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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 10 december 2019
Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen van 19 november 2019
heb ik met uw Kamer gesproken over de Miljoenennota 2020. Tijdens dit
debat heb ik aan de heer Schalk van de SGP-fractie toegezegd om voor
het kerstreces een overzicht te sturen van de extra uitgaven waartoe het
kabinet besloten heeft sinds Prinsjesdag 2019.
Met deze brief geef ik invulling aan deze toezegging. Ter afbakening richt
ik mij op de extra uitgaven die op begrotingsniveau tot hogere uitgaven
leiden. Herschikkingen tussen verschillende artikelen binnen één
begrotingshoofdstuk, bijvoorbeeld als gevolg van aangenomen amendementen, laat ik hierbij buiten beschouwing.
Sinds Prinsjesdag 2019 heeft het kabinet aangekondigd extra middelen
vrij te maken voor urgente maatschappelijke problemen. Een deel van
deze extra uitgaven heeft betrekking op het lopende begrotingsjaar 2019
en het andere deel heeft betrekking op de jaren 2020 en verder.
Over de extra incidentele uitgaven in 2019 is de Kamer geïnformeerd in de
Najaarsnota 2019. Het betreft uitgaven voor het convenant aanpak
lerarentekort (in totaal 460 miljoen euro, waarvan 300 miljoen euro
bekostigd uit rijksbrede onderuitputting), de aanpak van georganiseerde
ondermijnende criminaliteit (110 miljoen euro), rechtsbijstand (in totaal 73
miljoen euro, waarvan 45 miljoen euro bekostigd uit rijksbrede onderuitputting), maatregelen voor veiligheid en bescherming (45 miljoen euro),
digitale veiligheid (76 miljoen euro) en stortingen in de begrotingsreserves stikstof (500 miljoen euro) en garanties (200 miljoen euro).
Deze extra uitgaven worden bekostigd uit onderuitputting op de begrotingen en ramingsbijstellingen op het terrein van de zorg en de sociale
zekerheid voor 2019. Voor een specifieke toelichting op de maatregelen
wordt verwezen naar de tweede suppletoire begrotingswetten en naar de
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kamerbrieven die over deze onderwerpen recent door het kabinet aan het
parlement zijn verstuurd.1 2 3 4 5 6
De extra uitgaven voor 2020 en verder zijn het gevolg van aangenomen
moties die leden van de Tweede Kamer hebben ingediend tijdens de
Algemene Politieke Beschouwingen op 18 en 19 september 2019.
Het gaat om drie moties, te weten de motie Klaver c.s. over een investering in extra capaciteit van de zedenpolitie7 (15 miljoen euro structureel); de motie Segers/Asscher over extra middelen ten behoeve van de
aanpak van mensenhandel8 (10 miljoen euro structureel); en de motie
Jetten c.s. over de verhoging van het budget voor de ondersteuning van
parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen9 (15 miljoen euro
structureel). Deze moties zijn gedekt uit de gereserveerde loon- en
prijsbijstelling op de aanvullende post die niet tot besteding zal komen.
Hiermee is deze dekkingsbron volledig ingezet.
Deze moties worden budgettair verwerkt in de eerste suppletoire
begrotingswetten 2020. Deze ontvangt uw Kamer uiterlijk op 1 juni 2020.
De Minister van Financiën,
W.B. Hoekstra
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Kamerbrief Aanpak stikstofprobleem, 4 oktober 2019 (TK 32 670-167).
Kamerbrief Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
4 november 2019 (TK 29 911-254).
Kamerbrief Extra investering in het funderend onderwijs, 1 november 2019 (TK 31 293-488).
Kamerbrief Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur, 15 november 2019 (TK 31 753-182).
Kamerbrief Stroomstootwapen, 15 november 2019 (TK 29 628-916).
Kamerbrief Extra investering ter verlichting van de basispolitiezorg, 20 november 2019 (TK 29
628-917).
Motie 11 van het lid Klaver c.s. (kamerstuk 35 300-11).
Motie 25 van de leden Segers en Asscher (kamerstuk 35 300-25).
Motie 19 van het lid Jetten c.s. (kamerstuk 35 300-19).
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