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De Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag 
 

Datum 27 oktober 2010
Onderwerp Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid & Justitie en 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 

Met deze brief verzoeken wij u de behandelingen van onze begrotingen aan te 
laten sluiten op de portefeuilleverdeling zoals overeengekomen in het 
Regeerakkoord. Wij hechten daaraan zeer teneinde van stonde af aan de nieuwe 
samenhang binnen onze respectieve portefeuilles ook in het debat met uw Kamer 
te markeren.  
 
Door de beleidsherverkaveling is de verantwoordelijkheidsverdeling niet 
congruent aan de huidige hoofdstukindeling van de Rijksbegroting. Dit betekent 
dat het deel Immigratie en Asiel nog is terug te vinden in de Ontwerpbegroting 
2011 van Justitie (VI) en het deel Veiligheid nog is terug te vinden in de 
Ontwerpbegroting 2011 van BZK (VII). Het Jeugddossier is terug te vinden in de 
Ontwerpbegroting 2011 van Jeugd & Gezin (XVII).  
 
Wij verzoeken u bij de begrotingsbehandeling van Veiligheid en Justitie op 3 en 4 
november 2010, de begrotingen voor Justitie (VI), BZK (VII, artikelen 21, 23, 25 
en 29) en Jeugd en Gezin (XVII) te betrekken.  
 
Voor BZK verzoeken wij u bij de begrotingsbehandeling van BZK van 30 
november tot 2 december 2010, de begrotingen van de Hoge Colleges van Staat 
(IIA en IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Justitie (VI, artikel 15), BZK (VII), WWI 
(XVIII), GF/PF (A/C) en het BES-fonds (H) te betrekken.. 
 
Wij gaan ervan uit dat aldus de noodzaak om een wetgevingsoverleg over het 
onderdeel Veiligheid te houden komt te vervallen.  
 
Als bijlage treft u de verantwoordelijkheidsverdeling per relevante begroting en 
begrotingsartikel.  
 
De Minister van Veiligheid en       De Minister van Binnenlandse Zaken   
Justitie,               en Koninkrijksrelaties, 
 

I. W. Opstelten            J.P.H. Donner  
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