De Roon
inrichtingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid De
Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 314 (24587).
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de aanwezigheid van drugs in
penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden
tegengegaan;
roept de regering op om de zogenaamde ″slang″, die
overhandiging van drugs door bezoekers aan gedetineerden tegen moet gaan, uiterlijk in de tweede helft van
2009 in alle penitentiaire inrichtingen geïmplementeerd
te hebben,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid De
Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 315 (24587).
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de aanwezigheid van drugs in
penitentiaire inrichtingen met kracht moet worden
tegengegaan;
verzoekt de regering om bij geconstateerde aanwezigheid van drugs in een penitentiaire inrichting, het bezoek
aan gedetineerden in die inrichting gedurende drie
maanden te verbieden,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid De
Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 316 (24587).

komende maanden worden daarmee flinke slagen
gemaakt. Het verdubbelen van de maximale straf voor
drugsbezit van gedetineerden zit daar niet bij. Wij
hebben namelijk een andere manier van straffen met
disciplinaire straffen. Maar ook als er strafrechtelijk moet
worden opgetreden in de vorm van opvolging is dat al
aan de orde. Het verdubbelen van de straf daarbovenop
heeft geen toegevoegde waarde in de bestrijding van
drugs.
Met de tweede motie wordt mij verzocht, de
inrichtingsmedewerkers een beloning te geven voor het
betrappen op drugsbezit. Dat lijkt mij echt de verkeerde
weg. Ten eerste gaat het uit van de veronderstelling dat
de medewerkers in de inrichtingen hun werk niet goed
doen. Dat ben ik niet met de heer De Roon eens. Zij zijn
alert, zij letten erop. Waar het beter kan, zal er de
komende tijd zeker een verbetering optreden. Ten tweede
is het een regeling waarvan makkelijk misbruik kan
worden gemaakt. Het is mogelijk dat mensen dan met
verkeerde incentives aan het werk gaan. Ik ben dat dus
geenszins van plan.
In reactie op de derde motie herinner ik de heer De
Roon eraan dat wij de bezoekersruimte gaan aanpassen.
Met de ″slang″ zijn de gedetineerden fysiek van het
bezoek gescheiden, zodat niets doorgegeven kan
worden. Wij zullen de aanpassingen zo snel mogelijk
doen, maar voor gebouwelijke aanpassingen is niet
alleen tijd nodig, maar zijn wij ook afhankelijk van
externen. Het gaat om in totaal 43 inrichtingen waar het
niet in 2009 maar in 2010 gerealiseerd zal zijn. Waar het
mogelijk is en snel kan, doen wij het ook snel. Ook
aanneming van deze motie ontraad ik.
In de vierde motie verzoekt de heer De Roon mij om
bij geconstateerde aanwezigheid van drugs in een
penitentiaire inrichting het bezoek drie maanden uit de
gevangenis te weren. Ik neem aan dat het gaat om de
bezoekers die drugs probeerden binnen te smokkelen.
Deze mogelijkheden hebben wij reeds. Wij treden ook op
tegen bezoek dat probeert drugs binnen te smokkelen.
Als het nodig is, is het verbod langer dan drie maanden.
De heer De Roon (PVV): Ik denk dat de staatssecretaris
mij niet goed heeft begrepen. Ik wil een collectieve straf
voor de hele populatie.
Staatssecretaris Albayrak: Maar dan ben ik blij dat u
deze toelichting nog even geeft, want dan kan ik de
motie nog harder ontraden. Een collectieve straf voor
een individuele actie vind ik onevenredig hard tegenover
de mensen die er part noch deel in hadden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Wij zullen vanavond over de moties
stemmen.

©
Staatssecretaris Albayrak: Voorzitter. De moties zijn kort
en overzichtelijk. Gelet op het debat zal het de heer De
Roon niet verbazen dat ik ze alle vier moet ontraden.
Met de eerste motie vraagt de heer De Roon mij om
de maximale straf voor drugsbezit, -vervoer en -handel
gepleegd in penitentiaire inrichtingen te verdubbelen. In
het debat heb ik aangegeven hoe wij met een steviger
plan van aanpak drugs uit de gevangenissen weren. De
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Microfinanciering

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 30 oktober 2008 over concretisering microfinanciering Nederland.
©
De heer Aptroot (VVD): Voorzitter. Ik dien één motie in.
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Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat voor microkredieten de Stichting
Microkrediet Nederland een laagdrempelige loketfunctie
biedt en de beoordeling van de aanvragen doet;
constaterende dat de stichting ook wil gaan bankieren,
zoals naast het garanderen van de lening ook zelf
leningen verstrekken met alle bijbehorende zaken, zoals
rentenota’s, aflossingsnota’s en incasso;
overwegende dat het verstandig is, het bankieren aan
bestaande banken over te laten, die hun bestaande
infrastructuur daarvoor kunnen gebruiken en waarmee
wordt voorkomen dat de stichting meer dan strikt
noodzakelijk wordt opgetuigd;
voorts overwegende dat het nuttig is, de banken en
kleine ondernemers zaken met elkaar te laten doen;
noodzakelijk voor de verdere toekomst als het microkrediet moet worden afgelost of als door groei extra
krediet nodig is;
spreekt als haar mening uit dat de Stichting Microkrediet
Nederland haar werkzaamheden niet moet uitbreiden
met een bankiersfunctie, maar zich moet beperken tot de
loketfunctie en de beoordeling van de aanvraag;

daadwerkelijk bevorderd wordt. De Stichting Microkrediet
Nederland heeft een scherpe taakomschrijving en heeft
goed toezicht waarin ook de banken vertegenwoordigd
zijn. Dus zij gaat zich niet op allerlei andere terreinen
ontwikkelen. Zij doet het ook in samenhang met de opzet
van de microkredieten die door mijn collega van Sociale
Zaken is ontwikkeld. Het is een pilot die ertoe kan leiden
dat meer mensen hun droom en hun ondernemerschap
kunnen verwezenlijken. En daar sta ik voor. In die zin
ontraad ik met kracht aanneming van de motie.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: De stemming over de motie zal plaatsvinden bij de eindstemming hedenavond. Ik dank de
staatssecretaris.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 2 december 2008 over
vergunningverlening mobiele communicatie (2,6
GHz).
De voorzitter: Het probleem is dat ik de heer Van Dam
wel op de sprekerslijst zie staan, maar dat ik hem nu niet
zie staan, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij geven de heer
Van Dam nog een minuut om alsnog te verschijnen.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
De voorzitter: Daar is de heer Van Dam, op wie wij
wachten. Hij neemt meteen de kortste weg naar het
spreekgestoelte!

verzoekt de regering, de plannen daartoe aan te passen,
en gaat over tot de orde van de dag.

De heer Van Dam (PvdA): Als u een goede grap maakt,
wil ik die ook graag horen.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Aptroot. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 25 (31311).

De voorzitter: Het was wel ten koste van u.

Dan wachten wij even totdat de staatssecretaris beschikt
over de tekst van de motie.
Misschien kunnen sommige leden met het oog op het
volgende VAO even blijven zitten, want ik ben bang dat
er anders een probleem met het aantal steunverleningen
voor de motie ontstaat.
Het woord is aan de staatssecretaris.

De voorzitter: Mijn grootmoeder zei altijd: er kan beter
om je gelachen dan om je gehuild worden.

©
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Staatssecretaris Heemskerk: Voorzitter. De kern van de
motie is dat men vraagt dat de banken gaan bankieren.
Nu hebben velen in deze tijd de wens dat de banken
gaan bankieren, maar dat is ook wat ik beoog met de
Stichting Microkrediet Nederland. Zij moet geen
grootschalige bankfuncties over gaan nemen maar moet
zich richten op datgene waar de bancaire markt nu faalt.
Daarbij gaat het om een heel specifieke doelgroep van
mensen die wel ondernemersplannen hebben maar niet
voldoende ondersteund, geserviced en benaderd worden
door het reguliere bankkanaal. Het is nu goed afgeschermd. De heer Aptroot beperkt het met zijn motie nog
verder. Daarmee voorkomt hij dat juist het ondernemerschap dat wij willen bevorderen in Nederland, ook

De heer Van Dam (PvdA): Ik lees het wel terug in het
stenogram, hoewel ik nu wel heel nieuwsgierig word.
Voorzitter. Na het AO over de verdeling van de 2,6
GHz-frequenties resteren wat mij betreft één vraag en
één wens. Sinds het AO hebben mij verschillende
berichten bereikt dat het mogelijk zou zijn om op basis
van het frequentiebesluit UMTS-frequenties die niet
gebruikt worden, terug te nemen of om partijen met
UMTS-frequenties te korten op hun mogelijkheden. Klopt
dat?
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De heer Van Dam (PvdA): Dat vind ik niet erg; dat zijn
meestal de beste grappen.

De heer Van Dam (PvdA): Precies.
De voorzitter: Ik geef u het woord voor uw bijdrage. Het
was trouwens een erg leuk grapje.

De voorzitter: Mijnheer Van Dam ...
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