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Betreft: Begroting Veiligheid en Justitie 2016 

 

 

Amici, 

 

 

Op 25 en 26 november a.s. zal de parlementaire behandeling van de begroting van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie plaatsvinden. Kort daarna, op 30 november a.s. wordt het rapport van de 

commissie Wolfsen openbaar gemaakt. Vervolgens zal op 2 december a.s., na afloop van de 

vergadering van het college van afgevaardigden, het rapport van de Commissie Duurzaam Stelsel, 

ingesteld door de NOvA en onder voorzitterschap van prof. mr. Barkhuysen, worden 

gepresenteerd.  

 

Sinds de bekendmaking van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de 

NOvA zich daarmee intensief beziggehouden. Dat gebeurde zowel voor als achter de schermen. 

Duidelijk zichtbaar gebeurde dit tijdens het Gerbrandy debat op 11 november jl. waar werd 

gedebatteerd werd met justitiewoordvoerders uit de Tweede Kamer (Oskam (CDA), Van Nispen 

(SP), Van Oosten (VVD) en Recourt (PvdA)) over de stelling "Deze justitiebegroting brengt de 

rechtspleging onomkeerbare schade toe". Namens de algemene raad heeft Bert Fibbe de 

boodschap afgegeven: bezin je op de rechtsstaat en geld. Moet recht wijken voor geld of moet geld 

wijken voor recht? Social media schonken aan dit debat veel aandacht.  

 

De komende begrotingsbehandeling is een goede gelegenheid voor verdere bezinning op het 

belang van justitie - en niet alleen veiligheid.  

 

Als het gaat om de vraag op welke wijze het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand vorm zal 

moeten krijgen en op welke wijze toegang tot het recht zal moeten worden gewaarborgd, zullen de 

aanbevelingen van de commissies Wolfsen en Barkhuysen leidend moeten zijn. De aankondiging 

dat 250 miljoen 'extra' zal worden vrijgemaakt ten behoeve van veiligheid - en ook justitie - neemt 

de zorgen over de toegang tot het recht zeker niet weg.  

 

De algemene raad acht het van belang om, vooruitlopend op de verdere discussies over de 

begroting van Veiligheid en Justitie, in dit verband ook het volgende te benadrukken.  

 

De afgelopen jaren is van diverse zijden grote zorg uitgesproken over de kwaliteit van de 

rechtspleging. De zittende magistratuur staat onder zodanige werkdruk dat zij niet de kwaliteit kan 

leveren waarvoor zij moet staan. Het Openbaar Ministerie werd - en wordt - geconfronteerd met 

immense bezuinigingen. De politie heeft te kampen met structurele tekorten - in 

financiële zin en (dientengevolge) ook in kwaliteit. Advocaten die gefinancierde 

rechtsbijstand verlenen, hebben moeite het hoofd boven water te houden.  

 

De toegang tot het recht staat dus onder grote druk.  

 

In het civiele recht beschermt de combinatie van eigen bijdrage, hoge griffierechten en 

het risico van veroordeling in proceskosten de rechter tegen toenadering door - met 
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name kwetsbare - rechtzoekenden. Die kunnen zich in rechte daarom niet weren wanneer dat 

nodig is.  

 

Ook op het terrein van het strafrecht wordt pijnlijk zichtbaar dat belangrijke elementen van 

rechtsstatelijkheid - het legaliteitsbeginsel, scheiding der machten, een adequaat functionerende 

rechtspraak en bescherming van grondrechten - dreigen te worden aangetast.  

 

Een concreet voorbeeld: op uiterlijk 27 november 2016 zullen burgers die verdacht worden van een 

strafbaar feit het recht hebben op bijstand door een raadsman bij politieverhoor. Nederland is één 

van de laatste landen in Europa die niet voldoet aan de Europese richtlijn. Vanaf eind 2016 

verandert dat. Dan zal het recht op rechtsbijstand bij politieverhoor geëffectueerd moeten kunnen 

worden.  

 

Sinds 2013 dringt de NOvA bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan op regeling van de 

financiering van verhoorbijstand -  de implementatie en realisatie vraagt ook van de advocatuur 

grote inspanning en veel voorbereiding. Die voorbereiding is nog altijd niet goed mogelijk omdat er 

geen zicht is op (regeling van) een adequate vergoeding van de verhoorbijstand die van de 

advocaat zal worden gevergd.  

 

Voor wat betreft de ZSM-werkwijze van het Openbaar Ministerie geldt dat, na pilots die het 

afgelopen jaar in drie arrondissementen hebben gedraaid, alle betrokkenen het erover eens zijn 

dat de advocaat niet alleen in rechtsstatelijke zin onmisbaar is, maar ook toegevoegde waarde 

heeft. Die advocaat moet dus structureel een plaats krijgen binnen de ZSM-werkwijze. Dat dat nog 

lang niet overal het geval is, is het gevolg van ontbrekende financiering.  

 

Tot slot: het Wetboek van Strafvordering gaat de komende jaren op de schop. Leidend bij de 

herziening van dat wetboek zal de rechtsstatelijkheid daarvan moeten zijn. Het gaat nu nog echter 

veel teveel over 'efficiency'. Die houding moet fundamenteel veranderen.  

 

Wij zullen blijven hameren op deze en andere punten die van essentieel belang zijn voor de 

rechtsstatelijkheid waarvoor de NOvA staat.  

 

Namens de algemene raad, 

 

 
 

Walter Hendriksen 

Algemeen deken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


