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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de 

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Postbus 20018  

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

Datum 30 juli 2018 

Onderwerp Correctie Beantwoording Kamervragen over het afkopen van 

strafrechtelijke vervolging via schikkingen 

  

 

Inzake mijn antwoord op de vragen van de leden Groothuizen (D66) en Van Dam 

(CDA) over de uitzending van Zembla “Zakendoen met justitie” (ingezonden 8 maart  

2018, kenmerk 2018Z04047)1 meld ik u het volgende. 

 

Mij werd gevraagd hoeveel hoge transacties (transacties van meer dan 50.000 euro) 

en bijzondere transacties het openbaar ministerie (OM) in de jaren 2016 en 2017 

heeft getroffen en wat (per genoemd jaar) het totale bedrag van deze hoge- en 

bijzondere transacties was. Ik heb toen aangegeven dat er in 2016 8 hoge 

transacties, waarvan 2 in één zaak, zijn getroffen voor een totaal bedrag van ruim 

340 miljoen euro. Met betrekking tot 2017 heb ik aangegeven dat er 19 hoge 

transacties, waarvan 10 in één zaak en 2 in één zaak, alsmede 1 bijzondere 

transactie, zijn getroffen voor een totaal bedrag van ruim 258 miljoen euro. 

 

Recent is gebleken dat bij een tweetal bedragen die in Amerikaanse dollars op het 

totaaloverzicht vermeld stonden, een vergissing in de berekening is ontstaan doordat 

bij het omrekenen van de dollarbedragen abusievelijk geen rekening is gehouden met 

de koersdatum.  

 

Ik meld uw Kamer bij deze de correcte bedragen: 

In 2016 was het totaal bedrag hoge/bijzondere transacties ruim 376 miljoen euro. 

In 2017 was het totaal bedrag hoge/bijzondere transacties ruim 264 miljoen euro.  

 

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

Ferd Grapperhaus 
 

 

 

                                                
1 Aanhangsel Handelingen II 2017-18, nr. 2208.  
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Ons kenmerk 

2317645 
  

Uw kenmerRek 

2018Z04047 

 

 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 


