en nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) worden verboden 
(zie ook brief d.d. 4 oktober)? 

666 Hoeveel geld uit het totale budget voor opsporing gaat op aan de 
opsporing van drugscriminaliteit? Hoe is deze verhouding in 
andere landen, zoals Portugal en Canada? 

667 Kunt u een internationaal overzicht geven van hoe andere landen 
de productie, het gebruik en de verkoop van drugs reguleren? Wat 
is bij hen strafbaar en wat niet? 

668 Kunt u aangeven of en, zo ja, hoe geldstromen van ondermijnende 
drugscriminaliteit samenlopen met de geldstromen van georgani-
seerde milieucriminaliteit? Kunt u aangeven of en, zo ja, hoe bij 
drugscriminaliteit en milieucriminaliteit gebruik wordt gemaakt 
van dezelfde zwarte handelsroutes? 

669 Kunt u aangeven hoeveel van de extra beschikbare 
524 miljoen euro voor ondermijning per onderwerp ingezet gaat 
worden voor respectievelijk «een verstevigde inzet op handhaving, 
opsporing en vervolging» en hoeveel voor «het tegengaan van 
nieuwe aanwas»? 

670 Hoe gaat concreet «jongeren perspectief geboden [worden] op 
studie en werk»? En welk deel van de 525 miljoen aan extra 
middelen voor ondermijning wordt daarvoor te beschikking 
gesteld? 

671 Kan uiteen worden gezet hoe de toegezegde extra 524 miljoen 
voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit precies verdeeld 
zal worden? 

672 Welke doelstelling/taken komen voort uit de post verbeteren 
wetgevingskwaliteit? 

673 Wat is de status van de uitvoering van de motie van de leden Van 
Nispen en Simons over het verbeteren van de sociale en juridische 
positie van sekswerkers (Kamerstuk 28 638, nr. 194) 

674 Kunt u de aan A. Mulder (VVD) toegeschreven motie toeschrijven 
aan de rechtmatige indiener, zijnde A. (Agnes) Mulder (CDA)? 

675 Hoe staat het met de motie-Verhoeven/Van Dam (Kamerstuk 
35 300 VI, nr. 64) over het wettelijk kader voor gezichtsherkennings-
technologie? Kan ter uitvoering een tijdlijn worden geschetst? 

676 In hoeveel strafzaken is de webcrawler actief ingezet bij mensen-
handelzaken? In hoeveel strafzaken is de lokprofiel ingezet? 

677 Wat is de status van de vereiste juridische basis voor de webcraw-
ler en de lokprofiel? 

678 Wanneer gaat u de motie-Hijink (Kamerstuk 27 529, nr. 240) 
uitvoeren zodat de AP kan gaan groeien van 184 fte naar 470 fte? 

679 Wanneer kan naar verwachting een voordracht worden gedaan 
voor de algemene maatregel van bestuur en/of ministeriële 
regeling als uitwerking van het amendement-Van Wijngaarden 
(Kamerstuk 35 349, nr. 7) over de bescherming van privacy van 
slachtoffers? 
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680 Wanneer wordt het wetsvoorstel tot afschaffing van de verjaring 
van tenuitvoerlegging van straffen naar de Raad van State 
gestuurd? 

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

682 Wat is de status van de uitvoering van de motie Van der Graaf c.s. 
over een online opsporingsstrategie? 

683 Wanneer wordt uitvoering gegeven aan de motie-Groothuizen/Van 
Toorenburg (Kamerstuk 35 570 VI, nr. 60) voor extra capaciteit voor 
de aanpak van cybercrime bij het OM? 

684 Kunt u toelichten waarom het onderzoek naar geweld tegen 
journalisten onder de werking van het taakstrafverbod brengen 
nog niet is aangevangen en wanneer het onderzoek naar verwach-
ting is afgerond? 

685 Wat is de status van de uitvoering van de motie Kuik/Van der Graaf 
welke vraagt om een actieplan om de grootste en meest onzicht-
bare slachtoffers van mensenhandel in beeld te krijgen? 

686 Hoe vaak is in 2020 en tot nu toe in 2021 een maatregel opgelegd 
op grond van de Wet Langdurig Toezicht? 

687 Wat is de huidige voortgang met betrekking tot het implementeren 
van de aanbevelingen die de ARK heeft gedaan tot het verbeteren 
van de cybersecurity van Schiphol? Klopt het dat de implementatie 
van verschillende aanbevelingen aanzienlijk is vertraagd? Zo ja, 
wat is de oorzaak van deze vertragingen? Wanneer verwacht u de 
implementatie van de aanbevelingen af te ronden? 

688 Waarom gaat de subsidie voor het Centrum voor Criminaliteitsbe-
strijding en Veiligheid (CCV) vanaf volgend jaar omlaag? 

689 Waarom wordt de subsidie voor CoMensha gehalveerd? 
690 Waarom gaat de subsidie voor de Fraudehelpdesk omlaag? 
691 Waarom zijn er in 2022 en in latere jaren minder middelen 

beschikbaar gesteld aan het CCV dan in 2021? 
692 Wat is de ratio achter de daling van het budget voor de 

fraudehelpdesk? 
693 Kan het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) met 

233.000 euro haar werk goed doen? Zo ja, waaruit blijkt dat? 
694 Kan een overzicht worden gegeven van de initiatieven die worden 

verstaan onder het Brede Offensief tegen Georganiseerde 
Ondermijnende Criminaliteit (Botoc)? 

695 Hoeveel officiële schorsingen van leerlingen zijn in 2020 en 2021 
gemeld bij de Onderwijsinspectie als gevolg van drugsgebruik? 
Wordt geregistreerd om welke drugs het gaat? 

696 Zijn er cijfers hoeveel minderjarigen worden geweigerd bij 
coffeeshops? 

697 Hoeveel speekseltesten zijn er afgenomen sinds de inwerkingtre-
ding van de wet Drugs in het verkeer? Hoeveel testen waren 
positief? 

698 Wat is de stand van zaken in het wietexperiment? Wanneer wordt 
met dit experiment gestart? 

699 Hoeveel asielaanvragen heeft de IND-taskforce in totaal afgehan-
deld? Hoeveel aanvragen die onder de taskforce vielen staan nog 
open? Hoeveel aanvragen zijn afgewezen? Hoeveel aanvragen zijn 
ingewilligd?
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