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Begroting Justitie en Veiligheid  
 

De fractie van 50PLUS vraagt vandaag bijzondere aandacht 
voor de positie van slachtoffers, voor de toegankelijkheid van 
het rechtssysteem en voor het pact van Marrakesh.  
 
De problemen bij de politie zijn gigantisch. Het debat daarover 
gaan we stevig in bij de evaluatie van de Nationale Politie. 
 

1. Slachtoffers 

De fractie van 50PLUS complimenteert de minister voor 
Rechtsbescherming met zijn aangescherpte slachtofferbeleid. 
Met instemming hebben wij kennis genomen van de 
verbeteringen bij het verhalen van de schade, de betere 
behandeling van slachtoffers tijdens de zitting, en het 
slachtoffergericht werken bij het uitvoeren van een straf. 
 
Campagne om aangifte te doen 
Wij hebben ook met belangstelling kennis genomen van het 
onderzoek naar een mogelijke verruiming van de aangifteplicht. 
50PLUS is met de minister van mening dat de 
aangiftebereidheid omhoog moet. We zijn daarom blij met de 
voorgenomen publiekscampagne om slachtoffers van seksueel 
geweld aan te sporen aangifte te doen.  
Met aangifte doen begint de bestrijding van misdaad. Daar 
begint de erkenning van het slachtoffer.  
Nu wordt met slachtofferenquêtes bijgehouden hoe groot de 
werkelijke criminaliteit is. Daaruit blijkt dat de 
aangiftebereidheid verder terugloopt. Is de minister met 
50PLUS van mening dat de aangiftebereidheid in algemene zin 
omhoog moet? Kan de campagne worden uitgebreid naar 
aangifte doen in het algemeen? Er is elk jaar een campagne 

van de belastingdienst om aangifte te doen van inkomsten. Dat 
zou toch ook kunnen voor het doen van aangifte van een 
misdrijf? 
 
Aangifte-agent 
Daar hoort natuurlijk bij, dat je echt aangifte kán doen als je 
daartoe besloten hebt. We hebben het al eerder gelanceerd: de 
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speciale aangifte-agent. Ziet de minister daar nu, in combinatie 

met zijn voorstellen om de aangiftebereidheid te vergroten, wèl 
de voordelen van in? 
 
Piketmelding voor slachtoffers 
Het is algemeen bekend dat je als verdachte recht hebt op een 
advocaat. Een verdachte wordt gewezen op zijn rechten. Er is 
een systeem van piketmelding opgezet om een verdachte te 
laten bijstaan door een advocaat.  
Hoe zit het eigenlijk met het slachtoffer? Slachtoffers van een 
ernstig misdrijf zoals zware mishandeling of een zedendelict 
hebben eveneens recht op een advocaat. Maar weten ze dat 

ook? Komt het wel eens voor dat een slachtoffer bij aangifte 
weet dat hij de hulp van een advocaat kan inroepen?  
 
Wat vindt de minister ervan om voor een slachtoffer van een 
halsmisdrijf of verkrachting, die aangifte komt doen en recht 
heeft op een advocaat, er een piketmelding uitgaat naar een 
slachtofferadvocaat? Graag een reactie.  
 

2. De toegankelijkheid van het rechtssysteem 
De toegang tot het recht en de rechter is een recht dat is 
vastgelegd in onze Grondwet (art 28). Het is goed om bij een 

conflict niet direct naar de rechter te stappen. Soms leidt 
mediation tot betere resultaten, maar de weg naar de rechter 
moet altijd open blijven voor hen die dat willen. 
50PLUS is bezorgd over de voorstellen van de minister voor het 
rechtsbijstandsstelsel.  
De Nederlandse orde van advocaten waarschuwt dat de 
toegang tot het recht wordt belemmerd voor de mensen met 
een kleine portemonnee. Rechters en officieren van justitie 
plaatsen eveneens vraagtekens bij de plannen van de Minister 
voor Rechtsbescherming voor de herziening van de 
rechtsbijstand. De toegang tot de rechter lijkt beperkter te 

worden. Wij vinden dit een zorgwekkende zaak, want een 
rechtsstaat die niet voor iedereen toegankelijk is, is in feite 
geen rechtsstaat. We willen graag een uitgebreide toelichting 
op deze voornemens. Onze vragen:  
Klopt het dat er rechtshulppakketten komen?  
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Klopt het dat die rechtsbijstandspakketten niet altijd de 

mogelijkheid bieden om het geschil aan de rechter voor te 
leggen?  
Klopt het dat deze pakketten straks aangeboden kunnen 
worden door particuliere verzekeraars? Het lijkt erop dat er een 
vergelijking te trekken is met de marktwerking in het 
zorgstelsel. 
Hoe zit het met mensen die geen verzekering afsluiten, en zelf 
de gang naar de rechter niet kunnen betalen, staat voor hen de 
weg naar de rechter straks nog open? Moet en kan straks 
iedereen een verzekering afsluiten? 
Wij maken ons des te meer zorgen omdat 60 procent van alle 

rechtszaken waarbij sprake is van gesubsidieerde 
rechtsbijstand, zaken tegen de overheid zijn. Goede 
rechtsbijstand en toegang tot de rechter is daarom van 
wezenlijk belang voor rechtszoekenden om op te komen tegen 
de machtige overheid. Nu gaat diezelfde overheid de toegang 
tot het recht moeilijker maken. 
Graag een reactie. 
 

3. Pact van Marrakesh 
Wij betreuren het dat de staatssecretaris de Kamer niet op 
eigen initiatief en op een actieve manier heeft betrokken bij het 

pact van Marrakesh. Het pact is op onderdelen te vergaand om 
het buiten het parlement om te willen regelen. Ook al is het 
geen verdrag, en zou het wellicht niet bindend zijn, migratie is 
een onderwerp dat in het middelpunt van de maatschappelijke 
belangstelling staat en onrust veroorzaakt. 
 
Het pact is dan misschien niet juridisch bindend, je erbij 
aansluiten is zeker niet vrijblijvend.  
Er wordt gezegd dat we met het pact in handen, landen van 
herkomst kunnen dwingen om hun onderdanen terug te nemen.  
Maar de landen van herkomst kunnen met hetzelfde pact in 

handen, ons dwingen de migranten te houden. We lezen 
namelijk bij doel 5, dat wij, de landen van bestemming, 
trajecten moeten inzetten voor illegalen om ze alsnog een 
legale status te geven1. 

                                                 
1
 (Doel 5 artikel 23 i)  (…) to facilitate access for migrants in an irregular status to an individual assessment that 

may lead to regular status, on a case by case basis and with clear and transparent criteria, especially in cases 

where children (…) 
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Als we verder inzoomen op de inhoud van het pact zien we een 
aantal zaken die inderdaad zo snel mogelijk op internationaal 
niveau moeten worden aangepakt. Het gaat dan om  
- Het investeren in landen van herkomst om migratie te 
voorkomen; 
- Het tegengaan van mensensmokkel; 
- Het beschermen van migranten tegen dwangarbeid; 
- Internationale samenwerking bij persoonsdocumenten; 
- en het verplichten tot terugnemen door herkomstlanden. 
Over deze zaken zou de fractie van 50PLUS graag wel bindende 
afspraken willen zien. Hierover is het pact te vrijblijvend. 

Uiteraard kan ook Nederland zelf actie ondernemen als het gaat 
om het terugnemen van migranten, bijvoorbeeld door het 
stoppen van financiële ondersteuning en ontwikkelingshulp aan 
het land van herkomst.  
 
Tegenover de positieve zaken, staat een lange lijst met zaken 
die de fractie niet onderschrijft. Ik noem er een paar: 
- de eenzijdige nadruk op rechten van migranten; 
-  een eenzijdige nadruk op de plichten van landen van 
bestemming; 
- de mogelijk vergaande gevolgen voor internationalisering 

van arbeidsmarkt en de gevolgen voor de werkgelegenheid, 
zowel in Nederland als in de landen van herkomst; Die 
arbeidskrachten zijn toch in hun eigen land nodig? Wij gaan 
toch geen braindrain uit die landen organiseren? 
- de mogelijke beperking van de vrijheid van meningsuiting 
omdat kritiek op migratie de mond wordt gesnoerd; 
- de onvermijdelijke toename van migratie naar Nederland 
en Europa; 
- en de opdracht aan ons als bestemmingsland om ons aan 
te passen aan de culturen van herkomstlanden. Dat zou toch 
andersom moeten. 

 
In het pact wordt afgesproken dat een aantal van de 
voornemens wordt vastgelegd in nationaal beleid. Het 
‘vrijblijvende’ pact zal stap voor stap worden verankerd in 
nationaal beleid en wetgeving. Durft hij nu al aan te geven 
welke onderdelen hij gaat omzetten in beleid?  
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De lijst met landen die ervoor kiezen om geen medewerking te 

verlenen aan het uitvoeren van het pact, groeit bijna met de 
dag. Zelfs Duitsland twijfelt nu. Vanavond riep ook oud-VVD 
partijleider Frits Bolkestein, partijgenoot van staatssecretaris 
Harbers, het kabinet op om het pact niet over te nemen. Het 
zijn vooral landen van bestemming die afhaken. Dat geeft toch 
te denken. Het heeft ook consequenties voor de landen van 
bestemming die niet afhaken. Wordt de migratiedruk groter 
voor ons als we niet afhaken?  
 
Voorzitter, 50PLUS wil dat we ons terugtrekken uit het pact. 
Ondanks enkele goede voornemens, heeft 50PLUS ernstige 

bedenkingen.  
Er moet éérst een visie komen op wat we verstaan onder 
gewenste en ongewenste migratie, en of er een bovengrens 
aan migratie nodig is. Is de minister bereid een brede 
maatschappelijke discussie over de grenzen aan migratie te 
starten? 
 

4. Ondermijnende criminaliteit 
Tenslotte, een laatste opmerking over de drugscriminaliteit. 
Vooral de regio Brabant Zeeland kampt met enorme 
problemen. Drugscriminaliteit vindt plaats in gewone huizen, 

tussen vaak nietsvermoedende mensen. Het gaat om 
nietsontziende criminaliteit die de samenleving en de 
democratie ondermijnt. Er is een bedrag van totaal van 24,5 
miljoen euro beschikbaar voor deze regio. Dat is nodig. Krijgt 
de regio de kans om met een eigen experimentele aanpak 
betere resultaten te behalen? 
 
Dank u wel.  
  
 


