
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

35 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het 
jaar 2019 

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN 
Ontvangen 19 november 2018 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel 92 Nog onverdeeld van de departementale begrotingsstaat 
worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met 
€ 53.100 (x € 1.000). 

Toelichting  

Er moet fors geïnvesteerd worden in de strafrechtketen. De politie, de 
rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut 
en de executieketen lopen allen tegen financiële beperkingen aan 
waardoor de strafrechtketen niet optimaal kan functioneren. Capaciteits-
uitbreiding in de hele keten is hard nodig. Dit amendement beoogt 
structureel 53,1 miljoen euro extra te investeren in de strafrechtketen. Dit 
amendement laat het aan de Minister om te bepalen hoe het geld 
gedurende het jaar het beste in de strafrechtketen geïnvesteerd kan 
worden. 

Ieder jaar is er bij de realisatie van de begroting sprake van «onderuit-
putting», dat betekent dat het budget niet geheel wordt besteed. Om daar 
op voorhand rekening mee te houden is de begroting van JenV verlaagd 
door middel van een budgetkorting (antwoorden 124 en 125 van de 
feitelijke vragen).1 Met ingang van 2018 wordt op voorhand rekening 
gehouden met deze twee ontwikkelingen. Voor 2019 resteert nog een in te 
vullen bedrag van € 53,1 mln. Voor de jaren 2020 tot en met 2023 gaat het 
zelfs om een bedrag van € 96 mln. dat nog moet worden ingevuld. 

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat vanaf 2019 structureel 
€ 53,1 mln. extra vrij wordt gemaakt voor extra capaciteit in de strafrecht-
keten: de politie, het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, het Nederlands 
Forensisch Instituut en de executieketen. 

De dekking van dit amendement wordt gevonden door aanwending van 
de middelen die reeds afkomstig zijn van de JenV begroting uit de 

1 Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VI, nr. 10.
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onderuitputting en inzet exploitatieoverschot op artikel 92 Nog 
onverdeeld. 

Van Nispen
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