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De beperking die beveiliging met zich mee-
brengt en de manier waarop de overheid 
daarmee omgaat, blijken uit een voorbeeld 
rond de bouw van de Joodse school Rosj 
Pina. Er was vanuit de overheid een bedrag 
van een paar duizend euro beschikbaar ge-
steld als subsidie voor een kunstwerk bij de 
school. Voorwaarde was dat het kunstwerk 
zou worden geplaatst in de openbare ruimte. 
Er kwam een kunstwerk. Op het schoolplein, 
dat was de mondelinge overeenkomst. Maar 
omdat het plein achter een muur lag en alleen 
bereikt kon worden via een beveiligde entree, 
oordeelde de overheid dat het hier niet ging 
om de openbare ruimte. Weg subsidie, weg 
kunstwerk.

‘Rijksoverheid blijft achter’
Het CJO trok begin 2011 in Den Haag aan de 
bel en zette de hoge beveiligingskosten op de 
Haagse agenda. Dat werd opgepikt door di-
verse partijen, van SP tot ChristenUnie. SP-
Kamerlid Ronald van Raak stelde Kamervra-
gen aan de minister. De ChristenUnie kwam 
in samenwerking met andere partijen met 
een motie die op 3 maart werd aangenomen.

De Tweede Kamerfractie van de Christen-
unie riep minister Ivo Opstelten (VVD) van 
Veiligheid en Justitie in die motie op om te 
gaan praten met de Joodse instellingen en Ne-
derlandse gemeenten over fi nanciële onder-
steuning. Het voorstel werd aangenomen, 
overigens zonder steun van VVD en CDA. De 
fractievoorzitter van de ChristenUnie, Arie 
Slob: „De minister heeft onze motie ontra-
den omdat hij vond dat we te veel op de feiten 
vooruit liepen. De regeringsfracties CDA en 
VVD zijn daar helaas in meegegaan.” Vorige 
maand kwam Opstelten met een voorlopig 
antwoord op de motie. Hij wil wel overleg-
gen met de gemeenten, maar niet met Joodse 
instellingen. Ook is er nog geen budget be-
schikbaar. Slob is teleurgesteld. „We vragen 
niet van het kabinet om alles te betalen, maar 
we willen dat de rijksoverheid een deel van 
de kosten op zich neemt. Erg jammer dat de 
minister niet direct met de Joodse instellin-
gen in gesprek gaat,” aldus de CU-leider. Ver-
der zei minister Opstelten dat hij kijkt naar 
de mogelijkheden die het Stelsel Bewaken 
en Veiligheid van de Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding biedt om Joodse instel-
lingen te beveiligen. In de praktijk komt het 
erop neer dat het stelsel alleen extra beveili-

ging van personen en objecten regelt als er 
sprake is van een acute dreiging. Het stelsel 
is niet bedoeld voor permanente beveiliging. 
Met de focus op het stelsel maakt de minister 
een verkeerde keus, vindt Slob. „De overheid 
vindt antisemitisme onaanvaardbaar, maar 
wil er fi nancieel zijn schouders niet onder 
zetten. Opstelten onderkent onvoldoende 
wat hier aan de hand is. Hij komt met ad hoc 
beveiligingsmaatregelen en niet met perma-
nente oplossingen.” Ten slotte blijkt dat het 
kabinet pas in het najaar van 2012 met een be-
groting en concrete maatregelen komt. Veel 
te laat, stelt Slob. „Het kabinet maakt een gro-
ve onderschatting van wat er op het gebied 
van antisemitisme gaande is. Als de Kamer 
terug is van het zomerreces, gaan wij hem ter 
verantwoording roepen.”

Volgens de woordvoerder van minister Op-
stelten kan hij pas in het najaar van 2012 rea-
geren omdat dit het eerste moment is waarop 
de zogenaamde ‘discriminatiebrief’ naar de 
Kamer wordt gestuurd. In deze brief staan 
alle antidiscriminatiewetmaatregelen van 
Opstelten opgesomd. De brief moet voorko-
men dat de Kamer te gefragmenteerd wordt 
geïnformeerd. 

De situatie in Amsterdam
De torenhoge beveiligingskosten van de 
Joodse gemeenschap gingen ook aan het Am-
sterdamse Stadsdeel-Zuid niet onopgemerkt 
voorbij. Stadsdeelvoorzitter Paul Slettenhaar 
(VVD) steekt sinds vorig jaar zijn nek uit 
voor fi nanciële ondersteuning. „We gaan de 
komende vier jaar 140.000 euro per jaar beste-
den aan de beveiliging van de Joodse instel-
lingen. Het gaat om een structureel bedrag 
dat we in onze begroting zullen opnemen,” 
zo legt hij uit. Het gaat dus om een totaalbe-
drag van ruim een half miljoen.

Afgelopen voorjaar werden de plannen 
van het huidige dagelijks bestuur in een ver-

ordening opgenomen en door de deelraad 
aangenomen. „We willen het eerste bedrag 
al in oktober uitkeren, maar ik realiseer me 
natuurlijk dat de problemen hiermee niet op-
gelost zijn,” zegt Slettenhaar. Hij vindt dat de 
gemeente Amsterdam en de Rijksoverheid 
meer moeten doen. „Ik heb het probleem aan-
gekaart bij burgemeester Van der Laan en mi-
nister Opstelten en ga ervan uit dat ze hun 
verantwoordelijkheid nemen. Wij vinden in 
ieder geval dat de overheid de veiligheid van 
al zijn burgers moet garanderen. In ons stads-
deel geven wij dat voorbeeld. Zo beveiligen 
we ook bezoekers van onze zwembaden.” Hij 
benadrukt dat het hem niet om Joden of reli-
gie per se te doen is. „Ook als andere burgers 
of instellingen aantoonbaar structureel be-
dreigd worden, moeten wij als overheid hun 
veiligheid vergroten.” 

‘Aanvullende maatregelen’ 
De gemeente Amsterdam maakt zich onder 
leiding van burgemeester Eberhard van der 
Laan (PvdA) sterk voor fi nanciële steun. De af-
gelopen maanden was hij veelvuldig in over-
leg met de NIHS over de veiligheidssituatie. 
Woordvoerder van de burgemeester Bartho 
Boer: „De gemeenteraad heeft hem opgeroe-
pen om, los van de bijdrage van Stadsdeel-
Zuid, nog eens 200.000 euro vrij te maken 
voor de beveiliging van Joodse instellingen 
en niet-Joodse instellingen. We willen geen 
enkele groep uitsluiten. Toch zal het er in de 
praktijk op neerkomen dat bijna alles naar 
de Joodse instellingen zal gaan. De gedachte 
is om het geld in te zetten voor aanvullende 
maatregelen en kosten die daarvoor gemaakt 
moeten worden.” Uit veiligheidsoverwegin-
gen kan Boer geen uitspraken doen over 
zichtbare en onzichtbare politiemaatregelen 
die de burgemeester treft. „Je mag ervan uit-
gaan dat de politie ook de Joodse instellingen 
goed in de gaten houdt.”  ■

Huidige jaarlijkse uitgaven beveiliging
€ 600.000 mankracht en klein materieel
€ 200.000 groot materiaal, hardware beveiliging gebouwen

Gewenste uitgaven beveiliging per jaar
€ 1.000.000   mankracht en klein materieel
€    200.000 groot materiaal en hardware beveiliging

Toegezegde fondsen overheid
Landelijk:  geen
Stadsdeel-Zuid:  € 140.000 per jaar, vier jaar lang 
Amsterdam:  € 200.000 te verdelen over Joodse en niet-Joodse instanties

€ 600.000 mankracht en klein materieel
€ 200.000 groot materiaal, hardware beveiliging gebouwen

Gewenste uitgaven beveiliging per jaar

10 |  C 43 5 AUGUSTUS 2011

NIW7143_beveiliging   3 03-08-2011   14:42:03


