


 

WAT IS ER NODIG? 
Voor een goed functionerende rechtsstaat is meerjarige stabiele financiering nodig. In de komende kabinetsperiode 
zijn alleen al voor de basisteams, specialistische opsporing en digitalisering zo’n 1500 politiemensen extra nodig (tot 
2030 nog eens 2800), 245 OM-medewerkers en 270 rechters. Daarbij is ook van belang dat straffen voortvarend ten 
uitvoer kunnen worden gelegd en organisaties als Reclassering Nederland en Slachtofferhulp Nederland voldoende 
zijn toegerust om hun belangrijke werk te doen. Alleen dan kunnen onze organisaties goed verankerd zijn in de 
wijken, kan er in de gehele strafrechtketen efficiënt worden samengewerkt en kunnen wij ons bijvoorbeeld wapenen 
tegen cybercrime. Om ook daar een factor van belang te blijven, moeten we de komende jaren investeren in innova
tie en in toekomstbestendige systemen in de gehele strafrechtketen. Net zo belangrijk is het dat het recht zijn loop 
heeft voor hen die met mogelijke vervolging en veroordeling worden geconfronteerd. Dat vraagt een goede 
toegang tot rechters en sociale advocatuur. 

De rechtsstaat vergt dringend onderhoud, anders wordt het fundament van onze samenleving kwetsbaar. Daarnaast 
is een structurele dialoog tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten nodig om te signaleren 
waar wetgeving knelt of zorgt voor ongekende hardheid. Recente parlementaire moties (Rosenmöller c.s.1 en Van 
Nispen2) en daarop gebaseerd onderzoek onderstrepen het belang van robuuste financiering en noodzakelijke, forse 
investeringen in de rechtsstaat, in het bijzonder de strafrechtketen. 

Als samenwerkende, rechtsstatelijke organisaties hebben wij de plannen gereed en vragen wij de onderhandelende 
partijen dringend om de noodzaak van investeringen te erkennen. En er zich daarbij rekenschap van te geven dat de 
politie niet zonder het OM kan en het OM niet zonder de Rechtspraak en rechtsbijstand kan. Om de belofte van een 
eerlijke en rechtvaardige samenleving te realiseren is een structureel bedrag van 1,3 miljard euro3 nodig. Hiermee 
kunnen de politie en de organisaties in de strafrechtketen noodzakelijk groot onderhoud doen. 

Onze samenleving vraagt hier niet alleen om, maar is het ook waard. Graag zijn wij te allen tijde tot een onderhoud 
met de partijen bereid, 

Gerrit van der Burg, voorzitter College van procureurs-generaal Openbaar Ministerie 

Henk van Essen, Korpschef Politie Nederland 

Femke Halsema, voorzitter Regioburgemeesters 

Frans Knüppe, Algemeen Deken Nederlandse Orde van Advocaten 

Henk Naves, voorzitter Raad voor de rechtspraak

 1 Rosemmöller c.s. kamerstuknummer 35300C voorgesteld 29 oktober 2019, opgevolgd door eindrapport WODC 
aan de Eerste Kamer gestuurd op 30 april 2021.

 2 Van Nispen kamerstuknummer 35564-14 voorgesteld 27 mei 2021.

 3 Zie bijlage voor onderbouwing. 




