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35000 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor
het jaar 2019

Eindstemming wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is op 4 december 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en PVV.
Tegen : PvdD, DENK en FvD.

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen
Begrotingsstaat Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Begrotingsstaat Artikel 91 Apparaat kerndepartement
17  18 (Buitenweg c.s.) over het ongedaan maken van de verlaging van de subsidie voor
de NVvR
Dit amendement strekt ertoe de verlaging van de subsidie voor de Nederlandse Vereniging
voor Rechtspraak (NVvR) ongedaan te maken. De NVvR draagt in belangrijke mate bij aan
de totstandkoming van goede wetgeving en het goede functioneren van de rechtspraak. De
subsidieverlaging met bijna 20 procent zou de cruciale bijdrage van de NVvR aan het
inzetten van kennis en ervaring vanaf de werkvloer van de rechtspraak in gevaar kunnen
brengen. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de op artikel 91
gereserveerde middelen personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het
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bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid (externe inhuur)
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS.

Begrotingsstaat Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Begrotingsstaat Artikel 91 Apparaat kerndepartement
19  80 (Buitenweg) over het verhogen van de subsidie voor het CCV
Dit amendement strekt ertoe het subsidiebedrag voor het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) te verhogen met € 300.000,-, waardoor de voor
2019 voorgenomen bezuiniging gedeeltelijk ongedaan wordt gemaakt. Na toezeggingen in
het plenaire debat over de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(VI) door de minister voor Rechtsbescherming ligt het voor de hand om de verstrekte
subsidiebedragen voor het CCV te verlagen, maar in een lager tempo dan zoals is
voorzien in de begroting. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de op artikel
91 gereserveerde middelen personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het
bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid, met een uitgesproken voorkeur dekking te
vinden op externe inhuur.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, SGP en PVV.

Begrotingsstaat Artikel 92 Nog onverdeeld
14 (Van Nispen) over extra investeringen in de strafrechtketen
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. Capaciteitsuitbreiding 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 strafrechtketen: 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 onderuitputting en inzet exploitatieoverschot op artikel 92
Nog onverdeeld.
Kamerstukken II 2018/19, 35 000 VI, nr. 10.
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Begrotingsstaat Artikel 37Migratie
Begrotingsstaat Artikel 91 Apparaat Kerndepartement
Begrotingsstaat inzake de agentschappen
20 (Jasper van Dijk en Van Ojik) over verhogen bijdrage IND
Dit amendement strekt ertoe de bijdrage aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
te verhogen met € 10 miljoen waardoor de voor 2019 voorgenomen bezuiniging van €
38.134.000,– deels ongedaan wordt gemaakt. Daarmee kan een begin gemaakt worden
met het uitvoeren van de aangenomen motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over
voldoende capaciteit bij de IND. De COA opvang zit te vol, de wachttijden lopen op en de
IND keerde meer dan één miljoen euro uit aan dwangsommen vanwege de grote
achterstand. Het is van groot belang dat de procedures snel en zorgvuldig doorlopen
worden, zodat asielzoekers en de samenleving snel duidelijkheid hebben over wie er wel en
wie er geen verblijfsrecht heeft. Door het deels terugdraaien van de geplande bezuiniging
kan meer personeel
worden aangetrokken en kan het tevens aantrekkelijk worden voor personeel om bij de
IND werkzaam te blijven. De dekking van dit amendement wordt gevonden in de op artikel
91 gereserveerde middelen personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het
bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid, met een voorkeur dekking te vinden op
externe inhuur.
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS en SGP.

