BIJLAGE 5:

Opdrachtgevers NFI (overzicht opgesteld door directie NFI)
De Ministeriele Regeling 2012 biedt het kader door te bepalen dat het NFI forensische producten en
diensten kan leveren aan alle overheidsorganisaties in binnen- en buitenland en aan alle
intergouvernementele organisaties die werkzaam zijn binnen het domein van recht en veiligheid.
Naast de primaire SLA-opdrachtgevers OM en Politie (door VenJ gefinancierd) betreft dat de
volgende betalende groepen:
a. Opdrachtgevers in de opsporing, vervolging en rechtspraak in Nederland (politie, OM, ZM,
BOD'en) die buiten/boven de SLA opdrachten verstrekken.
b. Opdrachtgevers in de opsporing, vervolging en rechtspraak in het buitenland. Voor het
merendeel betreft het hier opleidingen en trainingen.
c. Opdrachtgevers in de veiligheidssector in het binnenland (o.a. AIVD, Defensie, NCTV).
d. Opdrachtgevers in de veiligheidssector in het buitenland (o.a. NAVO, VN). Hier gaat het veelal om
ondersteuning ten behoeve van de opdracht voor de betreffende opdrachtgevers om de
internationale rechtsorde te versterken. Het gaat dan voor het grootste deel om
opleidingsprogramma's.
e. Overige overheidsopdrachtgevers ten behoeve van de uitvoering van hun wettelijke taak (IND
bijvoorbeeld in het kader van het toelatingsbeleid). Het NFI is in dat kader ook te zien als forensisch
SSC van de overheid, vergelijkbaar met andere SSC's binnen de overheid. Het alternatief zou zijn dat
deze overheidsdiensten hun eigen kleine forensische units gaan inrichten, terwijl het NFI de kennis,
ervaring, kritische massa en technologische infrastructuur heeft om dergelijke opdrachten sneller en
beter uit te voeren. Ook vergroot het de bezettingsgraad van de dure infrastructuur waardoor de
kostprijs per product (ook voor de strafrechtsketen!) daalt. In deze categorie vallen ook de
samenwerkingsverbanden met publieke universiteiten en hogescholen.
f. Private opdrachtgevers (hetzij via ontheffingsbesluit van de Minister - de Anne Frank Stichting hetzij omdat het in de Ministeriele Regeling 2012 is toegestaan: opleidingen voor artsen en
advocaten bijvoorbeeld). Voor de beeldvorming: deze post aan vergoedingen bedraagt in totaal over
de afgelopen 3-4 jaren zo'n 30.000 Euro op een totaal van ruim 6 miljoen aan vergoedingen die van
derden worden verkregen.
De posten a t/m f genereren de 6mln. inkomsten (waar uiteraard kosten tegenover staan) boven de
68 mln. die van het Ministerie van VenJ wordt ontvangen (zie figuur). In algemene zin geldt voor al
de bovengenoemde categorieën dat het NFI haar kosten vergoed krijgt, zodat de inzet niet ten koste
gaat van de capaciteit die bedoeld is voor de Nederlandse strafrechtsketen. Dit is conform afspraken
met het ministerie van VenJ.

