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M E M O  
Aan   :  NVvR  
Van   :  Van Oort & Van Oort  
Betreft   :  Begrotingen 2021 
Datum   :  15 september 2020 
 

 
Aanleiding 

 Op 15 september 2020 heeft het kabinet-Rutte III de begrotingen 2021 ingediend bij de Tweede Kamer. 

 Deze notitie bevat een scan van de J&V-begroting 2021, de Raad voor de Rechtspraak-begroting 2021, de overige 
Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021 en de BuZa-begroting 2021.  

 
Kern 

 De coronacrisis heeft ook gevolgen gehad voor de rechtspraak. Veel rechtszaken konden niet doorgaan, waardoor 
achterstanden zijn ontstaan. Het kabinet heeft voor 2021 €40 miljoen beschikbaar gesteld om deze achterstanden 
weg te werken. In dit kader gaan rechtbanken en gerechtshoven tijdelijk meer strafzaken enkelvoudig afdoen en 
worden de openingstijden van gerechtshoven verruimd. Het ministerie heeft met de Raad voor de Rechtspraak 
afgesproken dat voor 2020 de zogenaamde hardheidsclausule van toepassing wordt verklaard. Dit houdt in dat 
ondanks dat er minder zaken worden afgehandeld het budget gelijk blijft. Daarnaast zijn er extra uitgaven gedaan 
om de primaire processen door te laten gaan, zoals aanschaf van beschermingsmiddelen en intensivering van 
elektronische mogelijkheden. De ontvangsten uit de griffie-bijdragen zijn lager uitgevallen.  

 De Rechtspraak wil tussen 2020 - 2022 focussen op enkele doelen:  

 Verbetering van doorlooptijden en het wegwerken van achterstanden, o.a. met ‘Tijdige Rechtspraak’.  

 Versterking van personeelsbeleid, waaronder gerechtsoverstijgende personeelsplanning, herpositionering op 
de arbeidsmarkt en bijpassende communicatie-uitingen en de mogelijkheid vanaf 2020 voor de inzet van 
gepensioneerde rechters tot 73 jaar.  

 Een effectievere organisatie (-cultuur), met o.a. de oprichting van een Regiegroep innovatie en het Platform 
voor Innovatieve Projecten (PIP) zodat er samenhang bestaat tussen initiatieven.  

 Verbetering van de informatievoorziening. Het kabinet wil in de toegang tot het recht verbeteren door een 
beter aanbod van online dienstverlening. In lijn met het regeerakkoord is voor 2021 nog €45,1 mln. 
gereserveerd voor de digitalisering van de strafrechtketen.  

 Aanpak ondermijnende criminaliteit. 

 Overige doelstellingen zijn het versterken van de externe oriëntatie, het vergroten van de diversiteit en inclusie 
en het verlagen van de werkdruk. 

 Het kabinet stelt in 2021 €141 mln. beschikbaar voor een breed offensief tegen georganiseerde, ondermijnende 
criminaliteit. Vanaf 2022 wordt dat €150 mln. structureel. Met ca. €40 mln hiervan wordt het stelsel van bewaken 
en beveiligen (van onder andere rechters en officieren van justitie) en de getuigenbescherming versterkt. 

 In 2021 zal naar verwachting de tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging in werking treden, mede om procedures 
uit te voeren om maatschappelijk effectiever te worden, zoals de nabijheidsrechter.  

 Ook in internationaal verband is aandacht voor de rechtstaat. In de EU wil JenV namens Nederland aandringen op 
projecten ter versterking van de rechtstaat. Met de European Review Cycle komt er een instrument waarmee de 
ministers van Justitie lidstaten kunnen aanspreken op ontwikkelingen in de rechtsstaat. In de begroting van BuZa 
wordt verder benadrukt dat het kabinet positief gestemd is over de afspraak die binnen het Meerjarig Financieel 
Kader van de EU is gemaakt over een koppeling tussen EU-ontvangsten en het rechtsstatelijkheidsmechanisme. 
Hierin is afgesproken dat er een stelsel komt waarin een directe koppeling is tussen de ontvangst van EU-middelen 
en de naleving van de waarden van de Unie, waaronder respect voor de beginselen ten aanzien van 
rechtsstatelijkheid. 

 
Verdere procedure 

 De fractievoorzitters in de Tweede Kamer debatteren op woensdag 16 en donderdag 17 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 29/30 september en/of 1 
oktober tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) met minister Hoekstra over het financieel-
economisch beleid. Hieraan voorafgaand houdt de Tweede Kamercommissie Financiën op 21 september een 
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feitelijke vragenronde over de Miljoenennota 2021 en over de Macro-Economische Verkenning 2021 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-begroting vindt plaats op 24, 25 of 26 november.  

 Na de debatten over alle afzonderlijke departementale en fondsbegrotingen stemt de Tweede Kamer in de plenaire 
vergaderweek van dinsdag 1 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 2021, de begroting 
van de Raad voor de Rechtspraak 2021, de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de 
Gouverneurs en de Kiesraad 2021 en de BuZa-begroting 2021. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages J&V-begroting 2021 
2. Beleidsagenda  
2.1 Beleidsprioriteiten 
Met elkaar staan we voor de rechtsstaat, zetten we ons in voor rechtsbescherming en preventie, en treden we op bij 
wetsoverschrijdingen. 
[…] 
Breed draagvlak onder de bevolking maakte de uitvoering van noodmaatregelen mogelijk. Maar de afgelopen periode 
zijn daar ook stevige discussies over gevoerd, gezamenlijk bepalen draagvlak én discussies onze collectieve 
democratische weerbaarheid. Ten diepste is die geworteld in vertrouwen in de rechtsstaat. Dat vertrouwen verplicht. 
De inzet is om de inbreuk op vrijheden zo beperkt mogelijk te houden en te verankeren in democratische 
gelegitimeerde wetgeving. De door de Ministers van VWS, JenV en BZK voorgestelde tijdelijke wetgeving voorziet daarin 
(wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen covid-19). 
 
Te midden van alle onzekerheid moeten overheden, bedrijven en burgers kunnen rekenen op goed functionerende 
instituties van de rechtsstaat. De afgelopen periode hebben duizenden professionals keihard gewerkt, veelal vanuit 
huis, om de rechtsstaat draaiende te houden. Het goede nieuws is dat deze instituties zich buitengewoon weerbaar 
hebben getoond. 
 
De crisis heeft veel verdriet en schade gebracht, ook in het domein van justitie en veiligheid. Vooral in die situaties waar 
direct contact met mensen nodig is voor een goede procedure of begeleiding, is omgang op afstand suboptimaal. Maar 
de huidige tijd biedt óók kansen. Juist nu moeten we inzetten op innovaties die helpen bij het herstel én die ons minder 
kwetsbaar maken in de toekomst. 
 
De coronacrisis heeft onvermijdelijk effecten op de JenV-begroting, resulterend in:  

 extra uitgaven om de primaire processen door te laten gaan, zoals de aanschaf van beschermingsmiddelen en 
intensiveringen in elektronische monitoring en telehoren;  

 werkvoorraden in strafrechtketen zijn opgelopen (met name bij OM en Rechtspraak), wat leidt tot hogere 
kosten in 2020;  

 diverse posten gerelateerd aan corona waarvoor JenV extra kosten moet maken, bijvoorbeeld voor de 
instelling van het programma DG Covid-19;  

 er is een tegemoetkomingsregeling voor sociaal advocaten (voor hen die hun inkomen uit vergoedingen vanuit 
de gesubsidieerde rechtsbijstand substantieel zien dalen); 

 lagere ontvangsten uit griffie-bijdragen, administratiekostenvergoeding en Boeten en Transacties. 
 
Koesteren van de rechtsstaat  
Een goed functionerende rechtsstaat is het fundament van onze samenleving. Wetten en regels waaraan iedereen 
gelijke rechten kan ontlenen, bieden vrijheden en zekerheden aan burgers en bedrijven. De vele duizenden 
professionals die werkzaam zijn bij de rechterlijke macht, de politie en andere instellingen maken de rechtsstaat in de 
dagelijkse praktijk levend. Zij zorgen ervoor dat mensen ook daadwerkelijk hun recht kunnen halen en ervaren dat de 
rechtsstaat er ook voor hen is. Bescherming van de rechtsstaat begint bij het signaleren van bedreigingen. Iedere drie 
jaar stelt het kabinet een Nationale Veiligheidsstrategie (NVS) op: een integrale afweging van wat onze nationale 
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belangen bedreigt en welke aanpak nodig is. Naast infectieziekten, zijn er op dit moment met name risico’s rondom 
digitale dreigingen en uitval van vitale infrastructuur. Eind 2020 verschijnt een midterm review van de NVS-2019 en in 
2022 wordt de NVS geheel vernieuwd. In 2021 wordt een bredere analyse gemaakt die de verwevenheid van interne en 
externe veiligheid tot uitdrukking brengt, wat de grondslag vormt voor een nog meer integrale strategie.  
[…] 
Een goed functionerende rechtsstaat stoelt op solide instituties. Om effectief te zijn, moeten de Rechtspraak en JenV-
organisaties als het Openbaar Ministerie, de politie en het gevangeniswezen kunnen rekenen op vertrouwen, respect en 
herkenning van de waarde die zij leveren. Deze professionals opereren dagelijks in een complexe en vaak schrijnende 
werkelijkheid, met de uitdaging om tegelijk rechtmatig, effectief én kostenbewust te zijn. Met oog voor de mens in 
plaats van het cliëntnummer. Dit vraagt om hoogwaardig personeel en investeringen in kwaliteit en technologie. 
Daarnaast is er helderheid nodig over de uitvoerbaarheid van opgedragen taken. De organisaties werken hier 
gezamenlijk aan en worden met dit oogmerk ook betrokken bij de totstandkoming van beleid. Hieronder gaan we 
verder in op wat de instellingen van justitie, veiligheid en migratie het komend jaar gaan doen om opnieuw hun 
effectiviteit verder te verhogen. 
 
Effectieve organisaties van de rechtsstaat  
Modernisering van de rechtspraak  
Juist in crisistijd is de rol van de rechtspraak als onafhankelijke derde staatsmacht van groot belang. Dit zien we ook 
internationaal, waar landen verschillend omgaan met de rechtstatelijke onderbouwing van noodverordeningen. In EU-
verband zal JenV namens Nederland aandringen op projecten ter versterking van de rechtsstaat. Met de European 
Review Cycle komt er ook een instrument waarmee de ministers van Justitie lidstaten kunnen aanspreken op 
ontwikkelingen in de rechtsstaat. 
 
Als gevolg van de crisis is de urgentie om achterstanden bij diverse organisaties in te lopen, groter geworden. Dit geldt 
in het bijzonder voor de Rechtspraak. Die zet alles op alles om de snelheid erin te houden, onderwijl verder bouwend 
aan de modernisering die al in gang was gezet. Verbetering van doorlooptijden, een effectieve organisatie en innovatie 
staan ook in 2021 op de agenda als onderdeel van de meerjarige afspraken tussen de Rechtspraak en JenV. De 
bedoeling is dat mensen die een geschil hebben of slachtoffer zijn van een misdrijf sneller geholpen worden en ook 
sneller genoegdoening krijgen.  
 
Er komen investeringen in digitalisering. Overeenkomstig het regeerakkoord is er voor 2021 nog een bedrag van €45,1 
mln. gereserveerd voor de strafrechtketen. Ook voor het civiele- en bestuursrecht wordt 2021 een belangrijk jaar voor 
verdere digitalisering. Die eerste zaakstromen zullen digitaal gaan verlopen met toepassing van aangepaste regelgeving 
voor digitaal procederen. In EU-verband krijgt de digitale samenleving ook prioriteit: er komen nieuwe 
wetgevingsinitiatieven rondom privacy en consumentenbescherming. En lidstaten versterken hun samenwerking 
rondom toepassing van kunstmatige intelligentie in opsporing en rechtspraak. 
 
Ook op andere terreinen vinden innovaties plaats. Naar verwachting treedt de tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging 
in 2021 in werking. Nieuwe (verplichte) experimenten kunnen dan starten met eenvoudigere procedures die conflicten 
niet op de spits drijven, maar partijen bij elkaar brengen en echte oplossingen bieden. Met de Rechtspraak is 
afgesproken dat door wordt gegaan met beproeven hoe procedures maatschappelijk effectiever kunnen worden 
gevoerd. Omdat geschillen het meest effectief worden opgelost als partijen tot elkaar komen, worden duurzame 
geschiloplossing middels mediation bevorderd. Er komt een wetsvoorstel, met onder meer een wettelijk register voor 
beëdigd mediators, dat in de loop van 2021 voorligt bij het parlement. 
 
Rechtsbescherming 
Bescherming is ook het doel van verbetering van de toegang tot het recht. Voor mensen die hier op achterstand staan, 
kent Nederland een stelsel van gefinancierde rechtsbijstand, momenteel in proces van herziening. Speerpunt hierin is 
de intensivering van rechtsbijstand bij ZSM-zaken (Zorgvuldig, Snel en op Maat). Naast de reeds bestaande wettelijk 
verankerde vormen van rechtsbijstand, wordt consultatiebijstand en rechtsbijstand bij OM-afdoening verleend. In 2021 
wordt dit uitgebreid naar alle verdachten van misdrijfzaken. Hiervoor is jaarlijks € 10 mln. begroot binnen het totale 
budget voor rechtsbijstand. 
 
De afgelopen jaren ziet Nederland nieuwe vormen van zware criminaliteit, waarbij het gebruik van grof geweld te 
midden van gewone burgers niet geschuwd wordt. Criminele organisaties spreiden hun tentakels uit in de bovenwereld 
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en ondermijnen zo onze rechtsstaat. We hebben te maken met een diepgeworteld probleem, dat we niet gaan oplossen 
met incidentele maatregelen. Gedurende een langere periode is daarom een aanpak nodig die het mogelijk maakt 
langdurige samenwerkingsverbanden en diepergaande expertise op te bouwen. De afgelopen periode is hard gewerkt 
om robuuste maatregelen te nemen en die ook structureel te maken. 
 
De aanpak van ondermijning is prioriteit, in de volle breedte: van lokaal tot internationaal, met de focus op voorkomen, 
oprollen en afpakken. Voor 2021 is € 141 mln. structureel extra ter beschikking gesteld. We leveren daarvoor meer 
bewaking en beveiliging (ca. € 40 mln.). Ook komt er een Multidisciplinair Interventie Team, waarin alle betrokken 
diensten intensief samenwerken (ca. € 82 mln.). Daarnaast is eenmalig € 15 mln. uitgetrokken om de lokale aanpak te 
verstevigen. Ten slotte is voor ondersteunende versterkingen € 4 mln. uitgetrokken. In 2020 hebben acht gemeenten 
incidentele middelen gekregen voor preventie van ondermijning; deze voorstellen worden mede in 2021 
geïmplementeerd. 
 

 
 
Toelichting 
 
3. Digitalisering strafrechtketen  
De Regeerakkoordmiddelen voor digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen die gereserveerd waren op de 
Aanvullende Post zijn 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. 
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7. Ondermijning  
Bij de eerste suppletoire begroting is de bij Najaarsnota 2019 toegekende € 110 mln. via de eindejaarsmarge 
toegevoegd aan het budget voor het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvan is € 22 mln. 
doorgeschoven naarlatere jaren. In 2020 is daarmee € 88 mln. beschikbaar. Voor 2021 is het budget verhoogd naar € 
141 mln. en met ingang van 2022 naar € 150 mln. structureel. 
 
8. Invulling Taakstelling  
Voor de jaren 2020 t/m 2023 was er nog een in te vullen taakstelling opgenomen in de JenV-begroting van € 47 mln. per 
jaar. Thans is deze taakstelling ingevuld door een deel van de prijsbijstellingstranche 2020 in te zetten (€ 15 mln. per 
jaar), een verlaging van de uitgaven aan externen als onderdeel van de apparaatsuitgaven (€ 5 mln.), diverse 
afrekeningen met agentschappen en een tweetal ramingsbijstellingen (vreemdelingenbewaring en onrechtmatige 
detentie). 
 
10. Rechtsbijstand  
Vorig jaar zijn bij Najaarsnota middelen aan de begroting van JenV toegevoegd voor de Rechtsbijstand. Door middel van 
de eindejaarsmarge zijn deze en overige onderuitputting op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2020 (€ 63,3 
mln.). Een gedeelte van deze middelen wordt door middel van een kasschuif verschoven naar 2021 zodat in 2020 en 
2021 jaarlijks € 36,5 mln. beschikbaar is voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal 
benodigde bedrag van € 73 mln. te komen is € 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de 
stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.  
 
11. Loonbijstelling 2020  
De tranche loonbijstelling 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en vervolgens verdeeld naar 
de desbetreffende artikelen. 12. Prijsbijstelling 2020 De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd 
aan de JenV- begroting en is ingezet voor de gedeeltelijke invulling van de taakstelling (€ 15 mln.) en voorts via een 
kasschuif voor een verhoging van het structurele budget voor ondermijning. 
 
16. Kasschuif ondermijning en afpakken  
Er is een kasschuif in het kader van Ondermijning en Afpakken gedaan om het budget in overeenstemming te brengen 
met de uitgavenplanning. Deze kasschuif heeft hoofdzakelijk te maken met het niet meer dit jaar kunnen realiseren van 
bepaalde projecten (met name door gemeenten) op het terrein van ondermijning en vertraging ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning van ICT-trajecten. 
 
17. Digitalisering werkprocessen strafrechtketen  
Het restant Regeerakkoordmiddelen voor digitalisering van werkprocessen in de strafrechtketen is bij augustusbrief 
vanuit de Aanvullende Post 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. Zie ook post 3. 
 
3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand 
C. Beleidswijzigingen  
 
Digitalisering  
Aan de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht wordt verder invulling en uitvoering gegeven langs de 
lijnen van het in november 2018 gereedgekomen basisplan digitalisering dat in 2020 door het Bureau ICTtoetsing is 
getoetst. Met een wetsvoorstel worden de griffierechten voor vorderingen tot € 5.000,- verlaagd hetgeen 
budgetneutraal gebeurt door tarieven bij hogere vorderingen te verhogen. Met een ander wetsvoorstel wordt het de 
gerechten gemakkelijker gemaakt om onderling bijstand te verlenen. Beide wetsvoorstellen zijn in behandeling bij het 
parlement en kunnen naar verwachting in 2021 in werking treden. Om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te 
maken, vinden bij de gerechten diverse experimenten plaats (buurt, schulden, multi-problematiek, echtscheidingen). 
Steeds duidelijker wordt wat daarbij wel of niet werkt. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt over welke werkwijzen 
breder toegepast kunnen worden. Daarbij zal in 2021 naar verwachting ook gebruik kunnen worden gemaakt van de 
tijdelijke experimentenwet rechtspleging. Een eerste experiment is voorzien met een nabijheidsrechter. 
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Implementatie invoering intensivering rechtsbijstand bij ZSM  
Er is in 2018 een business case opgesteld hoe de rechtsbijstand in ZSMzaken 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 2020 is er een begin gemaakt met de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken door bij het opleggen van 
een OMstrafbeschikking bij aangehouden verdachten in misdrijfzaken voor bijstand van een advocaat te zorgen. In de 
loop van 2020 zal deze vorm van rechtsbijstand verder worden uitgebreid naar alle verdachten van misdrijfzaken. Er is 
in 2020 een kwartiermaker aangesteld die gaat zorgen voor verdere implementatie van intensivering van rechtsbijstand 
binnen het ZSMproces. Deze acties lopen door in 2021. 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 2021 wordt de gefaseerde aanpak voor de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand voortgezet. 
In de brief ‘contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand’ zijn de contouren geschetst van het beoogde 
stelsel, dat volgens planning eind 2024 operationeel zal zijn. Samen met de professionals uit het veld worden de 
contouren verder geconcretiseerd, waarbij de volgende drie pijlers centraal staan: 1) laagdrempelige toegang, 2) 
verhogen kwaliteit en betere vergoedingen voor de professionals en 3) het voorkomen van onnodige geschillen tussen 
overheid en burger. Hierbij wordt een lerende aanpak gehanteerd waarbij stap voor stap en proefondervindelijk aan 
een nieuw stelsel wordt gebouwd. In 2021 loopt de pilotfase nog volop en wordt op verschillende locaties in het land, 
op verschillende rechtsgebieden en in samenwerking met betrokken partijen, waaronder gemeenten, aan diverse pilots 
en experimenten gewerkt. Zo werken we toe naar een stelsel waarin alle rechtzoekenden in Nederland met (juridische) 
vragen of problemen al dan niet met ondersteuning een route vinden naar een passend, kwalitatief hoogwaardig en 
duurzaam antwoord op de (juridische) kwestie waarvoor ze zich gesteld zien. 
 
Wetsvoorstel griffierechten  
In maart 2020 is het wetsvoorstel wijziging Wet griffierechten burgerlijke zaken bij de Tweede Kamer ingediend. Het is 
de bedoeling dat de wet op 1 januari 2021 in werking treedt. In dit wetsvoorstel worden de tarieven voor de lagere 
vorderingen voor rechtspersonen en natuurlijke personen zo aangepast dat het griffierechttarief in een betere 
verhouding komt te staan tot de hoogte van de vordering. De tariefsaanpassingen zijn budgetneutraal. 
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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. Er zijn in 2019 met de Rvdr prijzen overeengekomen voor de periode 2020-20229 . 
 
Subsidies  
Subsidie Rechtspleging  
De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR). 
 
3.3 Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding 
 

 
 
33.1 Apparaatsuitgaven  
Openbaar Ministerie (OM)  
Het OM is de enige instantie in Nederland die een verdachte voor de strafrechter kan brengen, afgezien van de 
bijzondere procedure die geldt voor ambtsdelicten van Kamerleden en bewindspersonen. Samen met de rechtspraak is 
het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. 
Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld 
over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast richt het Landelijk 
Parket zich op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, bestrijdt het Functioneel Parket criminaliteit 
op het gebied van milieu, economie en fraude en worden alle beroepen tegen verkeersboetes en eenvoudige 
misdrijfzaken door het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) behandeld. De zaken waarin hoger beroep wordt 
aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het Ressortsparket. Dit budget is bestemd voor de financiering 
van de apparaatsuitgaven van het OM. Het OM realiseert naar verwachting de hieronder genoemde productie. 
 
Vanaf 1 januari 2019 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd. In dit nieuwe bekostigingssysteem is deels gebaseerd 
op de bovengenoemde productie, behoudens voor wat betreft de zaken op het terrein van ondermijnende criminaliteit. 
Er zijn tevens een aantal vaste kostenposten buiten het outputgerelateerde budget gehouden, zoals budgetten ten 
behoeve ICT en huisvesting. Dit geldt ook voor een aantal budgetten die betrekking hebben op werkzaamheden van het 
openbaar ministerie die niet of slechts indirect leiden tot een afgeronde strafzaak. Hierbij moet gedacht worden aan 
bijvoorbeeld de aanpak van ondermijnende criminaliteit en terrorisme of beschikbaarheidskosten zoals bij de ZSM-
aanpak. 
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Aanpak ondermijning  
Vanuit het Regeerakkoord is een bedrag van € 100 mln. beschikbaar gesteld voor de versterking van de aanpak van 
ondermijning. Dit geld wordt met name ingezet om de lokale en regionale aanpak van ondermijning stevig en innovatief 
te versterken. Daarnaast wordt een structureel bedrag ter hoogte van € 10 mln. besteed aan de versterking van de 
intelligence- en analysecapaciteit in RIEC/LIEC-verband en voor aanvullende capaciteit om de regionale, integrale 
aanpak van ondermijning in operationele zin te versterken. Aanvullend op de versterking vanuit het Regeerakkoord 
wordt doorgepakt met een breed offensief om de georganiseerde ondermijnende criminaliteit verder terug te dringen. 
Op landelijk niveau wordt ingezet op een combinatie van repressieve en preventieve maatregelen; oprollen, afpakken 
en voorkomen. Er komt een bedrag van € 141 mln. in 2021, oplopend tot € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar. 
Deze middelen worden primair ingezet op het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen 
(structureel € 55 mln.) en de inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT, structureel € 
93 mln.). Uit deze gelden is er in 2021 € 15 mln. en 2022 € 10 mln. incidenteel geld beschikbaar voor de lokale en 
regionale aanpak. Daarnaast wordt € 2 mln. structureel geïnvesteerd in het Programma Anti-Ondermijning en 
onderzoek. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages begroting Raad voor de Rechtspraak 2021 
6. Raad voor de rechtspraak 
Beleidsmatige ontwikkelingen  
Op het hoogtepunt van de coronacrisis gingen de meest urgente zaken door. Zij konden weliswaar vaak fysiek niet 
doorgaan, maar er zijn andere mogelijkheden gevonden om deze meest urgente zaken toch te behandelen. Ook tijdens 
de coronacrisis heeft altijd centraal gestaan dat de samenleving zo goed mogelijk bediend moest worden. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de afspraken die zijn gemaakt om de opgelopen achterstanden binnen het strafrecht weg te 
werken. Rechtbanken en gerechtshoven gaan tijdelijk meer strafzaken enkelvoudig afdoen, rechters en raadsheren 
boven de leeftijdsgrens van 70 gaan ook weer zaken behandelen en de openingstijden van gerechtsgebouwen worden 
waar nodig verruimd. Met de Raad voor de rechtspraak is afgesproken dat voor 2020 als gevolg van COVID-19 de 
zogenoemde hardheidsclausule van toepassing wordt verklaard. Dit houdt in dat hoewel er minder zaken worden 
afgehandeld dan afgesproken, de Raad geen storting in de egalisatierekening hoeft te doen en het budget van de 
Rechtspraak ongewijzigd blijft. Ook in 2021 is het denkbaar dat sprake zal zijn van directe gevolgen van COVID-19 voor 
de productie van de Rechtspraak. De Rechtspraak brengt zo goed mogelijk in kaart wat extra nodig is om de opgelopen 
achterstanden als gevolg van de coronacrisis in de andere rechtsgebieden dan straf zo snel mogelijk af te handelen. 
Waar mogelijk zal hierbij gebruik worden gemaakt van de inzichten uit het programma Tijdige rechtspraak. Aangezien 
de PMJ-raming nog van voor de coronacrisis dateert, zullen in het najaar van 2020 de huidige prognoses voor 2021 en 
latere jaren worden aangepast, inclusief de gestegen werkvoorraden door de coronacrisis. Het ministerie en de Raad 
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zijn hierover in overleg. De Rechtspraak staat ten dienste van de samenleving en legt zich in deze rol ook in 2021 toe op 
onafhankelijke, onpartijdige, integere en professionele rechtspraak. Daarbij sluit zij nauw aan bij behoeften van 
rechtzoekenden en de samenleving. 
 
In 2021 legt de Rechtspraak extra nadruk op een aantal thema’s om haar rol in de samenleving te kunnen blijven 
vervullen. Zo pakt de Rechtspraak te lange doorlooptijden aan en biedt zij rechtzoekenden daarover sneller 
duidelijkheid. De digitale toegang tot de rechter wordt verbeterd. Ook wordt de rechtspraak effectiever ingezet: dicht 
bij de mensen die om een oordeel van de rechter vragen. Om de kwaliteit van het rechtspreken hoog te houden, wordt 
ook ingezet op organisatorische verbeteringen, zoals de versterking van het personeelsbeleid en verbetering van de 
besturing. Innovatie krijgt speciale aandacht en digitale toepassingen moeten onderlinge samenwerking verbeteren. 
 
6.1 Beleidsdoelen van de Rechtspraak  
De Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten werken in 2021 gezamenlijk aan het behalen van 
doelen op de volgende beleidsthema’s zoals die zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda 2020-2022: 1. Verbetering van 
doorlooptijden en het wegwerken van achterstanden; 2. Versterking van personeelsbeleid, waaronder 
gerechtsoverstijgende personeelsplanning; 3. Een effectievere organisatie (-cultuur); 4. Verbetering van de 
informatievoorziening.  
 
Hieronder volgt een nadere toelichting per beleidsthema.  
 
1. Verbetering van doorlooptijden en het wegwerken van achterstanden De doorlooptijden van procedures en de 
voorspelbaarheid ervan voor rechtzoekenden verdienen verbetering. In 2018 werd daarom gestart met een project dat 
zich richtte op deze doelstelling. Dat resulteerde eind 2019 in de formulering van standaarden voor doorlooptijden. Met 
deze standaarden is per zaaksoort bepaald hoe lang een stap in een rechtszaak mag duren. Op deze manier hebben 
rechters meer handvatten voor doorlooptijdverkorting en weten rechtzoekenden beter waar zij aan toe zijn. Nu is het 
zaak om die geformuleerde standaarden ook te gaan naleven. Onder de noemer Tijdige rechtspraak werken de 
gerechten in 2021 verder aan het wegwerken van achterstanden, het slimmer roosteren en het plannen en vergroten 
van voorspelbaarheid van het moment waarop uitspraak wordt gedaan door bijvoorbeeld betere communicatie met 
partijen. Daarbij werken de gerechten samen met ketenpartners en andere partijen die invloed kunnen hebben op 
doorlooptijden. Daarnaast worden aanvullende maatregelen om doorlooptijden nog verder te verbeteren onderzocht, 
uitgewerkt en waar mogelijk toegepast. Voor het wegwerken van (corona)achterstanden in de strafketen zijn 
afzonderlijke afspraken gemaakt. Ook voor de andere rechtsgebieden worden achterstanden als gevolg van de 
coronacrisis geïnventariseerd en worden plannen gemaakt om ze weg te werken. 
 
2. Versterking van personeelsbeleid, waaronder gerechtsoverstijgende personeelsplanning Om de kwaliteit van het 
rechtspreken hoog te houden en alle rechtszaken de komende jaren te kunnen blijven behandelen, is het belangrijk dat 
de capaciteit en deskundigheid zowel Rechtspraakbreed als op het niveau van individuele gerechten structureel op orde 
worden gehouden. De Rechtspraak zet daarom in op gerechtsoverstijgende personeelsplanning, met als doel inzicht te 
verwerven in de samenstelling van het personeelsbestand en de meerjarige personeelsbehoefte. Op die manier kan de 
Rechtspraak de komende jaren aan haar maatschappelijke opdracht blijven voldoen. Om te komen tot een optimale 
inzet van capaciteit, kunde en expertise, werkt de Rechtspraak over gerechtsgrenzen heen. Zij gaat ook een brede 
analyse uitvoeren van organisatorische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de vraag naar 
rechters en (juridisch) medewerkers. De Rechtspraak wil een aantrekkelijke werkgever blijven. Zij heeft daarbij te 
maken met personele uitdagingen als gevolg van demografische en in- en externe ontwikkelingen. De laatste zijn een 
verwachte uitstroom als gevolg van natuurlijk verloop, werken conform de professionele standaarden en het beheersen 
van de werkdruk. Daarnaast is de arbeidsmarkt volop in beweging en veranderen werving en selectie. Daarom zal de 
Rechtspraak zich met een gemoderniseerde strategie herpositioneren op de arbeidsmarkt. De communicatie-uitingen 
op de arbeidsmarkt worden hierop aangepast. Ook spant de Rechtspraak zich de komende jaren in voor de 
loopbaanontwikkeling van gerechtsambtenaren. Juridisch medewerkers, administratief medewerkers en medewerkers 
bedrijfsvoering zijn van essentieel belang voor het functioneren van de Rechtspraak. Het is zaak dat deze 
functiegroepen duurzaam inzetbaar zijn en blijven in een veranderende organisatie en omgeving. Vanaf het najaar van 
2020 zullen gepensioneerde rechters tot 73 jaar worden ingezet bij het wegwerken van de door de coronacrisis 
ontstane achterstanden. De spoedwet waarin tijdelijk mogelijk wordt gemaakt dat rechters en raadsheren opnieuw 
worden benoemd tot plaatsvervanger na het bereiken van de leeftijd van 70 jaar, is op 15 juli jl. in werking getreden.  
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3. Een effectievere organisatie (-cultuur) Om haar rol in de samenleving te kunnen blijven vervullen op basis van een 
heldere koers en duidelijke besluitvorming, zal de besturing van de Rechtspraak, binnen de bestaande wettelijke kaders, 
anders worden georganiseerd. Een effectieve organisatiecultuur draagt bij aan kwalitatief goede rechtspraak. 
Belangrijke elementen zijn eigenaarschap, reflectie, omgevingsbewustzijn, gemeenschappelijke werkwijzen en 
samenwerking. Binnen de informatievoorziening (IV) is de oriëntatie hierop vergevorderd en is inmiddels sprake van 
een IV-Governance. De inzichten uit de IVgovernance worden meegenomen bij de inrichting van andere vormen van 
besturing. Daarnaast krijgt een nieuwe bestuurlijke aanpak binnen het strafrecht en op het gebied van innovatie vorm. 
De dynamiek in de strafrechtketen vraagt vaak om snelle besluitvorming. De Rechtspraak vindt het belangrijk om als 
betrouwbare ketenpartner adequaat op die dynamiek in te spelen en om tijdig een standpunt in te nemen over actuele 
onderwerpen. Dat geeft partijen en de samenleving duidelijkheid. Ook is het van belang dat vertegenwoordigers van de 
Rechtspraak in de diverse overleggen in de strafrechtketen met elkaar een eenduidig standpunt innemen. In de nieuwe 
besturing moeten deze zaken hun plek krijgen. Daarnaast worden werkprocessen in de samenwerking met het OM 
aangescherpt. De Rechtspraak beproeft op veel plaatsen binnen haar organisatie innovatieve werkwijzen. Door de 
oprichting van een Regiegroep innovatie, met daaronder het Platform voor Innovatieve Projecten (PIP), zorgt de 
Rechtspraak ervoor dat tussen de verschillende initiatieven voldoende samenhang bestaat en dat gerechten van elkaar 
weten wat er gebeurt en van elkaar kunnen leren. Initiatieven zullen zorgvuldig worden geëvalueerd en bij gebleken 
succes op grotere schaal een vervolg krijgen. De Regiegroep bestaat uit verschillende bestuurders binnen de 
Rechtspraak.  
 
4. Verbetering van de informatievoorziening In 2021 werkt de Rechtspraak verder aan digitale toegankelijkheid. Het 
doel is rechtzoekenden of hun procesvertegenwoordigers via een digitaal kanaal toegang te geven tot de Rechtspraak. 
Zaken kunnen dan digitaal worden ingediend, waarna alle berichten- en stukkenuitwisselingen met het gerecht digitaal 
verlopen. Het doel blijft om op termijn digitaal procederen verplicht te stellen voor professionele procespartijen, zoals 
beoogd met de digitaliseringswetgeving. Binnen het civiel recht en het bestuursrecht krijgt de digitale ontsluiting van 
zaakstromen vorm in een project. De eerste zaakstromen die worden opgepakt, zijn beslagrekesten en 
rijksbelastingzaken. De komende jaren wordt digitale ontsluiting stapsgewijs in alle overige zaakstromen van het civiel 
recht en het bestuursrecht gerealiseerd. Ook wordt vanuit de informatievoorziening een bijdrage geleverd aan de 
verbetering van doorlooptijden. Daarnaast komt er voor alle rechtsgebieden een generiek digitaal werkdossier 
beschikbaar, het Digitaal Werk Dossier (DWD). DWD gaat informatie ontsluiten uit digitale zaakdossiers, maar kan ook 
worden gebruikt voor gescande papieren dossiers. DWD maakt het mogelijk om dossiers digitaal te behandelen en 
bevordert optimale samenwerking. De Rechtspraak beheert een aantal registers, zoals het Centraal Insolventieregister. 
De bevragingen van deze registers nemen fors toe. Naast een goede (technische) voorziening wordt gewerkt aan een 
verhoging van de kwaliteit van de data. Ook zal de Rechtspraak investeren in substantiële verhoging van het aantal 
gepubliceerde uitspraken. In 2021 wordt gewerkt aan verbetering van de software die wordt gebruikt voor de 
anonimisering van gepubliceerde uitspraken.  
 
5. Ondermijnende criminaliteit Eind 2019 heeft het kabinet de contouren geschetst van het brede offensief tegen 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Over de inzet van beschikbare middelen wordt overlegd met alle 
betrokken partijen. Gezien de toegenomen dreiging voor mensen die zijn betrokken bij rechtszaken, wordt ook 
gesproken over financiering van maatregelen om de veiligheid van medewerkers en bezoekers van gerechtsgebouwen 
structureel te verhogen. Daarnaast is het kabinet overeengekomen om in Vlissingen een grote Extra Beveiligde 
Inrichting (EBI) te realiseren, in combinatie met een extra beveiligde zittingsruimte. Ook heeft het kabinet besloten om 
geld beschikbaar te stellen voor de vervanging van de Bunker in AmsterdamOsdorp. Waar die vervangende ruimte moet 
komen is nog onbekend.  
 
Overige doelstellingen Naast de bovengenoemde beleidsdoelen zijn een aantal overige doelstellingen geformuleerd in 
de Uitvoeringsagenda 2020 ‒ 2022 die niet in een afzonderlijk programma worden vertaald: het versterken van de 
externe oriëntatie, het vergroten van de diversiteit en inclusie en het verlagen van de werkdruk. Deze overige 
doelstellingen worden behaald door voortzetting van bestaande activiteiten en programma’s, bij de uitvoering van 
personeelsbeleid of bij het formuleren van een nieuwe Visie op de rechtspraak. De Rechtspraak vindt aansluiting bij de 
behoeften en problemen in de samenleving van groot belang. Externe Oriëntatie wordt onder meer in de praktijk 
gebracht onder de noemer Maatschappelijk effectieve rechtspraak (MER). Daarnaast wordt externe oriëntatie 
betrokken bij de ontwikkeling van een vernieuwde Visie op de rechtspraak en de Agenda van de Rechtspraak. De 
Rechtspraak zet in op het ontwikkelen van diversiteit en inclusie, omdat de samenleving zich moet kunnen herkennen in 
de Rechtspraak. Meer diversiteit, in de meest brede zin van het woord, kan bijdragen aan het vertrouwen in en 



 
 
 

 
 

11 

 

draagvlak voor de Rechtspraak. Bovendien wil de Rechtspraak een inclusieve organisatie zijn, waarin behalve 
rechtzoekenden ook (potentiële) werknemers zich herkennen. Daarnaast heeft de Rechtspraak als werkgever de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om het voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de 
arbeidsmarkt gemakkelijker te maken om bij de Rechtspraak aan de slag te kunnen. Het verlagen van de werkdruk 
draagt bij aan een kwalitatief goede rechtspraak. Van diverse initiatieven, zoals het programma Tijdige rechtspraak, 
wordt verwacht dat zij bijdragen aan het verlagen van de werkdruk. Werkdruk blijft echter een aspect van de 
arbeidsomstandigheden, die op de werkvloer aangepakt dient te worden door medewerkers en hun leidinggevende(n). 
De gerechten nemen zelf diverse maatregelen om de werkdruk te bestrijden, bijvoorbeeld door te zorgen voor een 
goede werkverdeling, een gezonde werkomgeving, versterking van de feedbackcultuur, professionele standaarden en 
reductie van ziekteverzuim. 
 
6.2 Financiën op orde  
Herstel adequate financiering  
Voor het oplossen van het structurele tekort van de afgelopen jaren zijn de zaaksprijzen van de Rechtspraak herijkt. 
Daarnaast is er een extra bijdrage beschikbaar voor de autonome toename van bedrijfsvoeringskosten (huisvesting, 
schoonmaak, IT-dienstverlening) en IT-innovatie. De zaaksprijzen zijn gewijzigd door toevoeging van geld voor 
initiatieven op het gebied van kwaliteitsverbetering en dit geld zal gericht worden ingezet op het behalen van de 
doelstellingen van de Rechtspraak. Zo is bijvoorbeeld geld toegewezen voor het verkorten van doorlooptijden door 
achterstanden weg te werken met de inzet van landelijke inloopkamers. Gerechten kunnen bepaalde zaken overdragen 
aan deze kamers. 
 
Hogere werklastgevolgen als gevolg van nieuwe wetgeving en van nieuw beleid (versterking strafrechtketen) zijn ook 
verwerkt in de prijzen. Bij enkele recent in werking getreden wetten wordt op basis van monitoring gekeken naar de 
gevolgen en zal op basis van afspraken tussen de Raad en het ministerie van JenV zo nodig worden voorzien in de 
financiering daarvan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Wet geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daarnaast zijn efficiency-
mogelijkheden verwerkt in de prijzen voor de periode 2020-2022. De prijzen 2020-2022 komen aanzienlijk beter 
tegemoet aan de hogere kosten van de Rechtspraak dan de prijzen in de voorgaande periode. Daarbij is uiteraard geen 
rekening gehouden met de coronacrisis. Behalve gevolgen voor de aantallen afgehandelde zaken, zal deze crisis er naar 
verwachting ook toe leiden dat de Rechtspraak in 2021 met hogere kosten per zaak wordt geconfronteerd. Ten slotte is 
in de periode 2020-2022 jaarlijks 1 miljoen euro beschikbaar voor pilots in het kader van de maatschappelijk effectieve 
rechtspraak.  
 
Aanpassing bekostigingssysteem Tot en met 2019 kwam ongeveer 95% van de bijdrage op basis van een methode van 
outputfinanciering tot stand. Met ingang van 2020 is dat nog ongeveer 60%. De overige 40% wordt lumpsum 
gefinancierd en is onder andere bedoeld voor lokale en landelijke overhead, huisvesting, ICT, megazaken in het straf- en 
civielrecht en bijzondere zaken die in één gerecht voorkomen. De Rechtspraak is in 2020 gestart met onderzoek naar 
een andere rol van het tijdbestedingsonderzoek bij de bepaling van de zaakprijzen. Het streven is om de resultaten te 
betrekken bij de prijsbepaling voor 2023-2025. Het eerstvolgende tijdbestedingsonderzoek is in 2021; de resultaten zijn 
eind 2021 beschikbaar. 
 
Eigen vermogen In 2019 was het resultaat van de rechtspraak € 49,3 mln. negatief en is ten laste gebracht van het eigen 
vermogen. Op grond van het Besluit financiering rechtspraak (art. 18, lid 3) was aanvulling tot nulstand nodig. 
Vooruitlopend hierop is in 2019 door het ministerie van Justitie en Veiligheid gestort in de exploitatiereserve van de 
Rechtspraak. De verwachting is dat in 2020 de kosten van de Rechtspraak, als gevolg van de genomen 
coronamaatregelen, circa € 6,4 mln. hoger zullen zijn dan de nu geraamde opbrengsten. Daarnaast hebben de genomen 
maatregelen gevolgen voor het afdoen van zaken. Over de lagere opbrengst als gevolg van minderwerk zijn voor 2020 
inmiddels afspraken gemaakt tussen Raad en minister ten aanzien van de hardheidsclausule, wat beoogt te voorkomen 
dat het vermogen eind 2020 negatief uitvalt. 
 
Doorlooptijden De Rechtspraak heeft in 2020 nieuwe (maximum)normen voor doorlooptijden ontwikkeld. De 
methodiek van normpercentages van maximumtermijn (… % van de zaken binnen … dagen) is verlaten. Er wordt nu voor 
het overgrote deel gewerkt met een maximumnorm voor het aantal dagen per zaakstroom. De nieuwe methodiek 
maakt interne sturing eenvoudiger en maakt duidelijker wat rechtzoekenden kunnen verwachten. De geformuleerde 
normen zijn vanwege het perspectief van de rechtzoekende normen voor de totale doorlooptijd. Binnen deze 
totaalnormen is sprake van genormeerde deeltrajecten. Een deel van deze deeltrajecten ligt buiten de invloedssfeer van 
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de Rechtspraak; de doorlooptijd daarvan wordt bepaald door anderen (procespartijen). In onderstaande tabel wordt uit 
oogpunt van leesbaarheid alleen de normen op totaalniveau weergegeven, dus inclusief de doorlooptijd van de andere 
partijen. Streven is om de geformuleerde normen uiterlijk in 2023 te realiseren. Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om streefwaarden specifiek voor 2021 te formuleren. De feitelijke situatie in 2020 wordt namelijk op dit moment nog in 
kaart gebracht; de informatiesystemen moeten hiervoor worden aangepast. Verder zijn op dit moment voor de 
belangrijkste, maar nog niet voor alle soorten zaken normen geformuleerd. In de loop van 2021 zullen voor alle soorten 
zaken normen zijn opgesteld. 
 

 
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. 
 
Toelichting: Selectie relevante passages begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de 
Gouverneurs en de Kiesraad 2021 
 
2. Beleidsartikelen  
2.1 Artikel 1. Raad van State 

 
E. Toelichting op de financiële instrumenten  
Advisering  
De Afdeling advisering van de Raad van State is adviseur van regering en parlement voor wetgeving en bestuur. Zij 
adviseert over onder meer (initiatief) wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur, goedkeuringswetten voor 
internationale verdragen en de miljoenennota. Verder brengt zij gevraagde voorlichtingen en ongevraagde adviezen uit. 
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Daarnaast heeft zij een taak als onafhankelijke begrotingsautoriteit en schrijft de Klimaatwet voor dat de Afdeling wordt 
gehoord over het Klimaatplan, de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage. Het doel van deze laatste taak is het 
regeringsbeleid normatief te toetsen en bestuurlijk te wegen in het licht van het realiseren van de 
klimaatdoelstellingen. De Afdeling heeft voor zichzelf een ambitie geformuleerd om eerder, breder en scherper te 
adviseren en daarbij haar externe profiel te versterken. Dit betekent dat zij regelmatiger eerder in het proces van 
wetgeving betrokken zal zijn en vakerthematisch, los van concrete wetsvoorstellen, zal adviseren. Daartoe behoort ook 
dat de Afdeling advisering vaker en in een vroeger beleidsstadium door de regering of door één der Kamers kan worden 
gevraagd om voorlichting te verstrekken. Daarnaast zal zij meer aandacht schenken aan communicatie en toegankelijker 
taalgebruik. 
 
 
Toelichting: Selectie relevante passages begroting Buitenlandse Zaken 2021 
2. Beleidsagenda  
2.1 Beleidsprioriteiten 
Door de crisis worden discussies in EU-verband scherper gevoerd en zal Nederland nog meer moeten zoeken naar 
coalities met wisselende groepen landen. Extern gezien zal de EU als geheel eensgezind naar buiten moeten treden om 
een partij te zijn in een wereld waarin geopolitieke verhoudingen in beweging zijn. De EU als geheel heeft baat bij 
naleving van mensenrechten, rechtsstaat en democratie binnen de EU en daarbuiten. Nederland zal daarom proactief 
het Gemeenschappelijk Buitenland- en Veiligheidsbeleid verder vormgeven zodat de EU in staat is om een actievere rol 
te nemen in de wereld om ons heen. 
 
Ook tijdens de crisis blijven we pal staan voor de voor ons belangrijke waarden. We blijven landen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden, ook als we afhankelijk van hen zijn. Een sterke, coherente mensenrechtenbenadering is 
cruciaal, ook als het gaat om de COVID-19-respons. Het is belangrijk dat overheden zich houden aan de 
mensenrechtennormen waaraan zij zich hebben gecommitteerd. Daarom blijft Nederland, samen met de EU en 
gelijkgezinde landen, ook onder druk van de voortschrijdende COVID-19 crisis zorgen uitspreken over naleving van de 
mensenrechten. Hierbij hebben we onder andere aandacht voor het recht op informatie, vrijheid van meningsuiting en 
de positie van LHBTI’s en vrouwen en meisjes. Het kabinet blijft mensenrechtenverdedigers steunen, waaronder 
journalisten, en maatschappelijke organisaties. Wij willen overheden ter verantwoording roepen en zo de democratie 
en een sterke rechtsstaat beschermen. De inzet van het kabinet is dat in 2021 het EU-mensenrechtensanctieregime 
volledig in werking is. 
[…] 
Bescherming en versterking van de rechtsstaat in de EU blijft een prioriteit voor het kabinet. De COVID-19 crisis heeft de 
Unie ook op dit terrein voor nieuwe uitdagingen gesteld. Nederland zal zich in gezamenlijkheid met gelijkgezinde 
lidstaten ervoor blijven inzetten dat de waarden waar de Unie op zijn gebaseerd worden nageleefd, en dat de dialoog 
hierover verder wordt geïntensiveerd. De jaarlijkse toetsingscyclus voor de rechtsstaat van de Europese Commissie die 
in 2020 van start is gegaan, is in dat opzicht een belangrijk nieuw instrument. 

 
Beleidsartikel 2.4:  
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Het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband neemt structureel af. De 
afname is het gevolg van een aantal mutaties zoals verschuiving van middelen naar beleidsartikel 4.4 ter financiering 
van COVID-19 maatregelen, de overheveling van budget voor de inzet van beveiliging hoog-risicoposten naar Defensie 
en het overhevelen van budget voor investeringen in veiligheid voor hoog-risicoposten naar het apparaatsartikel (artikel 
7). 
[…] 
3. Beleidsartikelen  
Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde 
Een sterke rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten maken de wereld stabieler, veiliger, vrijer en welvarender. 
Dit vereist goed functionerende internationale instellingen en organisaties met een breed draagvlak en voortdurende 
inzet tegen straffeloosheid. De positie van Nederland als gastland voor Internationale Organisaties (IO’s) en 
diplomatieke missies, in het bijzonder organisaties met een mandaat op het gebied van vrede en recht, biedt een goed 
uitgangspunt voor de bevordering van de ontwikkeling van internationale rechtsorde. Deze rechtsorde is onlosmakelijk 
verbonden met universele mensenrechten. De bevordering van mensenrechten is een kernelement van het Nederlands 
buitenlandbeleid. 
 
[…] 
C. Beleidswijzigingen  
Meerjarig Financieel Kader (MFK) 
21 Juli 2020 hebben de EU-lidstaten overeenstemming bereikt over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK, 2021-
2027). In het akkoord bedraagt het vastleggingenplafond voor het MFK 1.074 miljard euro. Het betalingenplafond, dat 
relevant is voor de berekening van de Nederlandse afdrachten, bedraagt 1.061 miljard euro. Ten opzichte van het 
huidige MFK (gecorrigeerd voor het vertrek van het VK en het opnemen van het Europees Ontwikkelingsfonds) daalt de 
omvang van het vastleggingenplafond met ongeveer 2%. Deze omvang past bij een kleinere Unie na het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk. Het Cohesiebeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dalen in reële termen maar 
blijven de grootste uitgavencategorieën. In lijn met de Nederlandse inzet om tot een gemoderniseerde EU-begroting te 
komen wordt het MFK gemoderniseerd, met meer nadruk op terreinen zoals onderzoek en innovatie, klimaat, migratie 
en veiligheid. Zo is het kabinet positief over de sterkere nadruk op de klimaatinspanningen via de EU-begroting. 
Afgesproken is dat ten minste 30% van de uitgaven onder MFK en het herstelinstrument gezamenlijk moeten bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 (de Nederlandse inzet was ten minste 25%, in het huidige MFK is dit 
20%). Eveneens is Nederland positief over de uitkomst ten aanzien van de koppeling tussen EU ontvangsten en het 
rechtsstatelijkheidsmechanisme. Afgesproken is dat er een stelsel wordt geïntroduceerd dat een koppeling legt tussen 
de ontvangst van EU-middelen en de naleving van de waarden van de Unie, waaronder respect voor de beginselen ten 
aanzien van rechtsstatelijkheid. In het Verslag buitengewone Europese Raad van 17 tot en met 21 juli 2020 (Kamerstuk 
2020D30498) is het nieuwe MFK nader toegelicht. 

 
 
 


