WAT IS DE RECHTSSTAAT ONS WAARD
WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT DIT DOOR IN DE KETEN
AVONDKLOKRELLEN

INVESTEER IN DE RECHTSSTAAT

383 verdachten aangehouden

Inzet politie-capaciteit

Politie €600 miljoen

• 88.000 overuren inzet politieagenten

• Openlijk geweld
• Opruiing
• Verzet tegen politie
• Diefstal
• Vernieling

Capaciteit OM
Fulltime inzet van 3,5 fte
gedurende 13 weken

• Komende kabinetsperiode 1000 fte extra agenten in de basisteams
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262 zaken werden

150 zaken zijn

behandeld door de rechter

Er zijn in totaal
60 minderjarige
verdachten

Capaciteit Rechtspraak
• 15 extra politierechter-zittingen
• 517 uur aan inzet van rechters en juridische
ondersteuning

• Versterken politieacademie
• Investeren in ICT (beveiliging en cybercrime), informatievoorziening
en innovatie
• Tot 2024 politieacademie bezig met vervangingsvraag, vanaf
2024/2025 ruimte voor opleiden extra capaciteitsambitie basisteams
• Aantrekken van personeel met andere kennisvaardigheden en een
hoger opleidingsniveau

100

Gevangenisstraf
Andere straf opgelegd (bv.
een geldboete of taakstraf )

38

Vrijspraak
Schuldig, maar geen straf

• 460 fte specialisten via zij-instroom werven voor specialistische
opsporing en digitalisering en barrières hiervoor wegnemen

• Investeren in werkgeverschap (vergroten duurzame inzetbaarheid)

voorgelegd aan de rechter

OM €100 miljoen

9

• Keteneffecten OM bij uitbreiding capaciteit politie (200 fte
Officieren van Justitie en ondersteuning)

3
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ENCROCHAT

• Informatievoorziening
• Versteviging van het fundament van het OM (compensatie
bezuinigingen)

• Honderden rechercheurs in Nederland zijn betrokken

• Versterking handhaving milieucriminaliteit

• Ruim 400 analisten van alle eenheden van de Nationale Politie, FIOD, Koninklijke
Marechaussee en Rijksrecherche
• Vijf Officieren van Justitie zijn betrokken in de voorfase, livefase en na afloop

Rechtspraak €150 miljoen

• Tijdens de livefase waren er 20 rechercheurs per dag bezig om binnenkomende
berichten te beoordelen op acute dreigingen
• Naar verwachting zal dit leiden tot meerdere megazaken die heel veel rechterlijke
en ondersteunende capaciteit vragen vanwege de grote omvang van deze zaken
Alleen al in Nederland leidde het onderzoek tot:
• Aanhouding van meer dan 100 verdachten
•
• Onderschepping van 8.000 kilo cocaïne, 1200 kilo crystal meth
•• Ontmanteling van 19 synthetische drugslabs
ande ontvoerin
Tientallen gepl
en
• Inbeslagneming van tientallen (automatische) vuurwapens
s, schietpartijen •
gen, liquidatie
jn
zi
en
ijv
dr
is
•
beslag op dure horloges en 25 auto’s, waaronder voertuigen met
sm
zware geweld
voorkomen
ingebouwde verborgen ruimtes

• Snel en stevig straffen van de digitale criminaliteit:
Versterking opsporing en vervolging cybercrime
• Stevige verbinding met de wijken om te voorkomen dat
jongeren afglijden
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AMBITIES

• Keteneffecten Rechtspraak bij het uitbreiden capaciteit
OM en Politie (70 fte rechters/raadsheren) en 130 fte ondersteuning
• 200 fte extra rechters en 50 fte extra juridische ondersteuning om
tijdige rechtspraak te kunnen leveren
• Digitalisering en innovatie
• Het landelijk invoeren van succesvolle Maatschappelijk Effectieve
Rechtspraak (MER) projecten
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• Duurzame huisvesting en bedrijfsvoering
• Meer digitale en hybride rechtszittingen
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