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Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het 
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BE BRIEF VAN DE PRESIDENT VAN DE ALGEMENE REKENKAMER 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 4 februari 2021 

In navolging op onze brief van 3 september 2020 over uw verzoek aan de 
Algemene Rekenkamer om onderzoek te doen en advies te geven hoe de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak beter kan worden geborgd in de 
begrotingssystematiek, is er het afgelopen half jaar zowel ambtelijk als 
bestuurlijk overleg geweest. Op 20 oktober jl. vond overleg plaats met de 
plaatsvervangend griffier en stafmedewerkers en op 1 december jl. met 
leden van de Commissie voor Justitie en Veiligheid, waaronder indieners 
van de motie Veldhoen c.s. Tijdens deze gesprekken zijn de onderlinge 
wensen en verwachtingen uitgesproken en de mogelijkheden verkend. Wij 
waarderen uw interesse in ons werk en het vertrouwen dat daaruit 
spreekt. 

De huidige COVID-19-pandemie, die voortdurend leidt tot beperkingen in 
ons onderzoekswerk, vraagt om een zorgvuldige en scherpe prioritering 
van nieuw onderzoek. Wij constateren dat op het terrein van de finan-
ciering van de rechtspraak de afgelopen jaren divers onderzoek gepubli-
ceerd is.1 De bevindingen daaruit zijn meegewogen in de aanvullende 
afspraken tussen de Minister van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de 
Rechtspraak om een structureel adequate financiering van de rechtspraak 
weer mogelijk te maken.2 De komende jaren zal zichtbaar worden tot 
welke resultaten de aangepaste bekostiging leidt. Wij attenderen u in dat 
verlengde graag op het WODC-onderzoek over een toekomstbestendige 
financiering van de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, dat in het 
voorjaar van 2021 wordt verwacht.3 Dit met het oog op een duurzame 
versterking van de rechtsstaat. Verder constateren wij dat er binnen het 
Rijk diverse onderwerpen onze aandacht vragen, waarop wij onze 
onderzoeksprioriteiten hebben ingericht. Wij hebben besloten om daarin 
momenteel geen capaciteit vrij te maken om gevolg te geven aan uw 
verzoek. 
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De wijze van financiering van de rechtspraak zal de komende jaren zeker 
onze aandacht houden. Indien u interesse heeft dan kunnen wij voor u een 
presentatie verzorgen met onze actuele inzichten op basis van recent 
onderzoek, zowel van ons als van anderen. Zo nodig kunnen wij 
aandachtspunten meegeven voor uw parlementaire behandeling van 
wetsvoorstellen, waaronder de begroting van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid. 

Algemene Rekenkamer 

drs. A.P. (Arno) Visser,
president 

drs. (Cornelis) van der Werf,
secretaris
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