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M E M O  
Aan   :  NVvR 
Van   :  Van Oort & Van Oort  
Betreft   :  Begrotingen 2023 
Datum   :  20 september 2022 
 

 
Aanleiding 

• Op 20 september 2022 (Prinsjesdag) heeft het kabinet-Rutte IV de begrotingen voor 2023 ingediend bij de Tweede 
Kamer. 

• Deze notitie bevat een scan van de begrotingen Justitie en Veiligheid, Buitenlandse Zaken, Overige Hoge Colleges 
van Staat en de Raad voor de Rechtspraak 2023. In de toelichting is een selectie van relevante passages uit de 
begroting opgenomen. Onderstaande kern bevat een korte samenvatting. 

 
Kern 

• De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak. 
Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid 
(ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en 
innovatie en verbetering van de ketensamenwerking 

• In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt zo de keten 
klaar te maken voor de toekomst 

• Er zijn met de Rvdr prijsafspraken gemaakt voor de periode 2023-2025. Met deze prijsafspraken wordt de bijdrage 
aan de Rvdr structureel met ruim € 155 mln. verhoogd. Hiermee wordt de Rechtspraak onder meer in staat gesteld 
om extra rechters en ander personeel aan te trekken, te investeren in digitalisering en innovatie, en in de kwaliteit 
van rechtspreken 

• De verwachte uitgaven voor de afdeling bestuursrechtspraak in 2023 zullen ten opzichte van 2022 met 1.862.000 
euro toenemen 

 
Verdere procedure 

• De fractievoorzitters in de Tweede Kamer debatteren op woensdag 21 en donderdag 22 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 4, 5 en/of 6 oktober tijdens 
de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) met minister Kaag over het financieel-economisch beleid. Hieraan 
voorafgaand houdt de Tweede Kamercommissie Financiën op 26 september een feitelijke vragenronde over de 
Miljoenennota 2023, het bijlagenboek bij de Miljoenennota en de Macro-Economische Verkenning 2023 van het 
Centraal Planbureau (CPB). 

• Na de AFB volgen de plenaire Tweede Kamerbehandelingen van de diverse departementale begrotingen. De 
behandeling van de begrotingen vindt plaats volgens onderstaande planning. Daaraan voorafgaand is er op 6 
oktober een schriftelijke vragenronde over de begroting Justitie en Veiligheid.  

Datum Begroting(sonderdeel) Soort behandeling 

8, 9 en 10 november (week 45) Buitenlandse Zaken (V) Plenair debat 

15, 16 en 17 november (week 46) Justitie en Veiligheid (VI) Plenair debat 

 

• Na de debatten over alle afzonderlijke departementale en fondsbegrotingen stemt de Tweede Kamer in de plenaire 
vergadering van dinsdag 6 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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Selectie relevante passages uit de begrotingsvoorstellen voor 2023 
Miljoenennota 
Veiligheid in binnen- en buitenland is een fundament voor brede welvaart en de kwaliteit van leven. Een gebrek aan 
veiligheid of veiligheidsgevoel is een risico voor de kwaliteit van leven in het hier en nu, maar ook later. Het kabinet ziet 
het daarom als zijn prioriteit de veiligheid te versterken, onder andere door ondermijning tegen te gaan en in te zetten 
op preventie. Het aandeel mensen dat aangeeft slachtoffer te zijn geweest van criminaliteit is in 2021 weliswaar 3,7%-
punt lager dan in 2019, maar het gebruik van ernstig geweld bij jeugdcriminaliteit is toegenomen.47 En hoewel 
Nederland nog altijd de zesde positie in Europa inneemt als het gaat om het vertrouwen in de rechtsstaat, is dit 
vertrouwen wel gedaald. Ook de verharding van georganiseerde drugscriminaliteit ondermijnt onze maatschappij en 
tast de veiligheid aan. Daarnaast bevinden Nederland en Europa zich mede door de vreselijke oorlog in Oekraïne in een 
tumultueuze internationale context met veranderende machtsverhoudingen en instabiliteit. Dit heeft ook een effect op 
de veiligheidsbeleving in ons land. 
 
Justitie en Veiligheid 
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Relevante punten op de beleidsagenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

• Een nieuw Wetboek van Strafvordering (WvSv) in 2026  
o Het huidige wetboek van bijna 100 jaar oud is toe aan vernieuwing. Het nieuwe WvSv is een 

belangrijke prioriteit van dit kabinet en voor de invoering daarvan zijn daarom de benodigde financiële 
middelen beschikbaar gesteld. In 2023 werken we verder aan dit majeure wetgevingsproject. Ook 
gaan we verder met het voorbereiden van de implementatie van het nieuwe wetboek. Daarbij richten 
we ons op de digitale processen, de werkprocessen en het opleiden van medewerkers. 

 
Tabel 1 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar   
 
Voorjaarsnota 2022/ eerste suppletoire begroting 2022 

 
 
Toelichting mutaties opgenomen in Voorjaarsnota en eerste suppletoire begroting 2022 

• Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen 
o Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen zijn 

vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar 
deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en 
de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.  

• Kasschuif Wetboek van Strafvordering 
o Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden 

door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 
van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen. 

 
Miljoenennota 2023/ Ontwerpbegroting 2023 
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Toelichting nieuwe mutaties 

• CA-middelen: Versterken justitiële keten (OM/ZM)  
o De justitiële keten wordt versterkt door investeringen in met name het Openbaar Ministerie en de 

Rechtspraak. Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van 
capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de 
informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking. 

• CA-middelen: Modernisering wetboek van strafvordering  
o In het coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering. Het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering is techniek onafhankelijk en helpt 
zo de keten klaar te maken voor de toekomst. De strafrechtketen kan dan beter inspelen op de 
technologische ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen in een samenleving die steeds verder 
digitaliseert. Met het nieuwe wetboek krijgt de rechter meer mogelijkheden om te sturen in het 
onderzoek voordat een strafzaak op zitting komt.  

• Legacy problematiek Raad voor de Rechtspraak  
o Dit betreft extra middelen ten behoeve van de informatievoorziening (IV) legacy problematiek bij de 

rechtspraak. Deze middelen worden ingezet voor ondermijning, data dienstverlening publicatieproces 
en vernieuwing procesondersteuning. 

• Ondermijning ten behoeve van de Rechtspraak  
o Voor de rechtspraak zijn ondermijningsmiddelen ten behoeve van de rechtspraak overgeheveld voor 

versterking van de keten, beschermen en veiligheid, planningstool en megazaken.  

• Continuïteit en vernieuwing ICT OM  
o Voor het op orde brengen van de continuïteit en vernieuwing van de ICT zijn er middelen toegekend 

aan het OM.  

• Legacy problematiek OM  
o Voor legacy problematiek bij het Openbaar Ministerie zijn gelden vanuit de ondermijningsmiddelen 

overgeheveld naar het OM. Bovendien brengt het nieuwe wetboek de basis weer op orde om het 
strafrecht toe te passen op een manier die in evenwicht is met de grond- en mensenrechten van 
eenieder. 
 

Strategische Evaluatie Agenda (SEA) 
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• De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak 
betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het 
Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor 
Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving. 
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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 met de Rvdr prijsafspraken 
gemaakt voor de periode 2023-2025. Met deze prijsafspraken wordt de bijdrage aan de Rvdr structureel met 
ruim € 155 mln. verhoogd. Hiermee wordt de Rechtspraak onder meer in staat gesteld om extra rechters en 
ander personeel aan te trekken, te investeren in digitalisering en innovatie, en in de kwaliteit van rechtspreken. 
Hiermee kunnen onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak en wijkrechtspraak meer 
initiatieven worden ontplooid om het recht dichter bij mensen te brengen en komt er tijd voor reflectie. 
Daarnaast worden voor de aanpak van ondermijning middelen ingezet om onder meer de toename aan 
megazaken op het terrein van het strafrecht op te vangen. 

• Instroom, financiering en productie  
Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begrotingsvoorstel ingediend bij de Minister 
voor Rechtsbescherming op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel 
Justitiële ketens, daarbij nog uitgaand van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2020-2022. 
Hieruit volgt dat de instroom neerwaarts is bijgesteld ten opzichte van de instroomprognose in de vorige 
begroting. 
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Subsidies  
Subsidie Rechtspleging - De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor 
de Rechtspraak (NVvR). 
 
Budgettaire gevolgen van beleid 

 
 

 
Toelichting op de financiële instrumenten 
 

• Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie 
Het budget voor het OM is ten opzichte van 2021 gestegen vanwege de structurele investeringen zoals zijn 
opgenomen in het Coalitieakkoord. Deze investeringen hebben als doel om het OM toekomstbestendig te 
maken, op gebied van onder meer capaciteit, wendbaarheid, kwaliteit van de informatievoorziening, 
digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking. Daarnaast is er sprake van een 
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intensivering van de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

 
 

• De in de tabel opgenomen aantallen zijn gebaseerd op de beschikbare capaciteit van het Openbaar Ministerie 
voor de behandeling van zaken en het Prognosemodel Justitiële ketens. 

• In 2023 beoordeelt het OM naar verwachting circa 450.000 zaken van burgers die beroep instellen tegen een 
verkeersboete (WAHV).  

• Verder neemt het OM in circa 164.000 overtredingszaken een strafrechtelijke beslissing. Het OM kan de zaak 
zelfstandig afdoen (bijvoorbeeld met een strafbeschikking of een sepot) of de zaak aan de kantonrechter 
voorleggen. Het OM verwacht in 2022 en 2023 meer overtredingszaken te behandelen dan in 2021. Hierbij is 
ervan uitgegaan dat de coronacrisis voorbij is en de door de coronacrisis opgelopen achterstanden zullen 
worden weggewerkt.  

• Het OM zet de meeste capaciteit in bij de behandeling van misdrijfzaken. De capaciteit van het OM is erop 
gericht om bijna 29.000 eenvoudige misdrijfzaken, meestal zogenaamde feitgecodeerde misdrijven te 
behandelen. Bij interventiezaken is het doel dat bij veel voorkomende (wijkgerelateerde) criminaliteit de 
burger als verdachte, slachtoffer of betrokkene een merkbare, zichtbare en betekenisvolle (strafrechtelijke) 
interventie ervaart die waar mogelijk snel (ZSM) wordt uitgevoerd. Het gaat in 2023 naar verwachting om ruim 
123.000 zaken.  

• De onderzoekszaken en ondermijningszaken omvatten de opsporing en vervolging van ernstige delicten. In 
ondermijningszaken ligt de focus op de aanpak van criminele activiteiten die niet primair ter kennis van de 
opsporingsinstanties komen via aangiften. De strafrechtelijke onderzoeken en de daaruit volgende strafzaken 
zijn vaak langdurig, complex en omvangrijk. 

• Tot slot kan een verdachte of de officier van justitie (of beiden) in appèl gaan tegen het vonnis van de 
strafrechter. In dat geval wordt de strafzaak door het Ressortsparket in behandeling genomen. Het gaat hier 
naar verwachting om circa 26.000 zaken. Het wegwerken van de ontstane voorraad bij rechtbanken zal met 
enige vertraging vermoedelijk leiden tot extra instroom van hoger beroepzaken bij het Ressortsparket. 
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• Opdrachten 
o Gerechtskosten OM Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op 

deskundigen en tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd 
in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken. 
 

Artikel 34. Straffen en beschermen 
 

 
 
 
Financiën 

• Prijsafspraken 2023-2025 
Voor de periode 2023-2025 zijn er met de Rechtspaak prijsafspraken gemaakt. De totale begroting van de 
Rechtspraak wordt verhoogd met ruim € 155 mln. structureel vanaf 2025. Daarmee kan allereerst de basis op 
orde worden gebracht. Dat betekent geld om meer rechters en ander personeel aan te trekken, waardoor de 
doorlooptijden kunnen worden verkort en de werkdruk op termijn kan worden teruggedrongen. Verder 
worden meer middelen ter beschikking gesteld voor de kwaliteit van rechtspreken. Hiermee kunnen onder de 
noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak en wijkrechtspraak meer initiatieven worden ontplooid om het 
recht dichter bij mensen te brengen en komt er tijd voor reflectie. Ook voor ondermijning wordt geld 
uitgetrokken om onder meer de toename aan megazaken strafrecht op te vangen. Tot slot komt er geld 
beschikbaar voor digitalisering en innovatie. Deze middelen zijn niet alleen bedoeld voor het bevorderen van 
de digitale toegankelijkheid van de rechtzoekende en het verbeteren van de data dienstverlening, maar ook 
voor het op orde brengen van de processystemen, waardoor het digitaal werken in het primaire proces beter 
wordt ondersteund. De gelden voor «preventie met gezag» (wijkrechtspraak) worden vooralsnog gereserveerd 
op de JenV-begroting. Er zijn afspraken over op welk moment er middelen hiervoor worden overgeheveld naar 
de Rechtspraak. 
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Doorlooptijden 

• De Rechtspraak ontwikkelt sinds 2020 nieuwe (maximum)normen voor doorlooptijden, dit worden ‘de 
standaarden’ genoemd. De methodiek van normpercentages (X procent van de zaken binnen X dagen) is 
verlaten. Er wordt nu voor het overgrote deel gewerkt met een maximum voor het aantal dagen per 
zaakstroom. Kenmerkend voor de nieuwe systematiek is dat in principe 100% van de zaken aan de 
weergegeven standaarden moet voldoen. De nieuwe methodiek maakt interne sturing eenvoudiger en maakt 
duidelijker wat rechtszoekenden kunnen verwachten. 

• De geformuleerde normen zijn vanwege het perspectief van de rechtszoekenden normen voor de totale 
doorlooptijd. Binnen deze totale doorlooptijd is sprake van genormeerde deeltrajecten. Een deel van deze 
deeltrajecten bevindt zich buiten de invloedssfeer van de Rechtspraak; de doorlooptijd daarvan wordt bepaald 
door anderen (procespartijen). In onderstaande tabel worden uit het oogpunt van leesbaarheid alleen de 
standaarden op totaal niveau weergegeven, dus inclusief de doorlooptijd van die andere partijen. 

• In sommige zaaksstromen is sprake van een doorlooptijd van enkele weken. Bij andere stromen is die 
doorlooptijd veel langer. Bij toezicht CBM bijvoorbeeld gaat het om de periode tussen de start van het toezicht 
en de ontvangst van het wettelijke evaluatieverslag dat na vijf jaar moet worden toegestuurd aan de rechter. 

• Voor alle belangrijke zaakstromen zijn inmiddels standaarden geformuleerd, ook voor de zaken waarbij eerder 
een standaard ontbrak, zoals bij de zorgzaken in het rechtsgebied familie en jeugd, en diverse zaakstromen in 
het rechtsgebied toezicht. 
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Buitenlandse Zaken 
Geopolitiek: terug van nooit weggeweest  
Rechtsstatelijkheid  
De Unie is sterk als de fundamenten van goed bestuur en de democratische rechtsstaat stevig zijn verankerd in de 
lidstaten en de instellingen, en lidstaten gemaakte afspraken nakomen. Dit maakt dat de Unie effectief en efficiënt kan 
opereren. Door de aanhoudende zorgen over de staat van de rechtsstaat in verschillende EU-lidstaten komen deze 
fundamenten van de Europese samenwerking onder druk te staan. Het kabinet blijft er in 2023 samen met gelijkgezinde 
lidstaten op aandringen dat de EU proactief, consequent en daadkrachtig optreedt om de Uniewaarden te beschermen. 
Daarbij is het van belang dat het EU-rechtsstaatinstrumentarium, waaronder het rechtsstaatsrapport van de Commissie 
en de MFK-rechtsstaatsverordening, zo volledig en adequaat mogelijk wordt ingezet.  
 
Waarden, democratie en internationale rechtsorde 
Om de ontwikkeling van de internationale rechtsorde conform artikel 90 van onze grondwet zo goed mogelijk te 
bevorderen, richt dit kabinet zich op naleving en waar nodig aanvulling van de internationale wet en regelgeving. 
Gerechtigheid voor slachtoffers van de meest ernstige misdrijven, het afschrikken van potentiële daders en het 
bevestigen van fundamentele normen is essentieel voor duurzame stabiliteit, vrede en veiligheid. Daarom zet kabinet 
dan ook onverminderd in op het tegengaan van straffeloosheid voor de meest ernstige mensenrechtenschendingen en 
de preventie van deze schendingen, en de versterking van internationale hoven en tribunalen zoals het Internationaal 
Strafhof. Hierbij zal Nederland zich in het bijzonder richten op gerechtigheid voor slachtoffers van de Russische agressie 
in Oekraïne. 
 
Artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde 
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Artikel 3 Effectieve Europese samenwerking (p. 43) 
B. Rol en verantwoordelijkheid  
Binnen de Europese Unie wordt ingezet op drie dwarsdoorsnijdende thema’s voor het versterken van de Unie tot een 
sterke Unie van sterke lidstaten: rechtsstatelijkheid en goed bestuur, opwaartse sociale en economische convergentie 
en de Unie als geopolitieke speler. 
 
Artikel 3.3: Een hechtere Europese waardengemeenschap  
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 Parlement. 
 
Raad voor de Rechtspraak 
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Beleidsmatige ontwikkelingen  
De afgelopen periode stond de Rechtspraak voor grote uitdagingen, zoals het uitbreken van de coronacrisis en de 
nasleep van de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar ook de pensionering van een steeds groter aantal rechters en 
daarmee het tekort aan rechters, de complexer wordende rechtszaken en een grote digitaliseringsopgave, moeten in dit 
verband worden genoemd. Dit neemt niet weg dat de Rechtspraak het werk van de rechter nog beter tot zijn recht wil 
laten komen en wil leren van de coronacrisis en de toeslagenaffaire. Een goed functionerende Rechtspraak is essentieel 
voor onze samenleving, om geschillen tussen burgers, bedrijven en overheden te beslechten en om te beoordelen of zij 
de wet hebben overtreden en welke (straf)maatregel dan passend is. De samenleving heeft rechtspraak nodig die 
rechtvaardig, toegankelijk, tijdig en transparant is en inspeelt op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daar gaat de 
Rechtspraak zich in 2023 weer volop voor inzetten.  
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Beleidsdoelen 2023  
Dit begrotingsvoorstel van de Rechtspraak bevat de beleidsdoelen die zijn geformuleerd op basis van de prijsafspraken 
voor de periode 2023–2025 tussen de Raad voor de rechtspraak en de Minister voor Rechtsbescherming. Daarnaast 
vloeit het beleid voort uit de in 2021 vernieuwde missie, visie en agenda van de Rechtspraak. De Raad voor de 
rechtspraak, de gerechten en de landelijke diensten werken in 2023 gezamenlijk aan het opstellen van een nieuwe 
Uitvoeringsagenda voor de periode 2023–2025. Thema’s die daarin zeker een belangrijke rol gaan spelen zijn:  
1. Toegankelijke en digitale rechtspraak  
2. Tijdige en voorspelbare rechtspraak  
3. Kwaliteit van ons primaire proces  
4. Onze mensen: vinden, binden, boeien & iedereen voelt zich welkom en gewaardeerd (inclusiviteit)  
 
Prijsafspraken  
Voor de periode 2023–2025 zijn er met de Minister voor Rechtsbescherming prijsafspraken gemaakt. De totale 
begroting van de Rechtspraak wordt vanaf 2023 structureel verhoogd tot een bedrag van ruim € 155 mln. vanaf 2025. 
Daarmee kan allereerst de basis op orde worden gebracht. Dat betekent geld om meer rechters en ander personeel aan 
te trekken, waardoor de doorlooptijden kunnen worden verkort en het overwerk op termijn kan worden 
teruggedrongen. Verder worden meer middelen ter beschikking gesteld voor de kwaliteit van rechtspreken. Hiermee 
kunnen onder de noemer maatschappelijk effectieve rechtspraak en wijkrechtspraak meer initiatieven worden 
ontplooid om het recht dichter bij mensen te brengen en komt er tijd voor reflectie. Ook voor ondermijning wordt geld 
uitgetrokken om onder meer de toename van megazaken in het strafrecht op te vangen. Tot slot komt er geld 
beschikbaar voor digitalisering en innovatie. Deze middelen zijn niet alleen bedoeld voor het bevorderen van de digitale 
toegankelijkheid ten behoeve van de rechtzoekenden en het verbeteren van de data dienstverlening, maar ook voor het 
op orde brengen van de processystemen, waardoor het digitaal werken in het primaire proces beter wordt 
ondersteund. 4 De gelden voor «preventie met gezag» (wijkrechtspraak) worden vooralsnog gereserveerd op de 
begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Er zijn afspraken over op welk moment er middelen 
hiervoor worden overgeheveld naar de Rechtspraak. 
 
Capaciteitsbehoefte  
De in dit begrotingsvoorstel opgenomen capaciteitsbehoefte in strafzaken, bestuurszaken en civiele zaken is gebaseerd 
op de door het Ministerie van J&V opgestelde meerjarenprognose van de capaciteitsbehoefte in de justitiële ketens op 
basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) en de Meerjaren Productie Prognose (MPP). De 
capaciteitsbehoefte verwijst naar het aantal geraamde zaken. Volgens de laatste PMJ-prognoses en de MPP zal de 
totale capaciteitsbehoefte in aantal zaken bij de Rechtspraak in 2023 iets dalen ten opzichte van 2022. Dit komt 
voornamelijk doordat er in de capaciteitsbehoefte van 2022 rekening is gehouden met corona-achterstanden die 
moeten worden weggewerkt. Na 2023 blijft de capaciteitsbehoefte redelijk stabiel. Voor 2023 en volgende jaren zijn er 
nog geen corona-achterstanden opgenomen in het PMJ en in de PMJ-overzichten. Komende jaren zal worden nagegaan 
of dit nog nodig is. 
 
Eigen vermogen  
Na toepassing door de Minister van Rechtsbescherming van de hardheidsclausule in verband met corona heeft de 
Rechtspraak over 2021 een resultaat van nul euro geboekt. Het jaar 2021 werd afgesloten met een nihil eigen 
vermogen. De verwachting op dit moment is dat over 2022 een negatief resultaat wordt behaald van rond de €25 mln. 
Dit komt vooral door een grote hoeveelheid minderwerk als gevolg van coronamaatregelen in het eerste kwartaal 2022, 
een hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt. 
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Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023  
 

 
 
 
Uitgaven 

 
 
Toelichting op de uitgaven 

• Loon- en prijsbijstelling. 
o  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022.  

• Omgevingskamer  
o De Raad van State ontvangt over de periode 2022 ‒ 2025 € 12 mln. van de begroting van het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het vergroten van de capaciteit 
van de Omgevingskamer. Hiermee kunnen zaken met betrekking tot woningbouw sneller afgedaan 
worden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 200 IIB, nr. 2 34 4. Kasschuif Omgevingskamer 
Door krapte op de arbeidsmarkt lukt het de Raad van State niet om voldoende juristen te werven voor 
de Omgevingskamer. Daarom wil de Raad van State budget dat zij van de begroting van het Ministerie 
van BZK heeft ontvangen voor versterking van de Omgevingskamer uitspreiden over een langere 
periode. 
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Ontvangsten 
 

 
 
Toelichting op de ontvangsten 

• Er is in de begroting geen toelichting aanwezig bij de tabel over de ontvangsten van de Raad van State. 
 
Begroting gericht op de verschillende afdelingen van de Raad van State  

 
 
 
Afdeling bestuursrechtspraak  

• Taak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het op kwalitatief goede wijze afdoen van binnengekomen zaken. 
De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit drie kamers: de Algemene kamer, de Vreemdelingenkamer en de 
Omgevingskamer. 

• De verwachte uitgaven voor de afdeling bestuursrechtspraak in 2023 zullen ten opzichte van 2022 met 
1.862.000 euro toenemen.  

• In onderstaande tabel zijn de in het begrotingsjaar 2021 gerealiseerde uitstroom van zaken en de 
instroomverwachting voor de jaren 2022 ‒ 2027 weergegeven. De instroomverwachting voor de jaren 2022-
2027 is dat het aantal zaken zal toenemen.  
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De Raad van State gemeenschappelijke diensten  

• De Raad en zijn Afdelingen advisering en bestuursrechtspraak worden ondersteund door een 
gemeenschappelijke ambtelijke organisatie. Dit wordt in de begroting inzichtelijk gemaakt met een separaat 
uitgavenartikel.  

• De gemeenschappelijke diensten omvatten functies die werken ten behoeve van de inhoudelijke en logistieke 
ondersteuning van de Raad als geheel en beide Afdelingen en zijn ondergebracht in verschillende directies. Ook 
verzorgen zij ieder jaar het Jaarverslag van de Raad van State en andere inhoudelijke publicaties.  

• Ontvangsten De ontvangsten van de Raad van State bestaan in hoofdzaak uit griffierechten. 
 


