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De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid2 hebben 
kennisgenomen van de brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 
26 juni 20203, waarmee hij een afschrift van de brief aan de Tweede 
Kamer over de doorlichting van de strafrechtketen aanbiedt, in het kader 
van zijn toezegging4 gedaan bij het beleidsdebat over de staat van de 
rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020. Tevens informeert de Kamer over de 
uitvoering van de motie-Rosenmöller c.s.5 over onafhankelijk onderzoek 
naar de versterking van de rechtsstaat. Voornoemde leden hebben deze 
brief besproken in hun vergadering van 7 juli 2020. 
Naar aanleiding hiervan is op 13 juli 2020 een brief gestuurd aan de 
Minister. 

De Minister heeft op 21 september 2020 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
Van Dooren 

1 De letters AX hebben alleen betrekking op wetsvoorstel 35 300 VI.
2 Samenstelling:

Backer (D66), De Boer (GL) (voorzitter), Van Dijk (SGP), Van Hattem (PVV), Nooren (PvdA), 
Rombouts (CDA), Bikker (CU), Baay-Timmerman (50PLUS), Adriaansens (VVD), arbouw (VVD), 
Bezaan (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Cliteur (FVD), Dittrich (D66), Doornhof (D66), 
Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Karimi (GL), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD), Otten (Fractie-Otten) 
(ondervoorzitter), Van Pareren (FVD), Recourt (PvdA), Rietkerk (CDA), Veldhoen (GL), Van Wely 
(FVD)

3 Kamerstukken I 2019/20, 35 300 VI, AM.
4 Toezegging T02924.
5 Kamerstukken I 2019/20, 35 300, C.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
JUSTITIE EN VEILIGHEID  

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid 

Den Haag, 13 juli 2020 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met 
belangstelling kennisgenomen van uw brief van 26 juni 20206, waarmee u 
een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer over de doorlichting van 
de strafrechtketen aanbiedt, in het kader van uw toezegging7 gedaan bij 
het beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat, d.d. 10 maart 2020. 
Tevens informeert u de Kamer over de uitvoering van de motie-
Rosenmöller c.s.8 over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van 
de rechtsstaat (hierna: motie). Voornoemde leden hebben deze brief 
besproken in hun vergadering van 7 juli 2020. Daarbij hebben zij besloten 
de toezegging als voldaan te beschouwen. Naar aanleiding van de 
passage over de uitvoering van de motie willen zij graag nog een 
opmerking maken. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zijn verheugd 
te lezen dat het WODC9 gevraagd is ter uitvoering van de motie een 
onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar met name de ontwikke-
lingen in de financiering van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak 
in den brede over de afgelopen 10 jaar en naar de daaronder liggende 
beleidskeuzes. Zij lezen dat daarbij ook gekeken zal worden naar de 
werking en effecten van verschillende bekostigingssystematieken en naar 
de mogelijkheden om naar de toekomst toe te komen tot meer stabiliteit 
in de financiering in relatie tot beleid. Het streven is de onderzoeksuit-
komsten in de eerste helft van maart 2021 beschikbaar te hebben.10 In het 
kader van het bezien van de mogelijkheden naar de toekomst toe om te 
komen tot meer stabiliteit in de financiering in relatie tot beleid, verzoeken 
deze leden u de huidige coronasituatie en de impact daarvan te laten 
betrekken bij het onderzoek, indien dat nog niet het geval is. 

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien uw 
reactie – bij voorkeur voor 4 september 2020 – met belangstelling 
tegemoet. 

De Voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,
M.M. de Boer 

6 Kamerstukken I 2019/20, 35 300 VI, AM.
7 Toezegging T02924.
8 Kamerstukken I 2019/20, 35 300, C.
9 Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum.
10 Kamerstukken I 2019/20, 35 300 VI, AM, p. 9.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 september 2020 

Naar aanleiding van mijn brief van 26 juni 2020 over de doorlichting van 
de strafrechtketen hebben de leden van de vaste commissie van Justitie 
en Veiligheid van uw Kamer in de brief van 13 juli jl. (kenmerk 167140.01u) 
geïnformeerd naar de onderzoeksopdracht van het WODC inzake de 
uitvoering van de motie Rosenmöller. Ik kan aan uw Kamer mede namens 
de Minister voor Rechtsbescherming als volgt reageren. 

In het onderzoek zal worden gekeken naar ontwikkelingen in de finan-
ciering van politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak in de afgelopen 10 
jaar en naar de daaronder liggende beleidskeuzes. Dit betekent dat de 
invloed van de coronacrisis op de financiering van de organisaties daar 
dan ook deel van uit maakt als actuele context, in die zin dat zal worden 
nagegaan of en hoe daarop met specifieke extra investeringen is 
gereageerd ten aanzien van de betrokken organisaties. 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
F.B.J. Grapperhaus
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