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M E M O  
Aan   :  NVvR 
Van   :  Van Oort & Van Oort  
Betreft   :  Miljoenennota 2020 
Datum   :  17 september 2019 
 
 
Aanleiding 
• Op 17 september 2019 heeft het kabinet-Rutte III de Miljoenennota 2020 (MN2020) en de bijbehorende 

begrotings- en belastingwetsvoorstellen voor 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft het Centraal 
Planbureau (CPB) de Macro Economische Verkenning 2020 (MEV2020) gepubliceerd. 

• Deze notitie bevat een eerste scan van de Miljoenennota 2020 en enkele hoofdlijnen daarin. 
 
Kern 
• Algemeen financieel-economisch beeld: 

o De Miljoenennota 2020 noemt de economische ontwikkeling de komende periode onzeker. Ondanks de 
minder gunstige internationale cijfers groeit de Nederlandse economie naar verwachting verder, maar met 
1,8% in 2019 en 1,5% in 2020 in een wat lager tempo dan voorheen. 

o Het begrotingsoverschot daalt naar verwachting van 1,3% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2019 
naar 0,2% bbp in 2020. Vanaf 2021 wordt (i.t.t. in de ramingen bij de start van het kabinet) een 
begrotingstekort geraamd. Deze verslechtering komt doordat de belasting- en premie-inkomsten lager zijn dan 
verwacht en (in mindere mate) door het Klimaatakkoord en het Pensioenakkoord. 

• De coalitie wijkt af van de financiële afspraken uit het regeerakkoord en heeft daarmee in feite het regeerakkoord 
opengebroken: 
o In het regeerakkoord hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de hoogte van de 

collectieve uitgaven en inkomsten. Het kabinet past nu (volgens de Miljoenennota eenmalig) dit 
inkomstenkader en uitgavenplafond aan voor het Klimaatakkoord, het Pensioenakkoord, een 
woningmarktpakket en een aantal investeringen. 

o Daarnaast zet het kabinet financiële ruimte die in 2019 ontstaat, in latere jaren in voor de woningbouw en 
worden de uitgavenplafonds ook aangepast vanwege de investeringsagenda van het kabinet en de 
hoogconjunctuur. Bij zowel woningbouw als de investeringsuitgaven worden er uitgaven naar latere jaren 
verplaatst. 

o De extra uitgaven worden onder andere gefinancierd met meevallers onder het uitgavenplafond. Het gaat 
vooral om meevallers en ramingsbijstellingen bij de zorguitgaven1 en lager uitvallende rentelasten. 

o Hier bovenop past het kabinet het inkomstenkader aan voor extra lastenverlichting. 
• Volgens de Miljoenennota 2020 zijn “vrijheid, democratie, veiligheid, respect voor de menselijke waardigheid en 

mensenrechten fundamentele waarden die binnen onze rechtsstaat en daarbuiten gestalte dienen te krijgen. Zij 
vormen een voorwaarde voor onze brede welvaart.” 

• Voor 2020 is het beschikbare budget voor de rechtspraak met € 61 miljoen verhoogd. Met deze begroting worden 
volgens de Miljoenennota niet alleen de financiële tekorten opgelost, maar wordt ook ruimte gecreëerd voor 
noodzakelijke investeringen. 

• Volgens de Miljoenennota vertrouwt ongeveer twee derde van de Nederlanders de rechtspraak en media.  
• De zgn. verticale toelichting bij de Miljoenennota bevat voor iedere begroting een cijfermatig overzicht van 

budgettaire veranderingen die zich hebben voorgedaan in de uitgaven en niet-belastingontvangsten sinds de 
Miljoenennota van vorig jaar. De verticale toelichting bij de Miljoenennota 2020 levert de volgende inzichten op: 
o Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten en de Kiesraad: 
 De Raad van State en de Nationale Ombudsman ontvangen middelen voor de uitvoering van hun wettelijke 

taken, conform de afspraken die hierover zijn gemaakt in de taken-middelenanalyse 2018. 
 Conform de afspraak in de taken-middelenanalyse worden middelen (€ 2,4 mln)  overgeboekt vanaf de 

BZK-begroting naar de begroting van de Raad van State voor de afschaffing van dubbelbenoemingen. 
o Justitie en Veiligheid: 

                                                
1 De zorguitgaven nemen toe, maar zijn lager dan verwacht bij regeerakkoord. 
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 Invulling taakstelling JenV: Vanaf 2020 is de bestaande taakstelling voor het structurele niveau (€ 49 mln) 
ingevuld, dit gebeurt voornamelijk door een ramingsbijstelling op de afpakopbrengsten. 

 In 2019 is er een meevaller van € 21 mln in de Wsnp rechtsbijstand. De wet schuldsanering natuurlijke 
personen (Wsnp) is in werking getreden op 1 oktober 2013. De vergoedingensystematiek van de Wsnp 
kent een periode van 6 jaar. Een zaak moet binnen 6 jaar leiden tot een betaling. De systematiek is na 6 
jaar herijkt. Uit de realisaties blijkt dat het incassorisico lager is geweest dan geraamd. 

 Op grond van het Prognosemodel justitiële ketens (pmj) gaan de uitgaven in 2019 met € 49 mln omhoog, 
in 2020 met € 121,7 mln en in 2021 met € 101,9 mln. De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële 
ketens wordt verwerkt in de diverse uitgavenramingen op de JenV-begroting, voor de jaren 2019–2021, 
waaronder voor het Openbaar Ministerie en de forensische zorg. 

 Rechtsbijstand: Meevallers in 2019 t/m 2021 volgend uit de PMJ-raming worden ingezet om ingeboekte 
besparingen vanaf 2022 te compenseren. Deze besparingen gaan niet door vanwege het aanhouden van 
het Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand. 

 De Rechtspraak kampt met een structureel tekort door de autonome terugloop van het aantal zaken en 
het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma ‘Kwaliteit en Innovatie’. 
Op deze post is in 2019 een verhoging te zien van € 50 mln, in 2020 van € 60,7 mln, in 2021 € 57,8 mln, in 
2022 € 52,8 mln en in 2023 € 47,8 mln. 

 Het nog niet ingevulde deel van de taakstelling Rutte II voor het Openbaar Ministerie (OM) wordt 
teruggedraaid. 

 In een post ‘diversen’ zit o.a. een ramingsbijstelling Raad voor de Rechtspraak voor Asielzaken verwerkt.  
 De Regeerakkoordmiddelen voor de digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen worden 

overgeheveld naar de JenV-begroting. De middelen worden besteed aan verscheidende projecten met als 
doel om papier uit de keten te krijgen, de dienstverlening te verbeteren en te investeren in de 
kernsystemen. Een deel van de middelen  

 De raming van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens wordt verwerkt in de diverse 
ontvangstenramingen op de JenV-begroting, voor de jaren 2019–2021, waaronder administratiekosten van 
het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en griffierechten. 

 
 
Verdere procedure 
• Op woensdag 18 en donderdag 19 september 2019 debatteren de fractievoorzitters in de Tweede Kamer tijdens de 

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) plenair met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. 
• De Tweede Kamercommissie Financiën houdt op 23 september een schriftelijke feitelijke vragenronde over de 

Miljoenennota 2020. De financieel woordvoerders debatteren in de plenaire vergaderweek van 1-3 oktober tijdens 
de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) plenair met minister Hoekstra en staatssecretaris Snel over de 
hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid en de begroting van het ministerie van Financiën. 

• In de maanden na de AFB vinden dit najaar de diverse departementale begrotingsbehandelingen plaats. Hierin 
voorafgaand organiseren de Tweede Kamercommissies een schriftelijke feitelijke vragenronde over de betreffende 
begroting. 

• Na de debatten over alle afzonderlijke departementale en fondsbegrotingen stemt de Tweede Kamer in de plenaire 
vergaderweek van 3-5 december over de begrotingswetsvoorstellen en de hierop ingediende amendementen 
(wijzigingsvoorstellen). De stemmingen over bij de begrotingsbehandeling ingediende moties vinden in het 
algemeen plaats op de dinsdagmiddag na de betreffende begrotingsbehandeling. 
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M E M O  
Aan   :  NVvR 
Van   :  Van Oort & Van Oort  
Betreft   :  Begroting J&V, BuZa, BuHaOS en begroting Raad voor De Rechtspraak2020 
Datum   :  17 september 2019 
 
 
Aanleiding 
• Op 17 september 2019 heeft het kabinet-Rutte III de begroting J&V 2020, de begroting Raad voor de Rechtspraak, 

de begroting BuZa 2020 en de begroting BuHaOS 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. 
• Deze notitie bevat een scan van de J&V, BuZa en BuHaOS-begroting 2020 en de begroting van de Raad voor de 

Rechtspraak.  
 
Kern 
• Het Kabinet heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de rechtspraak financieel gezond te maken. De middelen 

maken onderdeel uit van het Prijsakkoord 2020 - 2022 met de Rechtspraak en staan op de begroting van de Raad 
voor de Rechtspraak. In 2020 gaat dit om een bedrag van €95 mln., in 2021 een bedrag van €98 mln., en in 2022 
een bedrag van €95 mln. 

• Vaste kosten maken vanaf 2020 geen onderdeel meer uit van de prijs, maar worden apart bekostigd.  
• Deze extra investeringen moeten de rechtspraak in staat stellen de slagkracht van het bestuur te vergroten, 

achterstanden weg te werken, doorlooptijden te verkorten en te investeren in personeelsplanning en innovatie.  
• Ook zal er vanaf 2020 gestart worden met de uitvoering van het basisplan digitalisering. Met een extra IT-

intensivering kan het basisplan digitalisering civiel en bestuur worden gerealiseerd.  
• Tijdelijk wordt er op de begroting van JenV van 2020 tot en met 2022 €1 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor 

pilots op het gebied van maatschappelijk effectieve rechtspraak. De Experimentwet Rechtspleging wordt in 2020 in 
de Kamer behandeld.  

• In 2020 wordt de implementatie van de professionele standaarden voortgezet.  
• Het wetsvoorstel om griffierechten voor vorderingen tot €5000,- te verlagen is recentelijk in consultatie gegaan.  
• In de begroting zijn ook efficiencymogelijkheden meegenomen. Hoewel nog bepaald moet worden welke 

efficiencymaatregelen (uit de BCG-doorlichting) worden toegepast zijn de besparingen wel al meegenomen in de 
begroting.  

• Het nog niet ingevulde deel van de taakstelling Rutte II voor het Openbaar Ministerie (OM) wordt teruggedraaid. 
 
Verdere procedure 
• De fractievoorzitters in de Tweede Kamer debatteren op woensdag 18 en donderdag 19 september tijdens de 

Algemene Politieke Beschouwingen (APB) met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. 
Vervolgens debatteren de financieel woordvoerders van de Tweede Kamerfracties op 1/2/3 oktober tijdens de 
Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) met minister Hoekstra over het financieel-economisch beleid. Hieraan 
voorafgaand houdt de Tweede Kamercommissie Financiën op 23 september een feitelijke vragenronde over de 
Miljoenennota 2020 en over de Macro-Economische Verkenning 2020 van het Centraal Planbureau (CPB). 

• Na de AFB volgen de plenaire Tweede Kamerbehandelingen van de diverse departementale begrotingen. De 
behandeling van de begroting J&V vindt plaats in de week van 19 november en de behandeling van de begroting 
Buitenlandse Zaken vindt plaats in de week van 12 november.  

• Na de debatten over alle afzonderlijke departementale en fondsbegrotingen stemt de Tweede Kamer in de plenaire 
vergaderweek van 3-5 december over de begrotingswetsvoorstellen en de hierop ingediende amendementen 
(wijzigingsvoorstellen). De stemmingen over bij de begrotingsbehandeling ingediende moties vinden in het 
algemeen plaats op de dinsdagmiddag na de betreffende begrotingsbehandeling. 

 
De toelichting bevat een selectie van relevante passages die zijn overgenomen uit de J&V-begroting 2020. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages J&V- begroting 2020 
 
2. Beleidsagenda 
Inleiding 
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Een goed functionerende rechtsstaat is een van de pijlers van onze samenleving. De rechtsstaat biedt burgers en 
bedrijven vrijheden en zekerheden. Kern van onze rechtsstaat is dat we wetten en andere regels hebben waaraan 
iedereen gelijke rechten kan ontlenen. Een onafhankelijke rechter doet in specifieke gevallen die aan hem worden 
voorgelegd een uitspraak over de toepassing van die wetten en andere regels. Zo worden partijen – ook overheden – 
teruggefloten als ze, zonder daartoe gerechtigd of bevoegd te zijn, voor iedereen geldende normen overtreden of de 
rechten van anderen aantasten. 
 
Een goed functionerende rechtsstaat is gefundeerd op solide instituties, zoals de rechtspraak, het openbaar ministerie, 
de nationale politie en het gevangeniswezen. De bewindslieden op het ministerie zijn verantwoordelijk voor de kaders 
voor deze instituties en waarborgen dat zij effectief kunnen functioneren De vele duizenden professionals die hier 
werkzaam zijn maken de rechtsstaat in de dagelijkse praktijk zichtbaar en levend. Zij zorgen ervoor dat burgers ook 
daadwerkelijk hun recht kunnen halen en dat burgers ervaren dat de rechtsstaat er voor hen is. De beslissingen die zij 
nemen raken de belangen van burgers en bedrijven en roepen vaak kritische vragen op. Geven zij aandacht aan de 
juiste prioriteiten? Zijn straffen zwaar genoeg? Wat is proportioneel bij het verzamelen van informatie over burgers? De 
discussie daarover houdt de rechtsstaat levend en zorgt voor een eigentijdse invulling daarvan.  
 
Het ministerie staat dagelijks voor de opgave de balans te vinden tussen verschillende kernwaarden van onze 
rechtsstaat. De staat dient immers zowel de veiligheid als de rechten van zijn burgers te beschermen. Maatregelen die 
bijdragen aan een veiliger Nederland kunnen bijvoorbeeld botsen met vrijheidsrechten. Zo moeten nieuwe vormen van 
zware criminaliteit worden bestreden, waarbij het gebruik van grof geweld te midden van gewone burgers steeds 
minder geschuwd wordt en die haar tentakels in de bovenwereld probeert uit te spreiden en zo onze rechtsstaat tracht 
te ondermijnen. In onze sterk veranderende samenleving vraagt dit telkens nieuwe afwegingen. Kernwaarden van de 
rechtsstaat krijgen op deze wijze steeds hun eigentijdse betekenis en praktische invulling. Zo kunnen we de instituties 
van de rechtsstaat in staat stellen te blijven voldoen aan de behoeften van de samenleving op dit moment.  
 
Het kabinet zet ook in op versterking van de rechtsstaat in de EU en de rol van de Europese justitieministers op dit 
terrein. Daarnaast is er een blijvende inzet op het gebied van rechtsstaat, democratie en mensenrechten binnen de 
Raad van Europa. Internationaal zet Nederland zich in voor de versterking van de rule of law. Door zijn steun aan het 
Internationaal Strafhof en de internationale hoven en tribunalen enerzijds en door het bevorderen van nationale 
berechtingen van internationale misdrijven anderzijds, levert Nederland een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van 
straffeloosheid. 
 
2.1 Beleidsprioriteiten  
2.1.1 Zorg voor de rechtsstaat  
 
Rechtspraak  
De onafhankelijke rechtspraak zorgt samen met de twee andere staatsmachten voor maatschappelijke stabiliteit, 
zekerheid, veiligheid en welvaart. Kern van onze rechtsstaat is dat we wetten en andere regels hebben waaraan 
iedereen gelijke rechten kan ontlenen. Een onafhankelijke rechter doet in specifieke gevallen die aan hem worden 
voorgelegd een uitspraak over de toepassing van die wetten en andere regels. Zo worden partijen – ook overheden – 
teruggefloten als ze, zonder daartoe gerechtigd of bevoegd te zijn, voor iedereen geldende normen overtreden of de 
rechten van anderen aantasten. In onze samenleving geldt niet het recht van de sterkste, maar weten mensen zich door 
een onafhankelijke rechter beschermd.  
 
Onze Nederlandse rechtspraak staat hoog aangeschreven, maar verschillende rapporten hebben laten zien dat het 
functioneren van de rechtspraak onder flinke druk staat. Er zijn financiële tekorten, de werkdruk onder rechters is hoog, 
zaken blijven lang liggen en het lukt de rechtspraak maar moeilijk om daar iets aan te doen. De gang naar de rechter is 
nog weinig gebruiksvriendelijk en ook nog maar nauwelijks digitaal. De Minister voor Rechtsbescherming is 
verantwoordelijk voor de kaders en waarborgen die ervoor zorgen dat de rechtspraak, met behoud van diens 
onafhankelijke positie, effectief kan functioneren. Met deze begroting worden niet alleen de financiële tekorten 
opgelost, maar wordt ook ruimte gecreëerd voor noodzakelijke investeringen. Met de Raad voor de rechtspraak is 
overeenstemming bereikt over de prijzen voor de periode 2020–2022. Met deze afspraken over de prijzen is jaarlijks 
circa € 95 mln. gemoeid. Daarnaast zijn vanaf 2020 aanpassingen in de bekostigingssystematiek afgesproken. Vanaf de 
nieuwe prijsperiode maken de vaste kosten geen onderdeel meer uit van de prijs, maar worden deze apart bekostigd 
via een voor drie jaar vast te stellen bijdrage. Het budget voor de vaste kosten blijft daardoor gelijk, ook indien de 
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instroom van zaken daalt. De financiële stabiliteit van de rechtspraak neemt hierdoor toe. Onderdeel van het 
prijsakkoord zijn ook investeringen in de kwaliteit. Deze stellen de rechtspraak in staat om de grote opgaven waarvoor 
de rechtspraak staat, onder meer voortvloeiend uit het rapport van de visitatiecommissie, uit te voeren . Met de Raad 
zijn afspraken gemaakt over onder meer het vergroten van de slagkracht in de besturing, het wegwerken van 
achterstanden en verkorten van doorlooptijden, personeelsplanning en innovatie. De investeringen stellen de 
rechtspraak ook in staat om uitvoering te geven aan het basisplan digitalisering en in 2020 te starten met de 
daadwerkelijk digitalisering van zaakstromen in het civiele recht en het bestuursrecht. Ook wordt verder geïnvesteerd in 
het vergroten van de maatschappelijke effectiviteit van de rechtspraak. Diverse pilots met laagdrempelige, 
toegankelijke rechtspraak, zoals regelrechter, wijkrechter en schuldenrechter worden in 2020 voortgezet of 
geëvalueerd. De Experimentenwet Rechtspleging wordt in 2020 in het parlement behandeld. Na inwerkingtreding 
kunnen nieuwe experimenten starten met eenvoudigere procedures die conflicten niet op de spits drijven, maar 
partijen bij elkaar brengen en een echte oplossing voor het probleem bieden. 
 
Toegang tot het recht: rechtsbijstand  
De herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand staat in het teken van het waarborgen van de toegang 
tot het recht voor alle rechtzoekenden in Nederland, waarbij in het nieuwe stelsel een kwalitatief hoogwaardig en 
duurzaam antwoord wordt gegeven op de (juridische) vragen of problemen waarvoor mensen zich gesteld zien. Met 
partijen in het veld wordt er gewerkt aan meer duurzame oplossingen voor rechtzoekenden en betere vergoedingen 
voor professionals. De stelselherziening ziet op laagdrempelige toegang met een goede probleemdiagnose en de 
totstandkoming van rechtshulppakketten. Ook wordt er ingezet op meer informele procedures en betere 
communicatie, prikkels om onnodige juridisering vanuit de overheid te voorkomen In 2020 zal er door middel van pilots, 
experimenten en onderzoeken samen met het veld gebouwd worden aan een nieuw stelsel. Met de pilots worden de 
verschillende deelaspecten van het nieuwe stelsel beproefd. De inhoud en haalbaarheid van rechtshulppakketten zullen 
samen met het veld ontwikkeld worden en er worden in 2020 belangrijke stappen gezet die moeten zorgen voor betere 
vergoedingen voor rechtsbijstandverleners. Sluitstuk van de stelselwijziging is een wetsvoorstel en eind 2024 zal het 
nieuwe stelsel functioneel zijn. 
 
Verbetering van de strafrechtketen  
De prestaties van de strafrechtketen worden in 2020 verbeterd. Het Bestuurlijk Ketenberaad richt zich hiertoe op de 
ontwikkeling van de keteninformatievoorziening, de verkorting van doorlooptijden en de aanpak van 
multiproblematiek. De keteninformatievoorziening wordt verder gedigitaliseerd voor zowel de burger als de 
professional en in 2020 wordt het digitaal procesdossier verder ontwikkeld en is het ketenbrede slachtofferportaal 
beschikbaar in een eerste versie voor een beperkte groep gebruikers. In 2020 wordt gewerkt met nieuwe normen voor 
de doorlooptijden van zaken. Hierbij staat de vraag centraal in hoeverre de doorlooptijd acceptabel is voor slachtoffers, 
verdachten, daders én professionals. Voor zeven thema’s zijn daarbij normen gesteld: hoger beroep, ondermijning, 
jeugd, executie, zeden, overtredingen en ernstige verkeersmisdrijven (artikel 6 Wegenverkeerswet). De normen 
variëren van puur kwantitatief (bijvoorbeeld: in 80% van de zedenzaken is er een eindvonnis binnen 3 maanden na de 
zitting in 1e aanleg) tot meer kwalitatief. 
 
Tenuitvoerlegging sancties  
Het is voor de geloofwaardigheid van onze rechtsstaat van groot belang dat opgelegde sancties daadwerkelijk en snel 
worden uitgevoerd. Anders verliezen zij aan betekenis: voor de daders, voor de slachtoffers en voor de samenleving als 
geheel. Op 1 januari 2020 verschuift de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van alle sancties van het 
openbaar ministerie naar de Minister van Justitie en Veiligheid. Met de invoering van deze zogeheten »wet USB» kan 
het ministerie meer zicht houden op de tenuitvoerleggingsketen en centraler sturen op de prestaties ervan. De wet USB 
is een majeure stelselwijziging met vergaande consequenties voor alle partners en processen in de 
tenuitvoerleggingsketen. Het jaar 2020 zal dan ook voornamelijk in het teken staan van het opdoen van ervaring en het 
monitoren en indien nodig aanpassen van de ontworpen processen, afspraken en protocollen. 
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2.3 Belangrijkste beleidsmatige mutaties 

 
 
29. De Rechtspraak  
Door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie» en 
vanwege de autonome daling bij de meeste zaakscategorieën kampt de Rechtspraak met een structureel tekort. Er zijn 
door het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld om de rechtspraak financieel gezond te maken. Deze middelen 
maken onderdeel uit van het Prijsakkoord 2020–2022 met de Rechtspraak. 
 
3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 
Beleidswijzigingen 
 
Ontwikkelingen Rechtspraak  
Aan de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht wordt invulling en uitvoering gegeven langs de lijnen van 
het in november 2018 gereed gekomen basisplan digitalisering. Recentelijk is een wetsvoorstel in consultatie gegaan om 
de griffierechten voor vorderingen tot € 5.000,– te verlagen. Dit gebeurt budgetneutraal door tarieven bij hogere 
vorderingen te verhogen. Met een ander wetsvoorstel wordt het de gerechten gemakkelijker gemaakt om onderling 
bijstand te verlenen. Om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te maken, vinden bij de gerechten diverse 
experimenten plaats (buurt, schulden, multi-problematiek, echtscheidingen). Steeds duidelijker wordt wat wel of niet 
werkt. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt over welke werkwijzen breder toegepast kunnen worden. 
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Implementatie invoering intensivering rechtsbijstand bij ZSM  
Er is in 2018 een business case opgesteld hoe de rechtsbijstand in ZSM-zaken te intensiveren. Dit houdt in dat in alle 
zaken die via ZSM worden gerouteerd, naast de reeds bestaande wettelijk verankerde vormen van rechtsbijstand 
(Salduz, bij politieverhoor en bij inverzekeringstelling), een vorm van consultatiebijstand en rechtsbijstand bij OM-
afdoening zal worden verleend. Dit kan ook bij verdachten die in eerste instantie aangeven geen rechtsbijstand te 
willen. In 2019 wordt hiermee geëxperimenteerd in twee regio’s. Het voornemen is om daarna het traject uit te breiden 
naar andere regio’s. Voor de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken is jaarlijks € 10 mln. begroot binnen het 
totale budget voor gefinancierde rechtsbijstand.  
 
Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand  
In 2020 gaan we verder met de gefaseerde aanpak voor de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand. Met de praktijk werken we de contouren verder uit, zoals deze geschetst zijn in de Kamerbrief 
«contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand»21. We faciliteren dit door onder andere 
subsidieregelingen in te zetten waarmee partners uit het veld pilots kunnen opzetten en uitwerken. Daarnaast worden 
diverse onderzoeken gedaan en worden businesscases uitgewerkt waarmee er in totaal een lerende aanpak is 
gecreëerd waarbij stap voor stap en proefondervindelijk aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. Zo werken we toe aan 
een ander en nieuw stelsel waarin de overheid alle Nederlanders die (juridische) vragen of problemen hebben een route 
biedt naar een passend aanbod. Ook als ze niet genoeg draagkracht hebben. Met meer oplossingen en minder 
procedures. 
 
Toekomstvisie juridische beroepen  
In 2019 zijn met diverse spelers in de markt de ontwikkelingen nader geduid én is samen met hen nagedacht over de 
vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor regulering van de markt voor juridische dienstverlening. In 2020 worden 
op basis van de uitkomsten van deze verkenning – samen met partijen in de markt – voorstellen ontwikkeld om de 
regulering van de markt van juridische dienstverlening aan te passen. 
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32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel  

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr) De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad 
voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de 
rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De 
Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de 
bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van 
de bijdrage van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.  
 
Prijsafspraken  
In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie 
jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van JenV. Recent is met de Rvdr overeenstemming bereikt over 
de prijzen voor de periode 2020–2022. Met deze afspraken over de prijzen is in 2020 een bedrag gemoeid van € 95 
mln., in 2021 € 98 mln. en in 2022 € 95 mln. Naast deze hogere prijzen is een specifieke afspraak gemaakt dat binnen de 
departementale begroting van JenV voor de jaren 2020 t/m 2022 tijdelijk € 1 mln. per jaar beschikbaar wordt gesteld 
voor pilots op het gebied van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Voor dit prijsakkoord zijn extra middelen door het 
Kabinet beschikbaar gesteld en zijn de middelen die verband houden met de gedaalde zaaksinstroom beschikbaar 
gebleven voor de Rechtspraak. Met deze uitkomst wordt de Rechtspraak in staat gesteld weer financieel gezond te 
worden. De financiële stabiliteit van de Rechtspraak neemt toe vanwege aanpassingen in de bekostigingssystematiek 
die zijn afgesproken tussen de Rvdr en JenV. Vanaf de nieuwe prijsperiode maken de vaste kosten geen onderdeel uit 
van de prijs, maar worden deze apart bekostigd via een voor drie jaar vast te stellen bijdrage. Met de investeringen is de 
Rechtspraak verder in staat de werkdruk te verminderen en wordt ruimte geboden voor innovatie. 
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Toelichting  
In februari 2019 is het doorlichtingsonderzoek rechtspraak van de Boston Consultancy Group (BCG) afgerond. Daarin 
zijn oorzaken en oplossingsrichtingen voor de financiële problematiek opgenomen. Het tekort wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma. Ook heeft de 
rechtspraak te maken met frictieproblematiek als gevolg van een sterk gedaalde zaaksinstroom bij de meeste 
zaakscategorieën. Daarnaast is in het doorlichtingsonderzoek vastgesteld dat de zaakzwaarte is toegenomen, zonder 
dat dit volledig in prijzen is verwerkt (€ 10 mln.). Met de grondige analyse van BCG is onderbouwd dat van de 
rechtspraak op korte termijn niet meer kan worden gevergd dan de door BCG geïdentificeerde efficiencymaatregelen 
die binnen de invloedssfeer van de Rechtspraak liggen, en waarvan de Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven die 
te zullen uitvoeren. Het doorlichtingsonderzoek heeft belangrijke input gevormd voor het Prijsakkoord 2020–2022. De 
Rechtspraak verwacht over 2019 een tekort van circa € 50 mln. te gaan realiseren. Gezien het verwachte tekort is de 
bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak in 2019 met € 50 mln. verhoogd. Ook ligt de uit de JenV-begroting 
gefinancierde productieafspraak voor het begrotingsjaar 2019 boven het niveau van de geraamde instroom van het 
huidige Prognosemodel Justitiële Ketens. In de mutatie in de bijdrage aan de Rechtspraak is tevens compensatie voor 
loonontwikkeling (loonbijstelling) verwerkt, een verhoging vanwege geraamde groei van het aantal 
Vreemdelingenzaken (Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen) en aanvullingen vanuit de 
Regeerakkoordmiddelen voor versterking strafrechtketen. 
 
Subsidies  
Subsidie Rechtspleging  
De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).  
 
De toelichting bevat een selectie van relevante passages die zijn overgenomen uit de begroting van de Raad voor de 
Rechtspraak 2020. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages Raad voor de Rechtspraak- begroting 2020 
 
6. Raad voor de Rechtspraak  
 
1.1 Visitatie: kwaliteitszorg in de Rechtspraak  
In 2018 is de visitatie gerechten uitgevoerd en de visitatiecommissie heeft in 2019 aanbevelingen gedaan voor de 
verbetering van de kwaliteitszorg. De visitatiecommissie constateert dat werk moet worden verzet om de samenleving 
ook in de toekomst gezaghebbende rechtspraak te kunnen bieden. Werken met de door rechters ontwikkelde 
professionele standaarden en het binnen de Rechtspraak implementeren van de doelstellingen van het programma 
Organisatie van kennis ziet de commissie als belangrijke voorwaarden daarvoor. De ambities moeten vooral gericht 
worden op het versterken van de personele capaciteit, het verbeteren van de bekostiging zodanig dat de budgetten 
overeenkomen met de doelen die de Rechtspraak geacht wordt te realiseren, het verduidelijken van de koers van de 
organisatie en de besluitvorming daarover en ten slotte moet er gericht worden gewerkt aan het realiseren van een 
effectieve organisatiecultuur. De Rechtspraak stelt naar aanleiding van de visitatie het wegwerken van achterstanden in 
de behandeling van zaken centraal om daarmee de basis te leggen voor het belangrijkste doel: moderne en tijdige 
rechtspraak in een dynamische samenleving. Om dat doel in de komende jaren (2020–2022) te bereiken zal de Raad in 
samenspraak met de gerechtsbesturen regie voeren op de volgende onderwerpen:  

1. Governance: de besturing van de Rechtspraak zal, binnen de bestaande wettelijke kaders, anders worden 
georganiseerd.  

2. Gerechtsoverstijgende personeelsplanning: een evenwichtige opbouw van het medewerkersbestand en een 
effectieve inzet van medewerkers worden een collectieve verantwoordelijkheid van de Rechtspraak.  

3. Effectieve cultuur: werken aan een cultuur van samenwerken, met als voortdurend uitgangspunt de behoeften 
van de samenleving.  

4. Leiderschapontwikkeling: het opleidingsaanbod voor leidinggevenden en bestuurders wordt uitgebouwd, er zal 
worden geselecteerd op leiderschapstalent en het buiten de rechtspraak opdoen van ervaring wordt 
gestimuleerd. 

 
1.2 Agenda van de Rechtspraak 
Snelle rechtspraak  
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De Rechtspraak houdt vast aan de ambitie om de doorlooptijden van rechtszaken te verkorten. Ook de voornoemde 
maatregelen naar aanleiding van de visitatie zijn daarop gericht. De verwachting is dat in 2019 de nieuwe, ambitieuze 
maar realistische, standaarden voor doorlooptijden worden vastgesteld en dat in 2020 gestart wordt met de 
implementatie van deze standaarden. Zo wordt bijvoorbeeld de sturing van zaakstromen verbeterd en er wordt 
inzichtelijk gemaakt in welke fase van een gerechtelijke procedure invloed op de doorlooptijd is uit te oefenen. Een 
rechter krijgt zo meer mogelijkheden om te sturen op de doorlooptijd. Ook via het wegwerken van achterstanden en 
door strategische inzet van personeel binnen en tussen gerechten wordt gewerkt aan het verbeteren van 
doorlooptijden. Verder worden initiatieven gericht op het verkorten van doorlooptijden, zoals de inzet van «vliegende 
brigades» of de recent door de gerechtshoven gestarte landelijke handelskamer, actief ondersteund vanuit de Raad 
voor de rechtspraak. 
 
Toegankelijke en innovatieve rechtspraak  
Toegankelijkheid van rechtspraak kent vele vormen; het betreft onder meer de fysieke toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van gerechtsgebouwen, doorlooptijden en begrijpelijkheid. Ook innovatieve rechtspraak, zoals 
maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER), draagt bij aan toegankelijkheid door de daarin besloten 
laagdrempeligheid en oplossingsgerichtheid van rechtspraak. Onder de paraplu van MER stimuleert de Rechtspraak de 
totstandkoming van initiatieven om de rechtspraak toegankelijker te maken. Ook binnen het strafrecht zijn initiatieven 
gestart die bijdragen aan MER. Uit de vele initiatieven die er al zijn is duidelijk geworden dat de richtinggevende 
principes van MER op brede steun zowel binnen als buiten de Rechtspraak kunnen rekenen. Voor succesvolle innovatie 
is het van belang dat initiatieven op doordachte wijze worden gestimuleerd en gefaciliteerd, door middel van 
technische bijstand en onderzoek. Zo kunnen succesvolle initiatieven en succesvolle bouwstenen voor innovatie worden 
geïdentificeerd en kan de stap van «start up» naar «scale up» worden gemaakt. Toegankelijkheid betekent ook dat er 
zoveel mogelijk sprake hoort te zijn van transparante, voorspelbare procedures. Belangrijke voorwaarde daarvoor is het 
uniformeren van werkprocessen. In 2020 zal de rechtspraak projecten uitvoeren die stap voor stap bijdragen aan dit 
doel, te beginnen met het verstekkenproces voor incassozaken.  
 
Het vergroten van de digitale toegankelijkheid van bestuursrecht en civiel recht blijft een hoge prioriteit. Via uitvoering 
van het Basisplan digitale toegankelijkheid zorgt de Rechtspraak ervoor dat procespartijen berichten en stukken digitaal 
met de Rechtspraak kunnen uitwisselen. De uitvoering van dit Basisplan zal plaatsvinden binnen de 
besluitvormingsstructuur van de in 2018 vastgestelde IV-governance. In 2020 worden voor bepaalde zaaksstromen 
uitgewerkte plannen voor digitale toegankelijkheid onderworpen aan de toets van Bureau ICT-toetsing (BIT). 
 
In 2019 heeft de Rechtspraak een nieuwe digitaliseringskoers uitgezet. Prominent onderdeel naast digitale 
toegankelijkheid is datagedreven werken. Een voorbeeld daarvan is het verbeteren van de ontsluiting van 
toezichtregisters zoals bewindvoering en insolventies. In 2020 zal tevens ingezet worden op vernieuwing van de 
Strafrechtketen en de ontwikkeling van het Digitaal Werkdossier (DWD). 
 
Deskundige rechtspraak  
Naast snelle en toegankelijke rechtspraak is deskundige rechtspraak een speerpunt uit de Agenda van de Rechtspraak 
2015–2020. Van de rechter wordt verwacht dat hij, hoe ook georganiseerd, over de vereiste deskundigheid beschikt. 
Deskundigheid omvat ook adequaat handelen op effectiviteit en doelmatigheid. En communicatieve vaardigheden zijn 
belangrijk: weten te communiceren met partijen tijdens zittingen, begrijpelijk zijn, maar ook zich staande weten te 
houden in de schijnwerpers van de publieke aandacht. Deskundigheid is in professionele standaarden gedefinieerd. In 
2020 wordt de implementatie van de standaarden voortgezet. In de visie van de Rechtspraak vormen de professionele 
standaarden de basis voor de werkzaamheden van de rechter. 
 
Democratische rechtsstaat  
De Nederlandse democratische rechtsstaat behoort tot de best functionerende rechtsstaten ter wereld. Om die positie 
te behouden is permanent onderhoud nodig. In onze rechtsstaat kunnen burgers ter bescherming van hun rechten een 
beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige rechter, die het overheidsoptreden controleert. Van onafhankelijke 
en onpartijdige rechtspraak kan slechts sprake zijn indien daarvoor de institutionele waarborgen aanwezig zijn. De Raad 
voor de rechtspraak spreekt andere staatsmachten er op aan indien het functioneren van de Rechtspraak in 
rechtstatelijk opzicht in het gedrang komt. Dat doet de Raad in internationaal perspectief tot en met juni 2020 heel 
actief via het voorzitterschap van een lid van de Raad in het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak. Dit 
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netwerk zet zich in voor de versterking van de positie van de rechterlijke macht in Europese landen. Want die positie 
staat in een aantal Europese landen flink onder druk. 
 
1.3 Financiën op orde  
Herstel adequate financiering van de Rechtspraak  
Er moest een structurele oplossing komen voor de financiële situatie van de Rechtspraak. In de afgelopen jaren is een 
onevenwichtigheid gegroeid tussen de jaarlijkse opbrengsten en kosten van de Rechtspraak. De buffers in het 
bekostigingssysteem konden deze situatie tijdelijk opvangen en waren in 2018 uitgeput, wat leidde tot een negatief 
eigen vermogen. Over de financiële positie is overleg gevoerd tussen de Raad en het Ministerie van JenV. De Raad heeft 
aan de Boston Consulting Group (BCG) opdracht gegeven tot het verrichten van een doorlichtingsonderzoek. Conclusie 
van het onderzoek van BCG is dat de Rechtspraak de komende jaren niet zelfstandig in staat is om de financiële 
middelen en taken in evenwicht te brengen, maar dat er op termijn wel efficiency-mogelijkheden zijn te realiseren. De 
disbalans wordt vooral veroorzaakt door een tot nu toe blijvend gedaalde instroom van zaken op vrijwel alle terreinen 
en de niet volledig ingevulde taakstelling als gevolg van het uitblijven van het inmiddels stopgezette 
digitaliseringsprogramma «Kwaliteit en Innovatie». Ook blijkt uit het BCG-onderzoek dat zaakverzwarende factoren die 
de afgelopen jaren zijn opgetreden niet volledig zijn bekostigd. Hiernaast zijn investeringen in innovaties nodig, zodat de 
Rechtspraak haar vitale positie in de rechtsstaat kan blijven waarmaken. 
 
In het prijsakkoord 2020/2022 zijn nu met de Minister aanvullende afspraken gemaakt om een structureel adequate 
financiering van de Rechtspraak weer mogelijk te maken. Een adequate financiering waarbij er weer evenwicht is in de 
financiële middelen en de taken van de Rechtspraak, er een jaarlijks sluitende exploitatie is die minder afhankelijk is van 
fluctuaties in het aantal rechtszaken en er voldoende financiële ruimte is voor innovatie en voor kwalitatief goede 
rechtspraak. De aanvullende afspraken zijn gebaseerd op het advies van drs. P.J.C.M. van den Berg43 over aanpassingen 
op onderdelen van de bekostigingssystematiek en op de door de Boston Consulting Group uitgevoerde Doorlichting 
naar het niveau van de financiering en de mate waarin nog aanvullende efficiency kan worden gerealiseerd. De 
aanvullende afspraken worden met ingang van de volgende prijsperiode 2020/2022 doorgevoerd. 
 
Aanpassing bekostigingssysteem  
De belangrijkste aanpassing in de bekostigingssystematiek vanaf 2020 is de introductie van een «vaste voet» waardoor 
de financiering een meer stabiele basis krijgt. De vaste kosten voor de landelijke diensten en de kosten voor de 
ondersteunende processen bij de gerechten worden uit de pxq-bekostiging gehaald en worden voortaan gefinancierd 
met een voor drie jaar vastgestelde jaarlijkse lump sum bijdrage. De pxq-systematiek wordt alleen toegepast voor de 
salariskosten van rechterlijk, juridisch en administratief personeel die direct zijn toe te rekenen aan het behandelen van 
rechtszaken. De verhouding tussen de productie-gerelateerde bijdrage en de vaste voet-bijdrage voor de vaste kosten 
komt uit op ongeveer 50/50. Door deze aanpassing van de bekostigingssystematiek kan het effect van een lagere 
zaakinstroom op het budget van de Rechtspraak in principe beter aansluiten op de ontwikkeling van de kosten van de 
Rechtspraak. In het onderzoek van Van den Berg is tevens geconstateerd dat de huidige wijze waarop het 
tijdsbestedingsonderzoek wordt uitgevoerd en onderdeel is van het bekostigingssysteem modernisering behoeft. De 
Raad en JenV bezien de komende periode of en hoe invulling gegeven kan worden aan dit advies. De modernisering van 
het tijdbestedingsonderzoek moet uiterlijk voor de prijsbesprekingen over de volgende prijsperiode 2023/2025 gereed 
zijn. 
 
Prijsafspraken 2020/2022  
Uit de BCG-doorlichting is gebleken dat aanvullende financiering van de Rechtspraak noodzakelijk is. Voor het oplossen 
van het huidige structurele tekort en voor de toegenomen zaakzwaarte wordt extra geld in de prijzen verwerkt. 
Daarnaast komt extra budget beschikbaar voor de autonome toename van bedrijfsvoeringkosten (huisvesting, 
schoonmaak, IT-dienstverlening) en voor IT-innovatie. Met deze IT-intensivering kan onder meer het Basisplan 
digitalisering civiel en bestuur worden gerealiseerd onder de voorwaarde van een positief oordeel van het Bureau ICT. 
Voor initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering wordt geld toegevoegd aan de prijzen. Deze gelden zullen 
door de Raad gericht worden ingezet op het behalen van de doelstellingen van de Rechtspraak. Zo wordt bijvoorbeeld 
geld toegewezen voor het daadwerkelijk verkorten van doorlooptijden door achterstanden weg te werken met de inzet 
van een landelijke flexpool, zodat rechters over regiogrenzen kunnen worden ingezet en zaken bij andere gerechten 
kunnen worden afgedaan. De hogere werklastgevolgen van nieuwe wetgeving en van nieuw beleid (versterking 
strafrechtketen) van Rutte III worden verwerkt in de prijzen. Afgesproken is om gedurende de prijsperiode de 
werklastgevolgen van enkele specifieke wetten te monitoren. Tot slot wordt op basis van de aanbevelingen in de BCG-



 
 
 

 
 

10 
 

Doorlichting de te behalen efficiency verwerkt in de prijzen 2020/2022. Deze mogelijkheden voor verbetering van de 
efficiency voor de bedrijfsvoering en de organisatie van het primaire proces kunnen door de Rechtspraak zelf worden 
gerealiseerd. In onderstaande tabel is voor de komende prijsperiode 2020/2022 opgenomen op welke onderdelen de 
prijs wordt aangepast. Naast deze prijsmutaties is een specifieke afspraak gemaakt dat binnen de departementale 
begroting van JenV voor de jaren 2020 t/m 2022 tijdelijk € 1 mln. per jaar beschikbaar wordt gesteld voor pilots op het 
gebied van maatschappelijk effectieve rechtspraak. Overigens zal ook de indexatie voor de stijging van het loon- en 
prijspeil jaarlijks worden toegepast conform het Besluit Financiering Rechtspraak 2005. 
 

 
 
Efficiency na 2022  
Conform het Besluit Financiering Rechtspraak maken de Minister en de Rechtspraak prijsafspraken voor een periode 
van drie jaar, nu dus voor de periode 2020/2022. In de BCG-Doorlichting worden ook efficiencymogelijkheden voor de 
(middel)lange termijn aangegeven. Op grond hiervan is door het kabinet een tentatieve reeks in de JenV-begroting 
ingeboekt van € 5 mln. in 2023 die jaarlijks oploopt met € 5 mln. BCG heeft aangegeven dat de rechtspraak dit niet 
zelfstandig kan realiseren, maar hierbij afhankelijk is van ketenpartijen of nieuwe wetgeving. De Rechtspraak heeft zich 
bereid verklaard om vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid met JenV en andere betrokken partijen gezamenlijk 
de door BCG geïnventariseerde mogelijkheden te bezien. Hierbij worden de afspraken over de rechterlijke macht in het 
regeerakkoord in acht genomen. Waar nodig wordt wetgeving geïnitieerd. Mogelijk zijn hiervoor eerst nog extra 
investeringen nodig. Alleen op basis van goed uitgewerkte voorstellen kunnen hierover afspraken worden gemaakt voor 
de volgende prijsperiode 2023/2025. 
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De productiegerelateerde bijdrage is het meest omvangrijke deel van de bijdrage van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Deze bijdrage komt tot stand door de productieafspraken tussen Raad en Minister te vermenigvuldigen met 
de afgesproken prijzen. Het aantal rechtszaken is sterk gedaald ten opzichte van de prognoses uit de vorige begroting. 
De Rechtspraak heeft beperkte mogelijkheid voor de korte termijn om haar capaciteit bij te stellen. Voor het 
begrotingsjaar 2019 ligt de uit de JenV-begroting gefinancierde productieafspraak daarom boven het niveau van de 
geraamde capaciteitsbehoeften volgens het huidige Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). In onderstaande tabel zijn 
de gefinancierde productieaantallen opgenomen, daarbij nog uitgaand van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het 
Prijsakkoord 2017–2019. Het begrotingsvoorstel 2020 van de Raad voor de rechtspraak is geënt op de vastgestelde prijs 
2019. In 2019 heeft een eenmalige loonuitkering plaatsgehad die verdisconteerd is in de prijs. Dit verklaart met name 
waarom het geraamde budget in het begrotingsvoorstel over de jaren enigszins afwijkt van de bijdrage in de JenV-
begroting. 
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Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR)  
Subsidie voor het ondersteunen van de rol van de NVvR als beroepsvereniging voor rechtelijke ambtenaren en als 
tegemoetkoming aan functionele autoriteiten waarbij rechtelijke ambtenaren werkzaam zijn die werkzaamheden voor 
de NVvR verrichten. De subsidie wordt bezien na de geplande evaluatie. 
 
De toelichting bevat een selectie van relevante passages die zijn overgenomen uit de BuZa-begroting 2020. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages BuZa- begroting 2020 
 
Nederland wil zich de komende jaren met andere lidstaten inspannen voor een sterk en duurzaam Europa, dat 
bovendien zijn mondiale belangen kan behartigen. Dat is in het belang van Nederland. Een EU die zich richt op het 
realiseren van concrete resultaten op onderwerpen waar samenwerking in Unie-verband meerwaarde heeft («big on 
big»). Een Europese waardengemeenschap vergt dat lidstaten de democratische rechtsstaat respecteren. In lijn met de 
Staat van de Europese Unie 2019, waarin het kabinet vooruit blikte op de komende vijf jaar, werden vijf prioriteiten 
geformuleerd: migratie, veiligheid, een sterke en duurzame economie die bescherming biedt, klimaat en een EU die de 
eigen belangen en waarden verdedigt in de wereld. (p. 12) 
 
Een beter functionerende EU is daarvoor nodig. Een EU die respect toont voor basiswaarden zoals de rechtsstaat, met 
effectief functionerende instellingen, waar besluiten op transparante wijze worden genomen zodat besluiten 
legitimiteit en draagvlak hebben. (p. 12) 
 
Tot slot is een ring van veilige, stabiele en welvarende buurlanden in het directe belang van Nederland en Europa. 
Nederland zal daarom blijven inzetten op goede betrekkingen met de landen rondom de EU en in het oosten van 
Europa. Daarbij investeert Nederland in de rechtsstaat, in bestrijding van corruptie, het vergroten van veiligheid en in 
het bevorderen van economische groei. Het overgrote deel van die investering loopt via gezamenlijke inspanningen van 
de EU, OVSE, NAVO en Raad van Europa. (p. 12) 
 
(…) 
Mensenrechten en internationale rechtsorde  
Mensenrechten vormen het fundament van menselijke waardigheid en vrijheid, en staan aan de basis van open en vrije 
samenlevingen overal ter wereld. Het bevorderen van mensenrechten is ook in ons eigen belang, omdat een 
democratische rechtsstaat de beste voedingsbodem is voor welvaart, stabiliteit, groei en ontwikkeling. Zoals 
uiteengezet in de Kamerbrief (Kamerstuk 32 735, nr. 227) over de intensivering van het mensenrechtenbeleid, kiest het 
kabinet voor een geïntegreerde aanpak, getuige ook het uitgangspunt van mensgerichte benadering (human security) 
van de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie en de mensenrechtenbenadering van de BHOS-nota, 
gespiegeld aan de mensenrechtenbenadering van de Sustainable Development Goals (SDGs). Het kabinet richt zich op 
de volgende zes prioriteiten:  

• Vrijheid van meningsuiting en internetvrijheid;  
• Vrijheid van religie en levensovertuiging;  
• Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes; 
• Mensenrechtenverdedigers; 
• Gelijke rechten voor LHBTI’s; 
• Internationale rechtsorde & strijd tegen straffeloosheid. (p. 15-16) 

 
(…) 
2.5 Bevordering van transitie in prioritaire gebieden 
– Het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP) wordt gebruikt om organisaties en mensen te 
ondersteunen bij het verbeteren en versterken van democratische processen, institutionele capaciteit en de 
rechtsstaat. Het NFRP bestaat uit het Matra programma (Matra: maatschappelijke transformatie) gericht op het 
Oostelijk Partnerschap en Pre-accessie regio (de Westelijke Balkan en Turkije) en het Shiraka-programma, gericht op het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika, elk met eigen beleidsaccenten. Met ingang van 2018 is het budget voor het NFRP 
structureel verhoogd, zowel vanwege de relevantie van de Matra- en Shiraka-programma’s als om uitvoering te geven 
aan de motie Servaes/Ten Broeke (Kamerstuk, 34 300-V, nr. 26). (p. 36) 
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3.3 Een hechtere Europese waardegemeenschap  
– Raad van Europa: Nederland beschouwt de Raad van Europa als een belangrijke hoeder van mensenrechten, 
democratie en rechtsstaat in heel Europa. Ook wil Nederland bijdragen aan verdergaande hervorming van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens en aan een zorgvuldig voorbereide toetreding van de EU tot het EVRM. De 
Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg speelt daarbij een centrale rol door goede betrekkingen 
en, indien opportuun, regelmatig overleg met het secretariaat van de Raad van Europa, permanente 
vertegenwoordigingen van andere lidstaten en met de Nederlandse delegatie in de Parlementaire Assemblee (PACE) 
van de Raad van Europa. (p. 42) 
 
Toelichting: Selectie relevante passages BuHa-OS-begroting 2020 
 
p.11:  
Rechtvaardige en vreedzame samenlevingen 
Met versterking van de rechtsstaat en vredesprocessen draagt Nederland bij aan het bevorderen van rechtvaardigheid 
en vrede in de focusregio’s. Het gaat om het verbeteren van de veiligheid van burgers, vredesonderhandelingen, 
transitional justice, preventie van radicalisering, bemiddeling, en versterking van de rechterlijke macht en 
democratische instellingen. SDG16 (rechtvaardige, vreedzame en inclusieve samenlevingen) vormt hiervoor de leidraad. 
Nederland streeft naar een geïntegreerde inzet van ontwikkelingssamenwerking, diplomatie en militaire missies. De 
Minister voor BHOS is covoorzitter van de internationale Task Force on Justice onder SDG16 en zet zich internationaal in 
voor verbetering van toegang tot recht. Bij nieuwe programma’s op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid, 
landbouw en water in de focusregio’s wordt bezien hoe deze kunnen bijdragen aan preventie van gewelddadig 
extremisme. 
 
p. 23: 

 
Relevant hier kan zijn punt 4: ‘bijdragen aan subsidies in het kader van Veiligheid en Rechtsorde’ 
 
p.59: 
Artikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling  
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B. Rol en verantwoordelijkheid  
De Minister is verantwoordelijk voor: 
Stimuleren 
 – Programma’s gericht op veiligheid & rechtsorde en «legitieme stabiliteit» in partnerlanden in landen waarin zich 
actuele crises voordoen, met name in landen in de Sahel, MENA en Hoorn van Afrika regio’s en Grote Meren van Afrika. 
Onder deze programma’s valt ook grote inzet op fysieke veiligheid van burgers via humanitair ontmijnen en cluster 
munitie programma’s.  
– De nadruk ligt daarbij steeds meer op het bereiken van resultaten onder Sustainable Develoment Goal 16, wat zich 
specifiek richt op vrede, justitie en sterke (inclusieve) instellingen, als leidraad voor de Nederlandse inzet.  
– Innovatie ligt vooral op een nog grotere synergie bereiken tussen de verschillende thema’s en programma’s binnen 
deze landen op het terrein van veiligheid en rechtsorde. Bijvoorbeeld door een samenwerking te stimuleren tussen 
verschillende Nederlandse partners die actief zijn op lokaal bestuur en politieke partijenversterking, waarbij ook 
speciale aandacht wordt gegeven aan jongeren.  
 
p.61: 
C. Beleidswijzigingen  
– Via de internationale Task Force on Justice onder SDG 16 zet Nederland zich in voor vergroten van steun voor en 
uitvoering van de in 2019 aanvaarde The Hague Declaration on Equal Access to Justice for All by 2030 in zoveel mogelijk 
landen. (p.61) 
 
p. 62: 
Budgettaire gevolgen van beleid  

 
p. 63 

 
 
 
p. 64-65: 
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E. Toelichting op de financiële instrumenten 
4.3 Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling  
• Onder legitieme stabiliteit wordt vooral via het instrument subsidies met een beperkt aantal multilaterale en niet-
gouvernementele organisaties samengewerkt en is op landenniveau een aantal NGO’s actief.  
• Bevordering van inclusieve vredes- en politieke processen, bestaande uit conflictpreventie, mediation en inclusief 
bestuur op lokaal en nationaal niveau, wordt voor het overgrote deel uitgevoerd via subsidies aan een mix van nationale 
en internationale NGO’s. Daarnaast wordt bijgedragen aan het United Nations Peace Building Fund . 
• In 2016 zijn, door middel van een subsidietender, organisaties geselecteerd om activiteiten uit te voeren die als 
vredesdividend werkgelegenheid en basisvoorzieningen in fragiele staten bevorderen ( Addressing Root Causes 
subsidiebeleidskader, 2016–2021 ). 
 • Subsidies voor een beter functionerende rechtsorde wordt geheel gefinancierd via een aantal grote, internationaal 
opererende organisaties op het gebied van democratisering, lokaal bestuur, politieke partijen en parlementen samen 
met lokale organisaties. Via de landenprogramma’s van ambassades worden zowel bijdragen als subsidies vertrekt.  
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