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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer  

der Staten-Generaal 

Postbus 20017  

2500 EA DEN HAAG 

 

 

 

Datum 13 juli 2020 

Onderwerp Antwoorden op vragen naar aanleiding van jaarplan Rechtspraak 2020 

 
 
 
Bij brief van 12 juni 2020 heeft de Vaste Commissie voor Justitie en Veiligheid 
vragen gesteld naar aanleiding van het toegezonden jaarplan Rechtspraak 2020. 

Hieronder beantwoord ik deze vragen. 

 
De leden van de fracties van GroenLinks en SP vragen wat de coronacrisis betekent 
voor de uitvoering van het jaarplan. Daarbij wordt gevraagd of ook bij andere 
afdelingen dan strafrecht achterstanden zijn ontstaan en, zo ja, wat de omvang 
daarvan is. Deze leden vragen hoe de oude en nieuwe achterstanden worden 
weggewerkt en of dit kan binnen de bestaande financiële kaders, of dat daar 
aanvullend budget voor wordt vrijgemaakt. 

 
Het jaarplan Rechtspraak 2020 is geschreven voor het uitbreken van de 
coronacrisis. De in rechtspraak getroffen maatregelen om te voldoen aan de RIVM-
adviezen hebben grote gevolgen voor het werk van de rechtspraak, in werkwijzen 
en voor het aantal zaken dat kan worden afgedaan. De rechtspraak blijft inzetten op 
de voor 2020 gestelde prioriteiten. Wel zal op onderdelen vertraging kunnen 

optreden. Zo kon bijvoorbeeld de afgelopen maanden minder voortgang worden 
geboekt bij pilots in het kader van maatschappelijk effectieve rechtspraak.   
 
Over de aanpak van de achterstanden in de strafrechtketen en de ontwikkeling van 
de werkvoorraden is de Tweede Kamer op 25 juni jl. schriftelijk geïnformeerd.1 Het 
globale beeld is dat in de strafsector de productie het sterkst is getroffen door de 
maatregelen. Ook in het bestuursrecht is de productie gedaald, maar is herstel 

zichtbaar. In de civiele sector is de productie wat lager dan in 2019. Na de opening 
van de rechtbanken en hoven op 11 mei jl. is weer een oplopende productie te zien.  
 

De Rechtspraak zet zich met het project Tijdige Rechtspraak in om achterstanden in 

de periode 2020 tot en met 2022 structureel weg te werken. In het kader van dit 

project worden onder meer flexibele kamers (inloopkamers) gerealiseerd. Zo kan 

een flexibele pool van rechters gericht worden ingezet op zaakstromen waar zich 

een achterstand of piekbelasting voordoet. De focus ligt daarnaast op het 

verbeteren van het roosteren en plannen van zaken, zodat de capaciteit efficiënt 

wordt benut. Deze aanpak wordt gecombineerd met de aanpak om in het strafrecht 

de specifiek door de coronacrisis ontstane achterstand voor eind 2021 in te lopen. 

                                                
1 De brief ´Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen´ bevindt zich in de 

bijlage.  
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De rechtspraak heeft vorig jaar structureel extra middelen gekregen. Deze worden 

onder meer aangewend voor het project Tijdige Rechtspraak. Op onderdelen moeten 

de maatregelen gericht op het wegwerken van de corona-achterstand nog verder 

worden uitgewerkt, ook ten aanzien van de precieze financiële gevolgen.  

 

De leden van de fracties van GroenLinks en de SP vragen tot slot of kan worden 

toegezegd dat noodmaatregelen die ten behoeve van de rechtspleging zijn 

doorgevoerd in het licht van de coronacrisis, zoals de voorzieningen ten aanzien van 

telehoren, niet langer van kracht blijven dan strikt noodzakelijk en of ik de mening 

deel dat een structureler karakter van de huidige noodmaatregelen een nieuw 

overleg vereist met het parlement. 

 

Over de maatregelen die de rechtspraak zelf neemt binnen het bestaande wettelijke 

kader heeft de regering geen zeggenschap. De rechtspraak zal de maatregelen 

monitoren en evalueren en afwegen of een werkwijze zich eventueel leent voor 

meer structurele toepassing. Dat is anders voor maatregelen die voorvloeien uit de 

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid. Maatregelen in kader van deze 

spoedwet zullen niet langer van kracht blijven dan strikt noodzakelijk. De tijdelijke 

wet is tot 1 september 2020 van kracht. Indien noodzakelijk kan de huidige 

tijdelijke wet door koninklijk besluit telkens met 2 maanden worden verlengd. Het 

ontwerpbesluit zal - zoals wettelijk voorgeschreven - aan beide Kamers van de 

Staten-Generaal worden overgelegd. Ik verwijs hiervoor naar mijn brief van 29 juni 

jl. aan uw Kamer. 

 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 

 

 

 

Sander Dekker  

 

 

 
 

 

 
 


