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Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 15:10 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: verkeerde beëdiging 

Klopt! 

Zitting moet over wegens probleem met beediging (rechtspraak.nl) 

Maar heeft Den Bosch dit jaren geleden zelf ook al niet een keertje gehad? 

Met vriendelijke groet, 

Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 

Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-
06

Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 14:28 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: verkeerde beëdiging 

Ha  alvast ter weet (vertrouwelijk!) ivm mogelijke woordvoering.  meende zich te herinneren dat jullie in 
Rotterdam deze kwestie ook aan de hand hebben gehad? 

Met vriendelijke groet, 
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Hoofd Communicatie 

Afdeling Communicatie 
06-
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL 

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 14:25 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: verkeerde beëdiging 

Hoi allebei, ik sprak jullie beiden net over het feit dat bekend is geworden dat al een hele tijd heel veel raadsheren op 
een verkeerde wijze zijn beedigd (als GA ipv RA).  
Hof Den Bosch is op dit moment bezig met alle feiten te verzamelen, hoe lang al, welke raadsheren, welke zaken etc. 
Als die info compleet is, kan een impact analyse gemaakt worden.  
Gaat het om zaken waarin een onherroepelijk oordeel ligt, of staat cassatie nog open of lopen ze nog bij het Hof? En 
wat is de consequentie. Is een vonnis nietig, moet een zaak over of geldt iets anders? 
Op basis daarvan kan er dan een communicatieplan gemaakt worden met daarin beslissingen als wel niet actief 
informeren van partijen (en zo ja welke partijen? Alleen van zaken waarin nog cassatie openstaat?), woordvoeringslijn 
etc.  

Hof Den Bosch is in de lead, maar we zijn van harte bereid mee te denken. Tegelijkertijd nadert de vakantietijd (ik ben 
vanaf donderdagmiddag op vakantie,  is 18 juli een week vrij) dus we moeten ook even kijken wat we kunnen 
doen.  
Laten we in ieder geval elkaar even op de hoogte houden.  

 wij hebben geen woordvoering over dit thema, maar we bespraken al dat dit eerder op kleinere schaal elders 
heeft gespeeld dus wellicht een uitvraag in het LOC doen? 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Communicatie 

Afdeling Communicatie 
06
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL 
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Van:   (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 15:29
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Vraag: woordvoeringslijn beëdigingen  

Ter info 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Communicatie 

Afdeling Communicatie 
06-
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL 

Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 15:22 
Aan: LOC - Landelijk Overleg Communicatie < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Vraag: woordvoeringslijn beëdigingen  

Hallo collega's, 

Bij ons hof blijkt (al een tijdje) iets niet goed te zijn gegaan bij de beëdiging van raadsheren. We zijn nu alle feiten aan 
het verzamelen en mogelijke consequenties. Externen/partijen weten er nog niet van. 

Bij de Raad is geen woordvoering op dit thema beschikbaar maar het staat me bij dat bij andere gerechten eerder iets 
vergelijkbaars heeft gespeeld. Klopt dit en hebben jullie bijv. een woordvoeringslijn die mij nu kan helpen bij het 
opstellen van een eigen communicatieplan en woordvoeringslijn?  

Alvast bedankt.  

Met vriendelijke groet, 

senior communicatieadviseur 

Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer ) 
088-
06-
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 17:27 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: verkeerde beëdiging 
 
Hi  op de LOc site staat de meest recente versie (en schakel anders even met  En ja die landelijke 
pagina moet dringend geactualiseerd, staat op de wensenlijst. Schakel vooral ook tzt het RSC in als jullie veel vragen 
verwachten. Die zijn er om te helpen!! 

Met vriendelijke groet, 
 

hoofd Communicatie 
 
Raad voor de rechtspraak  
direct via: 06-   
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL 

 

 

Op 5 jul. 2022 om 17:14 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Hallo  en   
  
Bedankt voor het meedenken.  
  

 
 

  
  
Op mijn uitvraag in het LOC stuurde  mij de evaluatie van een kwestie van een (1) onbevoegde 
rechter bij de – toen nog – rechtbank Den Bosch, uit 2008 (al wel met  en  daar).  
In die evaluatie wordt gesproken over het protocol gevoelige zaken. Ik vind op Intro Landelijk een 
versie daarvan uit 2009. Is dat de meest actuele versie? Ik kan me voorstellen dat sindsdien 
bijvoorbeeld sociale media een vlucht hebben genomen. Ook de andere documenten op die 
Intropagina zijn al wat ouder.  
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Uit het document uit 2008 bleek ook dat het voor team communicatie van de rechtbank toen een 
enorme klus was om alle pers- en publieksvragen te beantwoorden. Dat wordt voor ons kleine team – 
bovendien uitgedund door vakantie – nog een uitdaging.  
  
Donderdag verder.  Fijne avond.  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 14:25 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-
Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: verkeerde beëdiging 
  
Hoi allebei, ik sprak jullie beiden net over het feit dat bekend is geworden dat al een hele tijd heel 
veel raadsheren op een verkeerde wijze zijn beedigd (als GA ipv RA).  
Hof Den Bosch is op dit moment bezig met alle feiten te verzamelen, hoe lang al, welke raadsheren, 
welke zaken etc. Als die info compleet is, kan een impact analyse gemaakt worden.  
Gaat het om zaken waarin een onherroepelijk oordeel ligt, of staat cassatie nog open of lopen ze nog 
bij het Hof? En wat is de consequentie. Is een vonnis nietig, moet een zaak over of geldt iets anders? 
Op basis daarvan kan er dan een communicatieplan gemaakt worden met daarin beslissingen als wel 
niet actief informeren van partijen (en zo ja welke partijen? Alleen van zaken waarin nog cassatie 
openstaat?), woordvoeringslijn etc.  
  
Hof Den Bosch is in de lead, maar we zijn van harte bereid mee te denken. Tegelijkertijd nadert de 
vakantietijd (ik ben vanaf donderdagmiddag op vakantie,  is 18 juli een week vrij) dus we 
moeten ook even kijken wat we kunnen doen.  
Laten we in ieder geval elkaar even op de hoogte houden.  
  

 wij hebben geen woordvoering over dit thema, maar we bespraken al dat dit eerder op 
kleinere schaal elders heeft gespeeld dus wellicht een uitvraag in het LOC doen? 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Hoofd Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL  
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Van: (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 16:43
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
CC:   (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Re: Vakantie

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 7 jul. 2022 om 14:02 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  en   
  

 
 

  
Fijne vakantie,   
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 08:07 
Aan: LOC - Landelijk Overleg Communicatie < @rechtspraak.nl> 
CC: Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Vakantie 
  
Collega’s, ik heb vanaf vanmiddag vakantie. Als er issues zijn, neem dan contact op met  
mijn plaatsvervanger. Ik ben 1 augustus weer terug! 

Met vriendelijke groet, 
 

hoofd Communicatie 
 
Raad voor de rechtspraak  
direct via:   
www.rechtspraak.nl 
twitter @RechtspraakNL 
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Inhoudelijke dossiers 
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Issue Hof Den Bosch 
Gaat dus om verkeerde beëdigde raadsheren (al heel lang en heel veel).  
Heb ik je over bijgepraat dus laat ik verder achterwege.  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: maandag 11 juli 2022 11:38
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Even bellen? 

Hoi  heb jij tijd om even te bellen over de kwestie van de beëdigingen?  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-36  / 36  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 





aan De leden van het MT van Bureau Raad voor de Rechtspraak
cc De medewerkers van Bureau Raad voor de Rechtspraak

van

datum 13 juli 2022
datum overleg 12 juli 2022

aanwezig Olav Welling, , , 
, , ,  & 

afwezig Mark Schuitemaker, ,  &  

Actielijst/ Verslag

1.

2. Actualiteiten
Toelichting: 
-

- Bij het Hof in Den Bosch zijn er problemen met de beëdigingen. Dit probleem wordt 
aangepakt en er wordt gekeken hoe dit te communiceren.  

-

  

   

3.
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:50
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
CC: (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Raad

Hoi  
 
Bel maar als het schikt. Wat de Gelderse sepots vooral hebben laten zien is dat er overlap is tussen lokale 
woordvoering en landelijke. Het is handig om daar samen in op te trekken.  

 
 

 
 

 
   

 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:14 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Raad 
 
Ha  (en  dank je.  
 
Prima om later vandaag contact te hebben. Ik wil wel eerst graag met onze externe crisisadviseur aan de slag en zal 
dit dan graag met jullie delen/aan jullie voorleggen.  
 
Mocht er een woordvoeringslijn zijn van de Gelderse sepots waar we nu al wat aan kunnen hebben, graag.  
 
Ik moet op tijd weg (officieel vrij vandaag, dus kan om sommige afspraken niet heen). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  /  
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 18:51 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: Raad 
 
Hoi  
 
Extra handjes zijn altijd goed! Misschien is het een idee om morgen toch even contact te hebben.  

Ik 
ben morgen de hele dag goed bereikbaar. 
 
Gr 
 

 
06  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 12 jul. 2022 om 18:12 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  en  
  
We hebben een externe crisiscommunicatieadviseur erbij gehaald. Met hem ga ik e.e.a. nu 
uitwerken. Ergens de komende dagen neem ik jullie daar graag nog in mee. Vinden jullie dat oké?  
Denken nu niet vóór vrijdag, wellicht maandag naar buiten te gaan omdat het uitzoekwerk aan zaken 
die het betreft en organisatie van de (communicatie)aanpak ook tijd nodig heeft. Zeg ik nu even tegen 
jullie, liever nog niet verder delen.  
  
Fijne avond!  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:09 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Raad 
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Prima, geef maar een belletje als het schikt/nodig is! 
  
En veel succes  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:07 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Raad 
  
Hoi  dank voor het meedenken alvast maar ik moet nu bijna met onze president een draaiboek 
op gaan stellen wat we doen.  
  
Alle documenten rond de raadsheren worden nu verzameld. Later deze week naar buiten. Hoe en 
wat precies kan ik nu nog niet zeggen/weet ik nog niet precies dus dit is nog heel erg entre nous… 
  
Ik kom later bij je op de lijn…. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:04 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Raad 
  
Hey  
  

 vroeg mij om vanuit de Raad aangesloten te zijn bij jullie ‘spelende kwestie’.  
  
Zullen we even bellen als het jou schikt? 
  
Met vriendelijke groet, 
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Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 18:33
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Overzicht 

Ha Olav, 
 
Nog even voor de zekerheid: kan er vanuit het bureau (  vermoed ik) een overzicht 
benoemingen/beëdigingen voor rechters en raadsheren (plv) (plus rechterlijke bestuurders)(plus overstappers) 
worden gemaakt? Tot meedenken bereid. 
 
Henk 
 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 





Kort verslag en acties DB PV - Raad 
Datum 13-07-2022

Tijd 12:00 - 13:30

Locatie teams

Aanwezig Henk Naves (tot 12.45), Peter Arnoldus, Herma Rappa, Marieke Koek, Jasper 
van den Beld, Olav Welling (tot 13.00), , . 

Afwezig Afwezig ivm vakantie:

Julia Mendlik 

Areane Dorsman

,  vervangt.
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Actualiteiten / Rechtspraak in het nieuws 

- Henk vertelt over de situatie Hof Den Bosch rondom beëdigingen. 
Externe communicatie volgt vrijdag of maandag. Te verwachten vragen: 
hoe is de situatie in andere gerechten? Is er een plan om dit te 
voorkomen?  

- Henk vraagt Gerard om het DB te informeren. (actie Henk) Het DB mailt 
dan de PV om ze te informeren en te vragen om de situatie in het eigen 
gerecht te checken. (actie DB) 

- De Raad vraagt de afdeling HRM om de geldende wettelijke regelingen 
per situatie/overstap op een rij te zetten (‘kruisjesformulier’) op een rij 
te zetten. (actie Herma/afdeling HRM) 

- Verder wordt uitgewisseld dat dit aanleiding kan zijn voor het 
ministerie om de huidige regelingen tegen het licht te houden. 
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:46
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: regels rondom beedigingen

, 
 
Zie hieronder. Gaat over de regels die gelden v.w.b. de beediging van RA. Zien jullie kans om dat snel op papier te 
zetten. 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:22 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
 
Heb Gerard net gesproken,  
Punt is dat ze het hebben uitgedacht , maar nog niet op papier gezet. 
Dat moet zijn personeelsafdeling doen, maar die is nog met dossier bezig. 
 
Heb hem gezegd dat wij het uitgebreider willen gaan doen dan alleen hofprocedure 
 
en gevraagd of we hem kunnen helpen. 

 
 

Kunnen we zoiets realiseren?? 
 
 
Met vriendelijke groet 
mr. H (Herma) Rappa-Velt 
Lid Raad voor de rechtspraak 
Kneuterdijk 1 
Postbus 90613 
2509LP Den Haag 
T 088   
M 0031  
 

Op 14 jul. 2022 om 11:49 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> het 
volgende geschreven: 
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Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

  
  
Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:15 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
  

  
 

 
Zal ik hem na mijn overleg even bellen? 

Met vriendelijke groet 
mr. H (Herma) Rappa-Velt 
Lid Raad voor de rechtspraak 
Kneuterdijk 1 
Postbus 90613 
2509LP Den Haag 
T 088   
M 0031  
 
 

Op 14 jul. 2022 om 10:57 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Herma, 
  
Dit is reactie Gerard.  

 
 

  
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

  
  
Van: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:47 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
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Waarde Olav, 
  
Natuurlijk, dat doe ik na komende dinsdag. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

mr G. (Gerard) Tangenberg 
president gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
kamer  
tel. 06  
 
 
 

www.rechtspraak.nl  |  www.hofdenbosch.nl 
  
 
Op 14 jul. 2022 om 08:37 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Gerard, 
  
Ik kreeg vanuit de Raad verzoek om overzicht regels rondom beedigingen te maken. 
Van Herma begreep ik dat jij dat in feite al hebt gedaan. Zou je mij die informatie 
kunnen toesturen dan voorkomen we dubbel werk. 
  
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

<image002.png> 
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:48
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: regels rondom beedigingen

Herma, 
 
Ik ga even kijken wat er mogelijk is. 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:22 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
 
Heb Gerard net gesproken,  
Punt is dat ze het hebben uitgedacht , maar nog niet op papier gezet. 
Dat moet zijn personeelsafdeling doen, maar die is nog met dossier bezig. 
 
Heb hem gezegd dat wij het uitgebreider willen gaan doen dan alleen hofprocedure 
 
en gevraagd of we hem kunnen helpen. 

 
 

Kunnen we zoiets realiseren?? 
 
 
Met vriendelijke groet 
mr. H (Herma) Rappa-Velt 
Lid Raad voor de rechtspraak 
Kneuterdijk 1 
Postbus 90613 
2509LP Den Haag 
T 088   
M 0031  
 

Op 14 jul. 2022 om 11:49 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> het 
volgende geschreven: 

  
 

  
Met vriendelijke groet, 
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O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

  
  
Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 11:15 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
  

  
 

 
Zal ik hem na mijn overleg even bellen? 

Met vriendelijke groet 
mr. H (Herma) Rappa-Velt 
Lid Raad voor de rechtspraak 
Kneuterdijk 1 
Postbus 90613 
2509LP Den Haag 
T 088   
M 0031  
 
 

Op 14 jul. 2022 om 10:57 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Herma, 
  
Dit is reactie Gerard.  

 
 

  
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

  
  
Van: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:47 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: regels rondom beedigingen 
  
Waarde Olav, 
  
Natuurlijk, dat doe ik na komende dinsdag. 
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Met vriendelijke groet, 
 
 
 

mr G. (Gerard) Tangenberg 
president gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
kamer  
tel. 06  
 
 
 

www.rechtspraak.nl  |  www.hofdenbosch.nl 
  
 
Op 14 jul. 2022 om 08:37 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Gerard, 
  
Ik kreeg vanuit de Raad verzoek om overzicht regels rondom beedigingen te maken. 
Van Herma begreep ik dat jij dat in feite al hebt gedaan. Zou je mij die informatie 
kunnen toesturen dan voorkomen we dubbel werk. 
  
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

<image002.png> 
<image001.png> 
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 13:57
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
CC: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: SPOED!  Vragen over Hof Den Bosch van de minister

Urgentie: Hoog

 
Bedenk me net dat jij hierover ook belangrijke info hebt.  
Kan ik even met je teamsen?  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Secretaris College van afgevaardigden 
 
Afdeling bestuursondersteuning 
 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: di-wo-vrij  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 13:51 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: SPOED! Vragen over Hof Den Bosch van de minister 
Urgentie: Hoog 
 
Olav, 
 
Ik werd net gebeld door . 
DGRR heeft info nodig over de situatie bij het Hof in Den Bosch om de minister te kunnen briefen die morgen in de 
ministerraad hierover mededeling wil doen. 
De situatie is door Henk onder de aandacht van  gebracht begreep ik. 
Kun jij  bellen of mij instrueren wat ik moet doen, wie ik kan benaderen over wat en hoe we kunnen delen? 
Er zit spoed op want  moet uiterlijk om 16:00 uur de bulletpoints aanleveren.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Secretaris College van afgevaardigden 
 
Afdeling bestuursondersteuning 
 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: di-wo-vrij  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:26
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: spoed: beëdiging

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:16 
Aan: (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 
's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: spoed: beëdiging 
 
Allen, 
 
Ik heb zojuist contact gehad met Olav en hij dankt voor dit advies en heeft gevaagd of ik voor nu met name vraag 1 
van wil beantwoorden.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 15:04 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 
's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: spoed: beëdiging 
 
Beste  
 
Nav onderstaande vragen heb ik vandaag ook contact gehad met  (communicatie Raad) en  
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Ik begrijp dat bij Hof Den Bosch jarenlang de verkeerde eed (voor rijksambtenaren) is gebruikt voor de eedsaflegging. 
De vraag is of dit leidt tot onbevoegdheid van een op deze wijze benoemde raadsheer en daarmee tot nietigheid of 
vernietigbaarheid van de gedane uitspraken van combinaties waarin de betreffende raadsheren zitting hebben 
genomen.  

 

 
Ter informatie heb ik vast bijgevoegd: 

-  
- Een artikel nav de zaak (uit Den Bosch!) van een onbevoegde raadsheer wegens te late beëdiging; 
- De uitspraak van de HR in dezelfde zaak, waaruit volgens mij blijkt dat uitspraken van een onbevoegde (niet 

beëdigde) raadsheer vernietigbaar zijn. 
 

 
 

  

 
 
Achtergrondinfo 
 
De eedaflegging is opgenomen in art. 5g Wrra, waarvan het eerste lid luidt: 
‘Een rechterlijk ambtenaar legt bij een benoeming in een ambt voorafgaand aan de datum van indiensttreding de eed 
of belofte af volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet.’ 
 
De eed is noodzakelijk voor de bevoegdheid als rechter. In ieder KB staat dan ook als ingangsdatum: datum x of 
datum beëdiging voor zover die op een latere datum plaatsvindt. 
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Gerechtshof 's Hertogenbosch van 8 november 2007, LJN BB7403 (zaak niet-benoemde rechter)  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 12:55 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>; . (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  
(Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: regels rondom beedigingen 
 
Collega’s,  
 
Onderstaande vergt wat toelichting. Bij Hof den bosch heeft een deel van de teamvoorzitters jarenlang de verkeerde 
eed (voor GA ipv RA) af laten leggen. Dat leidt tot de vraag of huidige procedures wel rechtsgeldig zijn. 
In DB PV is er ook over gesproken: er wordt hier eind van deze week of begin volgende week over extern 
gecommuniceerd. DBPV gaf aan dat het stelsel van beëdiging best wel ingewikkeld is. Ook als iemand overgaat naar 
een ander gerecht etc.  
 
Daarom 2 vragen:  
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1. Voor de korte termijn, liefst asap: kunnen we in kaart brengen hoe het in elkaar zit. Hebben we de 
regels/richtlijnen/afspraken hierover bij de hand (en zijn deze duidelijk en snel terug te vinden op intro). 
Zouden jullie dit op papier willen zitten zodat herma dat aan Gerard Tangenberg kan sturen. Zie 
onderstaande vraag. 

2. Zouden jullie ook een notitie willen voorbereiden hoe, onder welke voorwaarden en met welke 
randvoorwaarden we op termijn toe zouden kunnen gaan naar slechts 1 benoeming en bijbehorend KB (dus 
niet bij overgang van ene naar andere gerecht) en daarbij ook slechts 1 eed. Deze vraag heeft minder haast. 
Wellicht zopuden we een eerste inventariserende notitie in MT/Raad kunnen bespreken voor het einde van 
het jaar en dan de uitvoering en acties die nodig zijn om e.e.a. in gang te zetten, kunnen opnemen in het 
jaarplan van 2023…  

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Afdelingshoofd HRM&OO 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 10:02
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage); Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-

Gravenhage);  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Agendapunten BO Communicatie

Beste collega’s, 
 
Naar gelang we meer richting hartje zomer gaan een steeds dunnere samenstelling van dit overleg.  

 Mochten jullie nog 
aanvullende bespreekpunten hebben, laat het mij weten.   
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 10:40
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: 

Precies, ik neem wel ff contact op. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 10:39 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE:  
 
Nee, radiostilte.. Zij zou gisteren nog bij jou op de lijn komen toch?  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 10:34 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE:  
 
Okay! Jij nog wat van Hof Den Bosch gehoord?  heeft mij gisteren niet meer gebeld 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:01
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Mail en concept-persbericht

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 16:32 
Aan: Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Fwd: Mail en concept-persbericht 
 
Hierbij de Intro en rechtspraak.nl berichten. 

 
  

 
Wat denk jij? 
 
Groet, 
 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (Hof 's-Hertogenbosch)" @rechtspraak.nl> 
Datum: 15 juli 2022 om 16:14:54 CEST 
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Aan: " (Rechtbank Rotterdam)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Mail en concept-persbericht 

  
Hoi   
  
Zoals afgesproken hierbij de tekst van de mail van onze president aan de presidenten van de andere 
gerechten (mail zelf heb ik niet), en het daarbij meegestuurde concept-persbericht.  
  
Dank voor het meedenken! 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
 
Communicatie & Voorlichting 

Tel.  / 06 -  
Postbus 70583
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
www.rechtspraak.nl 
Twitter: @HofDenBosch 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:25
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Mail en concept-persbericht

Ter info 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-36  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:25 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) <A @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Mail en concept-persbericht 
 
Hoi  
 
Dank! Een paar vragen roept het bericht wel bij me op.  

 
 

 
 

 
 

 

 
Daarnaast hadden we het al even over lekken. Inmiddels zijn in ieder geval alle presidenten, het OM en de minister 
geïnformeerd. Hou er dus rekening mee dat deze kwestie voor dinsdag al uitlekt. Misschien zelfs al dit weekend. 
Wees daar dus op voorbereid  
 
Zoals gezegd laat maar weten als ik je nog ergens mee kan helpen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-36  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 16:15 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Mail en concept-persbericht 
 
Hoi   
 
Zoals afgesproken hierbij de tekst van de mail van onze president aan de presidenten van de andere gerechten (mail 
zelf heb ik niet), en het daarbij meegestuurde concept-persbericht.  
 
Dank voor het meedenken! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
Communicatie & Voorlichting 

Tel. 088 - 36  / 06 -  
Postbus 70583 
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
www.rechtspraak.nl 
Twitter: @HofDenBosch 
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Van: Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:34
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Re: Mail en concept-persbericht

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 15 jul. 2022 om 17:24 heeft  (Rechtbank Rotterdam) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ter info 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:25 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Mail en concept-persbericht 
  
Hoi  
  
Dank!  

 
 

 
 
 

  
Daarnaast ben ik vanmiddag vergeten te vragen welke stakeholders jullie nog actief op de hoogte 
stellen. Het OM ligt natuurlijk voor de hand en ik begreep dat er al een lijntje is. Maar bijvoorbeeld 
Slachtofferhulp NL (lees Rosa Jansen) zou denk ik ook geen gek idee zijn om kort voor publicatie te 
informeren. Gelderland heeft dat ook gedaan. 
  

 
 

  
  
Zoals gezegd laat maar weten als ik je nog ergens mee kan helpen. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van: (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 16:15 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Mail en concept-persbericht 
  
Hoi   
  
Zoals afgesproken hierbij de tekst van de mail van onze president aan de presidenten van de andere 
gerechten (mail zelf heb ik niet), en het daarbij meegestuurde concept-persbericht.  
  
Dank voor het meedenken! 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
 
Communicatie & Voorlichting 

Tel. 088 -  06 -  
Postbus 70583
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
www.rechtspraak.nl 
Twitter: @HofDenBosch 
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Waarde collega’s, 
 
Hierbij informeer ik jullie over het volgende. 
Aanstaande dinsdag zullen wij bij het hof ’s-Hertogenbosch 16 raadsheren opnieuw 
beëdigen. Het betreft raadsheren uit de teams strafrecht en belastingrecht. Dit 
gebeurt omdat hun eerdere beëdiging niet op de juiste manier is verlopen.  
 
Recent bleek bij een beëdiging dat de verkeerde tekst werd gebruikt. Uit nader 
onderzoek is gebleken dat bij meer raadsheren in ons hof niet de juiste eed/belofte is 
afgenomen, maar de eed/belofte voor gerechtsambtenaren. Ook is het voorgekomen 
dat wel de juiste eed is afgelegd, maar in handen van een voorzitter die zelf niet op 
juiste wijze beëdigd was. We gaan dit nu herstellen.  
 
De beëdigingsprocedure in ons hof is inmiddels aangepast. 
 
We hebben onderzocht welke rechtszaken door de betreffende raadsheren zijn of 
worden behandeld. Het kan mogelijk gevolgen hebben voor zaken waarin bij de 
Hoge Raad cassatie is ingesteld of nog kan worden ingesteld. Partijen die het 
aangaat worden zo spoedig mogelijk persoonlijk door ons op de hoogte gesteld.  

  
  

Een en ander is afgestemd met het DB PV, de Raad voor de rechtspraak en het OM 
en wordt komende maandag afgestemd met de dekens in ons ressort.  
 
We zullen dinsdag 19 juli aanstaande om 15.00 uur hierover naar buiten treden met 
een persbericht (zie bijlage). Ik wil jullie vragen dit tot dat tijdstip vertrouwelijk te 
houden. De verwachting is dat dit publiciteit zal opleveren en dat journalisten ook 
jullie zullen benaderen met de vraag of dit bij jullie speelt. 
 

 

 
 

 
Beste groet, 
Gerard 
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: zaterdag 16 juli 2022 09:02
Aan: (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Re: Mail en concept-persbericht

Goedemorgen   
 
Duimen maar. En vandaag weer verder met de voorbereidingen.  
 

 
Vriendelijke groet, 
 

 
gerechtshof 's-Hertogenbosch  
 
(verstuurd vanaf mijn mobiel) 

 
Op 16 jul. 2022 08:50 schreef "  (Rechtbank Rotterdam)" < @rechtspraak.nl>: 
Hoi   
 
Dank voor je mail.  

 
 
Groet, 
 

 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 15 jul. 2022 om 17:57 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
@rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  dank je.  
  

 
  

  
Naar aanleiding van jouw eerdere tip gaat Gerard bellen met Rosa Jansen en Johan Bac volgende 
week. En er komt een Teams-meeting met de dekens in ons ressort.  
  

 
 
 

  
  
Met vriendelijke groet, 
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senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 17:25 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Mail en concept-persbericht 
  
Hoi  
  
Dank!  

 
 

 
 

 

 
 

  
Daarnaast hadden we het al even over lekken. Inmiddels zijn in ieder geval alle presidenten, het OM 
en de minister geïnformeerd. Hou er dus rekening mee dat deze kwestie voor dinsdag al uitlekt. 
Misschien zelfs al dit weekend. Wees daar dus op voorbereid  
  
Zoals gezegd laat maar weten als ik je nog ergens mee kan helpen. 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 juli 2022 16:15 
Aan: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Mail en concept-persbericht 
  
Hoi   
  
Zoals afgesproken hierbij de tekst van de mail van onze president aan de presidenten van de andere 
gerechten (mail zelf heb ik niet), en het daarbij meegestuurde concept-persbericht.  
  
Dank voor het meedenken! 
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Met vriendelijke groet, 

 
  
 
Communicatie & Voorlichting 

Tel. 088 -  / 06 -  
Postbus 70583
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
www.rechtspraak.nl 
Twitter: @HofDenBosch 
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Van: Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: zondag 17 juli 2022 12:36
Aan: (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Re: Woordvoering fout met beëdigingen Hof Den Bosch PB17072022
Bijlagen: image001.png; Woordvoering fout met beëdigingen Hof Den Bosch PB17072022.docx

Volgens mij heb je de belangrijkste vragen die aan ons gericht kunnen worden wel te pakken.  
 
Wat we gaan doen om dit toekomstig te voorkomen is volgens mij de memo waar Olav HR om gevraagd heeft eerste 
aanzet toe. Volgens mij heb je die al wel in de woordvoering naar voren laten komen.  
 

 
 

  

 
 

 
 

 
Gr.  
 

  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 17 jul. 2022 om 11:37 heeft  (Rechtbank Rotterdam) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  
  
Het Hof is nog niet klaar met de QA. Maar het lijkt me vrij duidelijk welke vragen (niet zoveel eigenlijk) 
aan ons zijn om te beantwoorden. In de bijlage mijn voorstel voor de landelijke woordvoering. Vul 
gerust aan! 
  
Wat ik qua verantwoording vooral nog zou willen weten is welke acties er nu in gang zijn gezet om te 
inventariseren of dit ook elders speelt en wat we gaan doen om dit in de toekomst te voorkomen..

 
 

 

  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
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Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:43
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Landelijke woordvoering

Oke, ook nog even hebben over aansturing webcareteam…  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:42 
Aan: (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: Landelijke woordvoering 
 
Bon! Tussen 11.00 en 12.30 ben ik in overleg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 18 jul. 2022 om 09:40 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ik ben ook nog ff bezig, er moet iets af, ik contact je daarna, oké?  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:37 
Aan: (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: Landelijke woordvoering 
  
Bon! Ik ben nog 15 minuten in overleg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 18 jul. 2022 om 09:31 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  dank je. Misschien straks even bellen over wat we ervan vinden?  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:08 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Landelijke woordvoering 
  
Hey  
  
Zonder jullie stukken te kennen lijkt dit (in concept en in grote lijnen) de landelijke 
woordvoering te worden. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 10:54
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Concept Q&A voor op R.nl
Bijlagen: 20220717 Concept QenA publiek.docx

Hallo   
 
Hierbij ter info de conceptversie van onze Q&A die we als ‘bijlage’ van het persbericht op Rechtspraak.nl willen 
publiceren.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:34
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: 20220715 concept persbericht
Bijlagen: 20220715 concept persbericht.docx

Zoals besproken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van: (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:44
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: 20220717 Concept QenA publiek
Bijlagen: 20220717 Concept QenA publiek.docx

Hier het concept van HOF. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50
Aan: (Rechtbank Rotterdam); (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander
Bijlagen: 20220715 concept persbericht.docx

Ter info. 

Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves
Voorzitter Raad 

088-
www.rechtspraak.nl  

Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>; Koek, M.W. (Hof Den Haag) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 

Ha Gerard, 

Ik hoop dat je hier nog iets mee kunt. 

Met vriendelijke groet, 
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H.C. (Henk) Naves
Voorzitter Raad 

088-
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:53
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander

Hoi Henk, 
 
In concept mijn voorstel voor de landelijke woordvoering op dit onderwerp. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan: Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ter info. 
 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) <g @rechtspraak.nl>; Koek, M.W. (Hof Den Haag) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ha Gerard, 
 

 
 

 

 
Ik hoop dat je hier nog iets mee kunt. 
 
Met vriendelijke groet, 
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H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:54
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: RE: Landelijke woordvoering
Bijlagen: Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch PB18072022.docx

Hoi  
 
Hier de aangepaste versie. Vind er gerust wat van. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 11:54 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Landelijke woordvoering 
 
Ha   
 
Het bestuur heeft er ook wat van gevonden, goed om hier nog even over te overleggen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:42 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: Landelijke woordvoering 
 
Bon! Tussen 11.00 en 12.30 ben ik in overleg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 18 jul. 2022 om 09:40 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 
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Ik ben ook nog ff bezig, er moet iets af, ik contact je daarna, oké?  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:37 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: Landelijke woordvoering 
  
Bon! Ik ben nog 15 minuten in overleg 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 18 jul. 2022 om 09:31 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ha  dank je. Misschien straks even bellen over wat we ervan vinden?  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van: (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:08 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Landelijke woordvoering 
  
Hey  
  
Zonder jullie stukken te kennen lijkt dit (in concept en in grote lijnen) de landelijke 
woordvoering te worden. 
  
Met vriendelijke groet, 
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Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
  
  



5 oktober 2022 - besluit - onjuiste beëdiging raadsheren gerechtshof Den Bosch
Document 30



1

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:01
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht
Bijlagen: 20220715 concept persbericht.docx

Is deze nog aangepast n.a.v. jouw/ons commentaar?  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:34 
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: 20220715 concept persbericht 
 
Zoals besproken. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:10
Aan: (Rechtbank Rotterdam); Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander

3 suggesties: 
 

•  
  

  
  

 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:58 
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Met bijlage 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ter info. 
 
Met vriendelijke groet, 
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H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>; Koek, M.W. (Hof Den Haag) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ha Gerard, 
 

 
 

 

 
Ik hoop dat je hier nog iets mee kunt. 
 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:24
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch PB18072022
Bijlagen: Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch PB18072022.docx

Heren, 
 
Hier de woordvoeringslijn die ik heb aangepast op de punten die Henk net noemde. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:04
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: 20220717 Concept QenA publiek
Bijlagen: 20220717 Concept QenA publiek.docx

Ter info 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:31 
Aan: (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: 20220717 Concept QenA publiek 
 
Ha  
 
Zie hier mijn input op de QA. Volgens mij staande meeste vragen hier wel in beantwoord. Wat ik echter mis is een 
kernboodschap, met max 4 spreekpunten. Die heeft Gerard nodig als hij morgen voor de camera staat. In de QA heb 
ik deze kernboodschap bovenaan toegevoegd. Overigens gebaseerd op input uit de woordvoeringslijn zelf. Het is dus 
eigenlijk een heel korte samenvatting van wat in de QA staat. Belangrijk voor Gerard om te hebben. Daar kan hij dan 
ook op oefenen.  
 

 
 

 
 

 
  

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:12
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander

Ter info. 
 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:12 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ha Gerard, 
 

 
 

  

  
 
  

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:24 
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Aj. Twee dingen te gelijker tijd doen… Bij deze. 
 
Met vriendelijke groet, 



2

mr. G. (Gerard) Tangenberg 
president 
 
Bestuur 
Kamer  
tel. +31 6  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:21 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Uhhh, bijlage ontbreekt…of komt deze later? 
 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:12 
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ha Henk, 
 
Ik stuur je bijgaand de tekst zoals we die morgen willen laten uitgaan.  

 

 
Beste groet, 
Gerard 
 

mr. G. (Gerard) Tangenberg 
president 
 
Bestuur 
Kamer  
tel. +31 6  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:50 
Aan: Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>; Koek, M.W. (Hof Den Haag) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: 20220715 concept persbericht....nabrander 
 
Ha Gerard, 
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Ik hoop dat je hier nog iets mee kunt. 
 
Met vriendelijke groet, 

H.C. (Henk) Naves 
Voorzitter Raad 
 
088-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:55
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage); Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-

Gravenhage);  (Rechtbank Rotterdam)
CC:   (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-

Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: BO Communicatie
Bijlagen: ; ;  

Beste allen, 
  
Hierbij de agenda voor het BO Communicatie morgen.  
 
Groet, 
 

 
 

 
Agenda BO Communicatie  
  
  
Actualiteiten 

• Beëdigingen 
  
 

 
Overig 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: maandag 18 juli 2022 16:35
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: RE: 20220717 Concept QenA publiek (002)
Bijlagen: Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch PB18072022DEF.docx

Dit is de laatste versie!  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 16:16 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220717 Concept QenA publiek (002) 
 
Ha  dank je. 
 

   
 
Intussen zijn we zelf alweer een paar versies verder van de Q&A maar dat maakt niet uit.  
En van het persbericht is inmiddels een versie waar commentaar van Henk in is meegenomen.  
 
Ik heb niet helemaal helder hoe de lijnen lopen met team webcare, en wat zij wel en niet en met wie afstemmen. Even 
over bellen?  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  /  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:27 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: 20220717 Concept QenA publiek (002) 
 
Hey  
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Dank!  
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch 

Versie: 18 juli 2022 

Auteur:  

Beoogd woordvoerder: Henk Naves 

Gefiatteerd: 

Aanleiding: 

Bij Hof Den Bosch zijn een aantal raadsheren niet juist beëdigd. Daardoor is onzekerheid ontstaan 
over de geldigheid van (niet-onherroepelijke) beslissingen. Of dit juridische gevolgen heeft voor 
rechtszaken waarin dit aan de orde is voor nu onduidelijk. In (een eventuele) cassatie bij de Hoge 
Raad zal dat moeten blijken. 

De woordvoering over dit onderwerp ligt primair bij Hof Den Bosch. Deze woordvoeringslijn ziet op 
de landelijke vraagstukken over dit onderwerp. 

Boodschap: 

De Rechtspraak beseft welke impact dit nieuws heeft op rechtzoekenden en anderen die bij de 
rechtszaken zijn betrokken. Voor velen biedt een afgeronde rechtszaak duidelijkheid en kan na een 
uitspraak een volgende stap worden gezet om de gebeurtenis of het conflict waar de zaak over gaat 
achter zich te laten. Dat er nu in meerdere zaken onzekerheid is ontstaan over de geldigheid van een 
rechterlijke beslissing valt juist daarom te betreuren. 

Q&A 

Wat vind u er van dat deze raadsheren niet juist zijn beëdigd? 

Na een uitspraak van de rechter kunnen mensen een volgende stap zetten bij het verwerken van een 
gebeurtenis of is er eindelijk duidelijkheid over een conflict. Deze kwestie leidt juist tot 
onduidelijkheid en onzekerheid. Dat vind ik heel vervelend voor alle betrokkenen en vooral voor 
slachtoffers en nabestaanden. 

Wat betekent dit voor de rechtszaken waar het in deze kwestie om gaat? 

Wat de gevolgen zijn voor de betreffende deze zaken is voor nu (helaas) onduidelijk. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen betekenen dat een uitspraak ongeldig is en dat het hoger beroep opnieuw moet 
worden behandeld. Over die vraag zal de Hoge Raad zich moeten buigen als er sprake is van cassatie 
in de betreffende zaak.  

Het is niet zo dat verdachten of gedetineerden nu op vrije voeten komen als direct gevolg van de 
onjuiste beëdiging. 

Het is niet de eerste keer dat rechters niet of verkeerd zijn beëdigd, in 2007 moesten 40 zaken bij de 
rechtbank Den Bosch om die reden over worden gedaan en 6 zaken bij rechtbank Rotterdam in 
2021. Hoe kan het dat de Rechtspraak hier niet van heeft geleerd? 

Deze gebeurtenissen zetten de organisatie telkens op scherp. Er is extra aandacht voor het 
onderwerp en werkprocessen worden tegen het licht gehouden. Helaas betekent dat niet dat je 
menselijke fouten daardoor volledig kunt uitsluiten. Maar links-of rechtsom; wij hadden dit als 
organisatie beter moeten doen. 



 

Wat gaat de rechtspraak doen om dit in de toekomst te voorkomen? 

Daar gaan wij nu naar kijken. Hoewel de procedure voor beëdigingen in principe duidelijk is moeten 
we ons afvragen of het mogelijk is om deze procedure anders of eenvoudiger in te richten waardoor 
we de foutmarge nog verder kunnen beperken. Maar dat er toch iets niet goed gaat maken kunnen 
we nooit helemaal voorkomen. 

Kunnen wij ook problemen met verkeerd beëdigde rechters bij andere gerechten verwachten? 

Voor zover wij nu weten speelt dit niet bij andere gerechten. Maar gaat u er maar van uit dat er in elk 
gerecht nog extra goed wordt gekeken naar de beëdigingen en de werkprocessen.   
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 10:17
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: nieuwe en meer uitgebreide versie notitie beëdiging
Bijlagen: Beëdiging rechters.docx

Deze is net beschikbaar.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Afdelingshoofd HRM&OO 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 10:14 
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: nieuwe en meer uitgebreide versie notitie beëdiging 
 
Hee Herma, 
 
Bijgaand de notitie van vorige week (die wel erg haastig was gemaakt), met gekuisde teksten en een uitbreiding t.a.v. 
de procedure. Mag door naar Gerard! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 10:55
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: Re: 20220718 Persbericht
Bijlagen: image001.png; pb-den bosch-02.docx; 20220719 QenA publiek DEF.docx; 20220719 Persbericht 

DEF.docx

Dank! 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 19 jul. 2022 om 10:50 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Hallo  hierbij teksten van ons en OM onder embargo. OM publiceert na ons.  
  

  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  
 

  
Van:  (Ressortsparket) @om.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 10:01 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220718 Persbericht 
  
Goedemorgen  
  
Het bericht wordt verstuurd zoals jij hieronder hebt beschreven. Wij versturen het bericht 
nadat ik van jou een seintje heb gekregen. 
Bijgaand stuur ik je het bericht (is nog niet 100% goedgekeurd, maar ik verwacht geen 
gekke dingen meer). 
  
Mag ik ook jullie definitieve bericht en Q&A hebben – zodra deze klaar zijn. 
Ik zal zoveel mogelijk vragen doorsturen naar jullie (jouw nummer/mail?). 
Alleen vragen die het RP betreffen, zal ik beantwoorden.  

  
  
Tot zover. 
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Hartelijke groet, 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:12
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: RE: 20220718 Persbericht

Check! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:09 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220718 Persbericht 
 
Ha, het is ontdekt bij een beëdiging op 1 juli.  

  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:07 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Re: 20220718 Persbericht 
 
Hey  
 

 
 

 
 
Groet, 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 

Op 19 jul. 2022 om 10:50 heeft  (Hof 's-Hertogenbosch) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Hallo  hierbij teksten van ons en OM onder embargo. OM publiceert na ons.  
  

  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  
 

  
Van:  (Ressortsparket) < @om.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 10:01 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: 20220718 Persbericht 
  
Goedemorgen  
  
Het bericht wordt verstuurd zoals jij hieronder hebt beschreven. Wij versturen het bericht 
nadat ik van jou een seintje heb gekregen. 
Bijgaand stuur ik je het bericht (is nog niet 100% goedgekeurd, maar ik verwacht geen 
gekke dingen meer). 
  
Mag ik ook jullie definitieve bericht en Q&A hebben – zodra deze klaar zijn. 
Ik zal zoveel mogelijk vragen doorsturen naar jullie (jouw nummer/mail?). 
Alleen vragen die het RP betreffen, zal ik beantwoorden.  

  
  
Tot zover. 
  

 
  
Hartelijke groet, 

 
  
  



5 oktober 2022 - besluit - onjuiste beëdiging raadsheren gerechtshof Den Bosch
Document 41



1

Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:38
Aan:  - BD/DRB/RG
Onderwerp: RE: Svz verkeerd beëdigde raadsheren (en AG's)
Bijlagen: Beëdiging rechters.docx

, 
 
Ik bel je na 13 uur. Dan ben ik ook verder bijgepraat. 
Bijgevoegd de relevante regelgeving.  
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:26 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Svz verkeerd beëdigde raadsheren (en AG's) 
 
Goedemorgen Olav, 
 
Heb jij vandaag tijd mij bij te praten over dit mooie onderwerp? Ik heb begrepen dat het OM er vandaag een 
persbericht over wil gaan uitdoen. Bijgevoegd ook het ambtsbericht dat zij afgelopen vrijdag aan ons hebben 
verstuurd.   
 
Groeten! 

 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
 
Ministry of Justice and Security  



5 oktober 2022 - besluit - onjuiste beëdiging raadsheren gerechtshof Den Bosch
Document 42



1

Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:51
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Re: Svz verkeerd beëdigde raadsheren (en AG's)
Bijlagen: ; ; Scanned from a Xerox Multifunction Printer.pdf

Lijkt mij goed plan.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 19 jul. 2022 om 11:31 heeft Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> het 
volgende geschreven: 

  
, 

  
Ter info. Ik stel voor dat ik  na het BO Communicatie bel. 
  
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

  
  
Van:  - BD/DRB/RG < @minjenv.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:26 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Svz verkeerd beëdigde raadsheren (en AG's) 
  
Goedemorgen Olav, 
  
Heb jij vandaag tijd mij bij te praten over dit mooie onderwerp? Ik heb begrepen dat het OM er 
vandaag een persbericht over wil gaan uitdoen. Bijgevoegd ook het ambtsbericht dat zij afgelopen 
vrijdag aan ons hebben verstuurd.   
  
Groeten! 

 
 

 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
Ministerie van Justitie en Veiligheid  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if 
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this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the 
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in 
the electronic transmission of messages.  
 
Ministry of Justice and Security  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 11:53
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: Hof Den Bosch
Bijlagen: ; pb-den bosch-02.docx; 20220719 QenA publiek DEF.docx; 20220719 Persbericht 

DEF.docx; Woordvoering onjuiste beëdigingen Hof Den Bosch PB18072022DEF.docx

Ter info.  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (Rechtbank Rotterdam)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 19 juli 2022 om 11:25:24 CEST 
Aan: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Naves, H.C. 
(Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Hof Den Bosch 

  
Ha Henk en , 
  
In de bijlages het (persbericht van het HOF, OM en de QA die later vandaag op 
rechtspraak.nl komt en onze eigen QA).  

 
 

 
 

 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam 
(ma/di) en Raad voor de rechtspraak 
(woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-36  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam 
en @RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 19 juli 2022 om 11:57:11 GMT+1 
Aan: "Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Avedissian, T. (CRvB 
Utrecht)" < @rechtspraak.nl>, "Beld, J.B. van den (Rechtbank Zeeland-West-
Brabant)" < @rechtspraak.nl>, "Bijker-Veen, M.M. (Rechtbank Limburg)" <

@rechtspraak.nl>, "Dorsman, A.A.E. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, 
"Greeve, Eveline de (Hof Amsterdam)" <E @rechtspraak.nl>, "Koek, M.W. (Hof Den 
Haag)" < @rechtspraak.nl>, "Lange - Tegelaar, R.G. de (Rechtbank Den Haag)" <r

@rechtspraak.nl>, "Leest, R.C.C. van (Rechtbank Gelderland)" 
< @rechtspraak.nl>, "Meegen, H.J.H. van (Rechtbank Overijssel)" 
< @rechtspraak.nl>, "Mendlik, J. (Rechtbank Rotterdam)" 
<j @rechtspraak.nl>, "Merwijk, S.F. van  (Rechtbank Amsterdam)" 
<s @rechtspraak.nl>, "Messer-Dinnissen, P.E.M. (Rechtbank Midden-Nederland)" 
< @rechtspraak.nl>, "Moors, J.W. (Rechtbank Noord-Holland)" 
<j @rechtspraak.nl>, "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, 
"Oosting, Z.J. (Hof Arnhem-Leeuwarden)" < @rechtspraak.nl>, "Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-
Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Sicking, S. (Rechtbank Oost-Brabant)" 
< @rechtspraak.nl>, "Simons, T.G.M. (CBb Den Haag)" < @rechtspraak.nl>, 
"Tangenberg, G. (Hof 's-Hertogenbosch)" < @rechtspraak.nl>, "  (Rvdr 's-
Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "  (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl>, "Wiertz - Wezenbeek, C.M. (Rechtbank Amsterdam)" <

@rechtspraak.nl>, "Winkel, A.R. van der (Rechtbank Noord-Nederland)" 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Persbericht beëdigingen gerechtshof 's-Hertogenbosch 

  
Waarde collega’s, 
  
Bijgaand zend ik jullie het persbericht en de bijbehorende Q&A’s zoals we die vanmiddag om 15.00u 
publiceren op rechtspraak.nl. 
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Beste groet, 
Gerard 
  

mr. G. (Gerard) Tangenberg 
president 
 
Bestuur 
Kamer  
tel. +31 6  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Redactie  (Rvdr s'Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:36
Aan:  (Rechtbank Rotterdam);  (Hof 's-Hertogenbosch)
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Hoi  en  
 
Doen we!  @Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte 
zakelijke begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof 
ook op rechtspraak.nl staat. 
 
Met vriendelijke groet,   

 
Communicatie Raad voor de rechtspraak 
 
+316  
Rechtspraak.nl 
Bereikbaar: dinsdag t/m vrijdag 

 

       
 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan: Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:55
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Ter info 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 13:00
Aan:  - BD/DRB/RG
Onderwerp: Hof Den Bosch
Bijlagen: pb-den bosch-02.docx; 20220719 QenA publiek DEF.docx; 20220719 Persbericht DEF.docx

, 
 
Zoals net besproken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 13:11
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: Re: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 19 jul. 2022 om 12:54 heeft  (Rechtbank Rotterdam) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Ter info 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van: (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  

 (LDCR) <S @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) @rechtspraak.nl>; 

 (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
  
  
Ha collega’s, 
  
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
  
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. 
We hebben afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots 
omdat er overlap kan zijn tussen lokale en landelijk woordvoering.  
  
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij 
voorleggen en wij laten weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later 
vanmiddag en appgroep aan met    en  Met als titel “HOF”. 
  

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat 
Webcare dat kan verzorgen  
  
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat 
verschillende gerechten de vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze 
naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke woordvoering op. 
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@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een 
korte zakelijke begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat 
het bericht van het Hof ook op rechtspraak.nl staat. 
  
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en 
intro staan? 
  
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:27
Aan:  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Kwestie die vandaag speelt

Dank je  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  /  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:26 
Aan: RvdR - Communicatieadviseurs < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Kwestie die vandaag speelt 
 
Beste communicados, 
 
Rond 15.00 uur vanmiddag publiceert Hof Den Bosch een bericht over een kwestie (kan ik nu nog niks over zeggen, 
is onder embargo) die daar speelt. Den Bosch is in the lead als het gaat om de woordvoering.  
 
Het is niet ondenkbaar dat journalisten verschillende gerechten in het land gaan benaderen of ‘de kwestie’ daar ook 
speelt. Voor die vragen hebben wij landelijke woordvoering en kan je naar mij (vandaag petje Raad op) verwijzen. Hof 
Den Bosch publiceert deze middag ook op Intro Lokaal een bericht dat wordt doorgeplaatst op Intro Landelijk. Zodra 
de berichten online staan lezen jullie vanzelf waar de kwestie over gaat  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:27
Aan:  (LDCR);  (Rechtbank Rotterdam);  (LDCR); 

Redactie  (Rvdr s'Gravenhage);  (LDCR)
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Dank je wel! 
 
Ik geef jullie een seintje als het persbericht is gepubliceerd, en de bijbehorende tweet, om te retweeten.  
De Q&A komt als aparte pagina als doorklik in het persbericht op R.nl.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:11 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-
Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Dag collega’s, 
 
Bedankt voor de duidelijke instructies. En wij pakken de social mediarapportage op!  

Dat 
betekent dat jullie de rapportage waarschijnlijk in de loop van de week ontvangen. Is dat goed voor jullie?   
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06   
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (even weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (oneven weken) 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Beëdiging rechter 

Notitie  dd 19 juli 2022 

Wanneer is een eedaflegging vereist 

De regels met betrekking tot beëdiging van rechterlijke ambtenaren (dus: rechters, raadsheren, rio’s, 
gerechtsauditeurs) zijn te vinden in art. 5g Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren: 

1. Een rechterlijk ambtenaar legt bij een benoeming in een ambt voorafgaand aan de datum van 
indiensttreding de eed of belofte af volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de 
wet. 

2. Bij een opvolgende benoeming in een ambt, dat bij hetzelfde gerecht of parket wordt vervuld, wordt 
een rechterlijk ambtenaar, in afwijking van het eerste lid, niet opnieuw beëdigd, tenzij het: 

a. De benoeming tot president van of procureur-generaal bij de Hoge Raad betreft; 
b. De benoeming van een gerechtsauditeur, niet tevens zijnde raadsheer-plaatsvervanger of 

rechter-plaatsvervanger, of de griffier van de Hoge Raad betreft. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de beëdiging 

van rechterlijke ambtenaren. [ Zie art. 2h Brra, dat uitwerkt ten overstaan van wie de eed plaatsvindt] 
4. In afwijking van het eerste lid worden niet als zodanig beëdigd de plaatsvervangers van rechtswege 

alsmede de door het College van procureurs-generaal benoemde plaatsvervangers. 
 

Hieruit zijn de volgende regels te distilleren: 

- Beëdiging is altijd vereist bij een eerste benoeming als rechterlijk ambtenaar; 
- Beëdiging is niet vereist bij een overgang naar een ander gerecht in hetzelfde ambt; 
- Bij een opvolgende benoeming in hetzelfde gerecht (bijv rechter wordt senior rechter) is geen nieuwe 

beëdiging vereist; 
- Plaatsvervangers zijn van rechtswege in het hele land bevoegd en hoeven slechts eenmaal de eed af te 

leggen. 
 

Feitelijk is een nieuwe eed dus altijd nodig bij een nieuwe KB-benoeming, maar niet als uitsluitend een 
plaatsingsbesluit wordt opgemaakt door de Raad. 

Procedure eedaflegging 

Artt. 2h en 2i Brra bevatten regels m.b.t. de procedure voor de eed of belofte: 

- Een (senior (A))-rechter rechter-plaatsvervanger, rio, (senior)-gerechtsauditeur bij en rechtbank legt 
de eed of belofte af ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van de rechtbank 
waar het ambt wordt vervuld; 

- Een (senior)-raadsheer, raadsheer-plaatsvervanger, rio, (senior)-gerechtsauditeur bij een hof, legt de 
eed of belofte af ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van het hof waar het 
ambt wordt vervuld; 

- De eed of belofte wordt afgenomen op requisitoir van het Openbaar Ministerie; 
- Het formulier (bijlage bij de Wrra) wordt na het afleggen van de eed of belofte ondertekend door de 

rechterlijk ambtenaar en door de rechterlijk ambtenaar die zitting heeft in de enkelvoudige kamer dan 
wel de voorzitter is van de meervoudige kamer; 

- Het bestuur van een gerecht houdt een register bij waarin de besluiten betreffende de benoeming van 
de rechterlijke ambtenaren en de ondertekende eedformulieren worden bewaard. 
 

Vindplaats 

De vindplaats van deze regelingen is de wet. In de A-Z op intro landelijk, de vraagbaak voor P&O, staat niet 
vermeld dat er voor RA een andere eedaflegging is. Wel staat dat vermeld in de standaard presentatie van 
LDCR aan P&O-afdelingen die zij regelmatig geven. Op ieder KB wordt als ingangsdatum vermeld: datum x dan 
wel datum beëdiging indien die later plaatsvindt. 





aan De leden van het MT van Bureau Raad voor de Rechtspraak
cc De medewerkers van Bureau Raad voor de Rechtspraak

van

datum 20 juli 2022
datum overleg 19 juli 2022

aanwezig Olav Welling,

afwezig Mark Schuitemaker, 

Actielijst / Verslag
1.

2. Actualiteiten
Toelichting: 
- Vandaag staat in de planning dat er over de (verkeerde) beëindigingen gecommuniceerd 

gaat worden door het Hof Den Bosch. 
-

-

  

3.
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 09:16
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Het overzicht 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 20 juli 2022 om 08:52:50 CEST 
Aan: "  (Rechtbank Rotterdam)" < @rechtspraak.nl>,  

(Hof 's-Hertogenbosch)" < @rechtspraak.nl> 
Kopie: "  (LDCR)" < @rechtspraak.nl>, "Redactie  (Rvdr s'Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl>, "  (LDCR)" < @rechtspraak.nl>, "  

 (LDCR)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 

  
Goedemorgen collega’s, 
  

 Hieronder 
wel een terugkoppeling van het nieuws en enkele reacties: 
  
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen 
voor 1100 zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door 
administratieve fout 

- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 
  
Reacties Twitter 

- Kritische reactie advocaat: https://twitter.com/BartMos/status/1549415814104768522 
- Burger: Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Burger: Pardon ? 

  
Als er later toch meer aandacht voor is, dan kunnen we altijd nog een rapportage maken. We zullen 
er komende dagen wel verder op monitoren op social media. 
  
Bij vragen hoor ik het natuurlijk graag. 
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:23 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>;  

(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; 

(LDCR) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
  
Ha collega’s 
  
In de bijlages alvast ter info de woordervoeringslijnen HOF+QA en Raad 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

  
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  

 (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; 

 (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
  
  
Ha collega’s, 
  
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
  
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. 
We hebben afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots 
omdat er overlap kan zijn tussen lokale en landelijk woordvoering.  
  
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij 
voorleggen en wij laten weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later 
vanmiddag en appgroep aan met    en  Met als titel “HOF”. 
  

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat 
Webcare dat kan verzorgen  
  
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat 
verschillende gerechten de vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze 
naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke woordvoering op. 
  
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een 
korte zakelijke begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat 
het bericht van het Hof ook op rechtspraak.nl staat. 
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@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en 
intro staan? 
  
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (LDCR)
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 09:19
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch)
CC:  (LDCR); Redactie  (Rvdr s'Gravenhage);  (LDCR);  

 (LDCR);  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Dag  
 
Dat is zeker mogelijk. Morgenochtend stuur ik in de loop van de ochtend een nieuw overzicht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 09:14 
Aan:  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen  en andere collega’s, 
 
Dank voor de tussenstand.  

 
 
Wel een verzoekje: morgen hebben wij bij het hof om 13.00 uur een zgn. Zeepkist-sessie via Teams. President 
Gerard zal een toelichting geven op de kwestie en collega’s (alleen van het hof) kunnen reageren en vragen stellen. 

 
 

   
 
Alvast dank!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 08:53 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-
Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; (LDCR) 

@rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen collega’s, 
 

 Ik heb daarom geen rapportage gemaakt. Hieronder wel een 
terugkoppeling van het nieuws en enkele reacties: 
 
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 
zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door administratieve fout 
- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 

 
Reacties Twitter 

- Kritische reactie advocaat: https://twitter.com/BartMos/status/1549415814104768522 
- Burger: Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Burger: Pardon ? 

 
Als er later toch meer aandacht voor is, dan kunnen we altijd nog een rapportage maken. We zullen er komende 
dagen wel verder op monitoren op social media. 
 
Bij vragen hoor ik het natuurlijk graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:23 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
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s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Ha collega’s 
 
In de bijlages alvast ter info de woordervoeringslijnen HOF+QA en Raad 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 10:43
Aan: Rvdr - Afdeling Communicatie; RvdR - Communicatieadviseurs; RvdR - Persrechters; Rvdr - 

Actualiteit
Onderwerp: Actualiteiten woensdag 20 juli 

Nieuws 
• Vooralsnog berichtten alleen Het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad over het nieuws dat gisteren 

door het hof in Den Bosch naar buiten werd gebracht dat een aantal rechters niet (correct) is beëdigd 
Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 zaken ongewis  

  

 
  

 
 

Socials 

  
 
Redactie 

  
 

 
Public Affairs 

Geen bijzonderheden  

 
 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 10:56
Aan:  (LDCR); Redactie  (Rvdr s'Gravenhage); (LDCR);  

 (LDCR); (Rechtbank Rotterdam);  (LDCR)
Onderwerp: FW: Twee onjuistheden in bericht over hof Den Bosch 

Hallo collega’s,  
 
Mr. Online heet een bericht gemaakt op basis van ons persbericht en dat van het OM. Daar staan wat fouten in. Daar 
heb ik op gereageerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 10:54 
Aan: 'redactie@mr-magazine.nl' <redactie@mr-magazine.nl> 
Onderwerp: Twee onjuistheden in bericht over hof Den Bosch  
 
Beste redactie,  
 
 
Ik lees het artikel op jullie site over onze raadsheren die op de verkeerde manier zijn beëdigd. Daar staan 2 dingen in 
die niet kloppen.  
https://www.mr-online.nl/dertig-raadsheren-van-gerechtshof-den-bosch-op-verkeerde-manier-beedigd  
 
Allereerst staat er "het hof zelf spreekt van een ‘administratieve fout’." Dat is niet juist. De kwalificatie 'administratieve 
fout' is niet die van het hof. Het hof geeft er namelijk geen inhoudelijke kwalificatie aan, dat is aan de Hoge Raad.  
 
Vervolgens worden de beide ambtseden door elkaar gehaald. Zie onze Q&A-bijlage bij ons persbericht : 
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-
Hertogenbosch/Paginas/nadere-toelichting-gerechtshof-den-bosch.aspx 
 
"Zijn er verschillende soorten ambtseden? 
Er is een ambtseed voor rechterlijk ambtenaren (rechters en raadsheren) en één voor gerechtsambtenaren (overige 
medewerkers van een rechtbank of hof).  
Hoewel voor allebei de ambtseden de essentie is dat iemand zijn of haar beroep naar eer en geweten en volgens de 
(Grond)wet zal uitoefenen, zijn er verschillen. Maar de teksten lijken op elkaar." 
 
Desgewenst kan ik een en ander toelichten.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Communicatie & Voorlichting 

Tel. 088 -  / 06 -  
Postbus 70583 
5201 CZ ’s-Hertogenbosch 
www.rechtspraak.nl 
Twitter: @HofDenBosch 
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:05
Aan:  (LDCR)
CC:  (LDCR); Redactie  (Rvdr s'Gravenhage);  (LDCR);  

 (LDCR); (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Aha, dank je!  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:00 
Aan: Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Hoi  
 
Het klopt dat de Facebook-post van Op1 over de gratie gaat, maar in de reacties gaat het nog kort over de 
beëdigingen. Vandaar dat ik die heb meegenomen in het overzicht. 
 
De reacties van burgers vind je hier: 
https://twitter.com/EJdeBildt/status/1549877711946014721 
https://twitter.com/Kronenberg211/status/1550029930527952896 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:54 
Aan:  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Hallo  dank je.  
 
Ik heb nog een paar vragen.  
 
De Facebookpost in de link betreft het item waar Knoops en Belleman éigenlijk voor bij Op1 zaten, namelijk de 
kwestie Frank Masmeijer. Het gesprek over onze beëdigingen ging daaraan vooraf.  
 
Die laatste reacties van een burger, waar staan die? De andere zie ik op Twitter via Op1.   
 
Alvast dank als je dat kunt aanvullen.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) <r.p.van.putten@rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:42 
Aan: Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen  
 
Zoals beloofd hierbij het aangevulde overzicht van de berichtgeving.  

  
 
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 
zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door administratieve fout 
- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 
- Mr. Online: DERTIG RAADSHEREN VAN GERECHTSHOF DEN BOSCH OP VERKEERDE MANIER 

BEËDIGD 
- TaxLive: Beëdigingsprocedure raadsheren belastingrecht gaat niet helemaal goed 
- Hoge Raad: PG bij de Hoge Raad voornemens cassatie in het belang der wet in te stellen over beëdiging 

raadsheren hof ‘s-Hertogenbosch 
 

Berichtgeving Op1 
- Tweet: https://twitter.com/op1npo/status/1549860449319002114 
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- Facebook-post: 
https://www.facebook.com/603695117465833/posts/710245443477466?comment_id=1481792375624973 

 
Reacties journalisten 

- What could possibly go wrong…? “400 strafzaken en ongeveer 700 belastingzaken” Een klein leger van 
advocaten wrijft zich nu likkebaardend in de handen. 

 
Reacties burgers 

- Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Pardon ? 
- Rechters beëdigen lukt in Nederland ook al niet meer.. 
- En wat heeft deze onzin de burger gekost 
- Euh....wie gaat dat betalen 700 zaken ? Makkelijk bellen in vakantie tijd. De mogelijke maatschappelijke 

kosten v die zaken of hun importantie heb je niet doorgenomen. Was het de scoop waard Saskia Belleman ? 
- Had onze #yourist toch een puntje want 16 raadsheren zijn opnieuw beëdigd omdat de procedure niet juist 

gevolgd was... Is toch prachtig het #wappie aller #wappies had een punt! 
 
Bij vragen hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 09:14 
Aan:  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen  en andere collega’s, 
 
Dank voor de tussenstand.  

 
 
Wel een verzoekje: morgen hebben wij bij het hof om 13.00 uur een zgn. Zeepkist-sessie via Teams. President 
Gerard zal een toelichting geven op de kwestie en collega’s (alleen van het hof) kunnen reageren en vragen stellen. 

 
 

   
 
Alvast dank!  
 
 
Met vriendelijke groet, 



4

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer C2 (flex) 
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van: (LDCR) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 08:53 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-
Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen collega’s, 
 

 Ik heb daarom geen rapportage gemaakt. Hieronder wel een 
terugkoppeling van het nieuws en enkele reacties: 
 
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 
zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door administratieve fout 
- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 

 
Reacties Twitter 

- Kritische reactie advocaat: https://twitter.com/BartMos/status/1549415814104768522 
- Burger: Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Burger: Pardon ? 

 
Als er later toch meer aandacht voor is, dan kunnen we altijd nog een rapportage maken. We zullen er komende 
dagen wel verder op monitoren op social media. 
 
Bij vragen hoor ik het natuurlijk graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:23 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
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s'Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Ha collega’s 
 
In de bijlages alvast ter info de woordervoeringslijnen HOF+QA en Raad 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer 14e etage Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch)
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:29
Aan:  (LDCR)
CC:  (LDCR); Redactie  (Rvdr s'Gravenhage);  (LDCR);  

 (LDCR);  (Rechtbank Rotterdam)
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH

Hallo collega’s deze zag ik ook nog: 
Op1: worden uitspraken gerechtshof Den Bosch nietig verklaard door blunder? (gids.tv)  
 
Saskia Belleman heeft geen enkele keer contact met ons opgenomen terwijl ze bij onze afgelopen grote zaken ons 
prima wist te vinden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:00 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Hoi  
 
Het klopt dat de Facebook-post van Op1 over de gratie gaat, maar in de reacties gaat het nog kort over de 
beëdigingen. Vandaar dat ik die heb meegenomen in het overzicht. 
 
De reacties van burgers vind je hier: 
https://twitter.com/EJdeBildt/status/1549877711946014721 
https://twitter.com/Kronenberg211/status/1550029930527952896 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 
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Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:54 
Aan:  (LDCR) @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Hallo  dank je.  
 
Ik heb nog een paar vragen.  
 
De Facebookpost in de link betreft het item waar Knoops en Belleman éigenlijk voor bij Op1 zaten, namelijk de 
kwestie Frank Masmeijer. Het gesprek over onze beëdigingen ging daaraan vooraf.  
 
Die laatste reacties van een burger, waar staan die? De andere zie ik op Twitter via Op1.   
 
Alvast dank als je dat kunt aanvullen.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van: (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:42 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen  
 
Zoals beloofd hierbij het aangevulde overzicht van de berichtgeving.  

  
 
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 
zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door administratieve fout 
- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 
- Mr. Online: DERTIG RAADSHEREN VAN GERECHTSHOF DEN BOSCH OP VERKEERDE MANIER 

BEËDIGD 
- TaxLive: Beëdigingsprocedure raadsheren belastingrecht gaat niet helemaal goed 
- Hoge Raad: PG bij de Hoge Raad voornemens cassatie in het belang der wet in te stellen over beëdiging 

raadsheren hof ‘s-Hertogenbosch 
 

Berichtgeving Op1 
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- Tweet: https://twitter.com/op1npo/status/1549860449319002114 
- Facebook-post: 

https://www.facebook.com/603695117465833/posts/710245443477466?comment_id=1481792375624973 
 
Reacties journalisten 

- What could possibly go wrong…? “400 strafzaken en ongeveer 700 belastingzaken” Een klein leger van 
advocaten wrijft zich nu likkebaardend in de handen. 

 
Reacties burgers 

- Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Pardon ? 
- Rechters beëdigen lukt in Nederland ook al niet meer.. 
- En wat heeft deze onzin de burger gekost 
- Euh....wie gaat dat betalen 700 zaken ? Makkelijk bellen in vakantie tijd. De mogelijke maatschappelijke 

kosten v die zaken of hun importantie heb je niet doorgenomen. Was het de scoop waard Saskia Belleman ? 
- Had onze #yourist toch een puntje want 16 raadsheren zijn opnieuw beëdigd omdat de procedure niet juist 

gevolgd was... Is toch prachtig het #wappie aller #wappies had een punt! 
 
Bij vragen hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 09:14 
Aan:  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen  en andere collega’s, 
 
Dank voor de tussenstand.  

 
 
Wel een verzoekje: morgen hebben wij bij het hof om 13.00 uur een zgn. Zeepkist-sessie via Teams. President 
Gerard zal een toelichting geven op de kwestie en collega’s (alleen van het hof) kunnen reageren en vragen stellen. 

 
 

   
 
Alvast dank!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
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senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 08:53 
Aan:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>;  (Hof 's-
Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr s'Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Goedemorgen collega’s, 
 

 Ik heb daarom geen rapportage gemaakt. Hieronder wel een 
terugkoppeling van het nieuws en enkele reacties: 
 
Nieuwsoverzicht 

- Eindhovens Dagblad: Rechters van Bossche Gerechtshof legden verkeerde eed af: gevolgen voor 1100 
zaken ongewis 

- DTV Nieuws: Beëdiging van raadsheren gerechtshof Den Bosch moet opnieuw door administratieve fout 
- Brabants Dagblad: Rechters Gerechtshof legden verkeerde eed af 

 
Reacties Twitter 

- Kritische reactie advocaat: https://twitter.com/BartMos/status/1549415814104768522 
- Burger: Wens de raadsheren veel succes toe :-) 
- Burger: Pardon ? 

 
Als er later toch meer aandacht voor is, dan kunnen we altijd nog een rapportage maken. We zullen er komende 
dagen wel verder op monitoren op social media. 
 
Bij vragen hoor ik het natuurlijk graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
Specialist online woordvoering en - 
communicatie 
 
Rechtspraak Servicecentrum 
LDCR 
Uniceflaan 1, 3527 WX Utrecht 
06  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma t/m vr (oneven weken) 
Bereikbaar: ma t/m do (even weken) 

 
 

   

       
 
Van:  (Rechtbank Rotterdam) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 14:23 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
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s'Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
Ha collega’s 
 
In de bijlages alvast ter info de woordervoeringslijnen HOF+QA en Raad 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  

  

 

 
Van:  (Rechtbank Rotterdam)  
Verzonden: dinsdag 19 juli 2022 12:34 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>;  
(LDCR) < @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl>; Redactie (Rvdr 
s'Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (LDCR) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Woordvoering kwestie HOF DEN BOSCH 
 
 
Ha collega’s, 
 
***Alles in deze mail is onder embargo tot het bericht van het Hof Den Bosch online staat*** 
 
Vanmiddag komt het bericht van Hof Den Bosch over de onjuiste beëdigingen om 15.00 uur online. We hebben 
afgesproken om dit qua online woordvoering aan te vliegen net als de Gelderse sepots omdat er overlap kan zijn 
tussen lokale en landelijk woordvoering.  
 
Vragen die online worden gesteld kan Webcare per app aan  (Hof) en mij voorleggen en wij laten 
weten wat waar thuishoort (en welk antwoord daarbij hoort). Ik maak later vanmiddag en appgroep aan met  

  en  Met als titel “HOF”. 
 

 gaf aan dat ze graag en social media rapportage zou willen hebben. Ik neem aan dat Webcare dat kan 
verzorgen  
 
Ik informeer nog kort voor 15.00 uur de communicados in het land. De verwachting is dat verschillende gerechten de 
vraag krijgen of de kwestie ook daar speelt. In die gevallen kunnen ze naar mij verwijzen, ik heb daar landelijke 
woordvoering op. 
 
@Redactie: Het Hof plaats vanmiddag ook een bericht op Intro Lokaal. Willen jullie daar met een korte zakelijke 
begeleidende tekst (2 regels) naar verwijzen op Intro Landelijk? Maar dan pas nadat het bericht van het Hof ook op 
rechtspraak.nl staat. 
 
@  geef je in de HOF app die zo de lucht in gaat aan als de berichten op rechtspraak.nl en intro staan? 
 
Voor vragen> gebruik de app! Dat is het snelst. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Persvoorlichter rechtbank Rotterdam (ma/di) en 
Raad voor de rechtspraak (woe/do/vrij) 
 
Communicatie 
Kamer  Rotterdam 
088-  
06  
 
Volg ons op Twitter: @rb_rotterdam en 
@RechtspraakNL 
Bereikbaar: ma tm vrij  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:42
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Actualiteiten donderdag 21 juli 

fyi 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
 
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:04 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Actualiteiten donderdag 21 juli  
 
Hallo   
 
Voor de volledigheid wil ik hier wel graag melden dat Saskia Belleman zelf in het geheel geen contact met ons heeft 
opgenomen, gisteren noch vandaag. Alleen de bureauredactrice van Op1. Ik heb haar vragen beantwoord en verteld 
waar ze ons persbericht en de aanvullende toelichting online kon vinden en dat ze met vragen bij mij terecht kon. In 
het kader van ‘luiken dicht’ en ‘transparantie’.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  /  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:57 
Aan: Rvdr - Afdeling Communicatie < @rechtspraak.nl>; RvdR - Communicatieadviseurs 

@rechtspraak.nl>; RvdR - Persrechters < @rechtspraak.nl>; Rvdr - Actualiteit 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Actualiteiten donderdag 21 juli  
 
 
Nieuws 

• 
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• Langzaam maar zeker sijpelt bij meer media het nieuws door dat afgelopen dinsdag door het hof in Den 

Bosch naar buiten werd gebracht over de beëdiging van rechters. Bijvoorbeeld bij Op1 zat gisteravond Saskia 
Belleman (Telegraaf) aan tafel. Zij had het over het ‘downplayen’ van het probleem en dat bij haar 
doorvragen ‘alle luiken dicht gaan’. Aan tafel werd gesuggereerd dat ‘de toegezegde transparantie van de 
overheid hier ver te zoeken is’ en kwam men tot de slotsom dat hier ‘stront aan de knikker is’. 
De Hoge Raad maakte vanochtend bekend: https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/juli/pg-
hoge-raad-voornemens-cassatie-belang-wet-stellen-beediging/ 

 
•  

 
 

 
Socials 

•  

 
  

 
• 

 
 

 
Redactie 

•  
 

 
Public Affairs 

Geen bijzonderheden  

 
 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
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Van:  (Rechtbank Rotterdam)
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 09:48
Aan: Rvdr - Afdeling Communicatie; RvdR - Communicatieadviseurs; RvdR - Persrechters; Rvdr - 

Actualiteit
Onderwerp: Actualiteiten vrijdag 22 juli 

Nieuws 
  

 

 
 

 

 
 

  
  

 
 

 
  

 
• Saskia Belleman schrijft dat de beëdigingproblematiek bij Hof Den Bosch ook speelt in het hoger beroep in 

de zaak ‘Nicky Verstappen’. de advocaat van verdachte  gaf een toelichting bij OP1. 
Hij vindt dat de uitspraak nietig moet worden verklaard en de zaak opnieuw moet worden behandeld door 
andere rechters. Royce de Vries zegt dat hij en de familie Verstappen zich geen zorgen maken.’ Het is 
vervelend, maar ik zie het als een vormfoutje. Het is niet alsof er raadsheren op de zaak zaten die geen 
rechten hebben gestudeerd. Het gaat om een eed voor gerechtsambtenaren die slechts enkele woorden 
afwijkt van de eed die rechters afleggen. Dat is volgens mij zó van ondergeschikt belang dat ik denk dat de 
Hoge Raad zal zeggen: ‘Wie is hier eigenlijk benadeeld?’ 

  
 
Redactie en socials 

• Op de socials ging het over  en de 
beedigingsproblematiek in relatie tot de zaak Nicky Verstappen. 

  
  

 
Public Affairs 
- 
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 10:15
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Re: Actualiteiten donderdag 21 juli 

 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 22 jul. 2022 om 09:27 heeft  (Rvdr 's-Gravenhage) 
<K @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Hoi Roderick, 
  
Fyi. Ik reageer hier verder niet meer op nu. 
  

Vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  
Werkdagen: ma/wo/do 
  
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 16:43 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Actualiteiten donderdag 21 juli  
  
Hallo   
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Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06-  
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 13:58 
Aan:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Actualiteiten donderdag 21 juli  
  
Hoi  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

Vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  
Werkdagen: ma/wo/do 
  
Van:  (Hof 's-Hertogenbosch) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 11:04 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Actualiteiten donderdag 21 juli  
  
Hallo   
  
Voor de volledigheid wil ik hier wel graag melden dat Saskia Belleman zelf in het geheel geen contact 
met ons heeft opgenomen, gisteren noch vandaag. Alleen de bureauredactrice van Op1. Ik heb haar 
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vragen beantwoord en verteld waar ze ons persbericht en de aanvullende toelichting online kon 
vinden en dat ze met vragen bij mij terecht kon. In het kader van ‘luiken dicht’ en ‘transparantie’.  
  
  
  
Met vriendelijke groet, 

 
senior communicatieadviseur 
 
Team Bedrijfsvoering en bestuursondersteuning 
Communicatie & Voorlichting 
Kamer  
088-  
06- 7 
www.rechtspraak.nl 
Bereikbaar: ma-di-do-vr  

  

 

  
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 10:57 
Aan: Rvdr - Afdeling Communicatie < @rechtspraak.nl>; RvdR - 
Communicatieadviseurs < @rechtspraak.nl>; RvdR - Persrechters 
<P @rechtspraak.nl>; Rvdr - Actualiteit @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Actualiteiten donderdag 21 juli  
  
  
Nieuws 

•  
 
 

 
 

 
 

 

 
  

• Langzaam maar zeker sijpelt bij meer media het nieuws door dat afgelopen dinsdag door het 
hof in Den Bosch naar buiten werd gebracht over de beëdiging van rechters. Bijvoorbeeld bij 
Op1 zat gisteravond Saskia Belleman (Telegraaf) aan tafel. Zij had het over het ‘downplayen’ 
van het probleem en dat bij haar doorvragen ‘alle luiken dicht gaan’. Aan tafel werd 
gesuggereerd dat ‘de toegezegde transparantie van de overheid hier ver te zoeken is’ en 
kwam men tot de slotsom dat hier ‘stront aan de knikker is’. 
De Hoge Raad maakte vanochtend bekend: 
https://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2022/juli/pg-hoge-raad-voornemens-
cassatie-belang-wet-stellen-beediging/ 

  
•  

 
  

  
Socials 

•  
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•  

 
  

 
  

 
Redactie 

•  
 

 
Public Affairs 

Geen bijzonderheden  

  
  
  

Vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06 

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  
Werkdagen: ma/wo/do 
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Van: (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 11:37
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: Beëdiging rechters

Fyi groet,  
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 22 juli 2022 om 11:32:31 CEST 
Aan: "  (Rechtbank Noord-Nederland)" < @rechtspraak.nl> 
Kopie: "  (Rechtbank Noord-Nederland)" < @rechtspraak.nl>, "  
(Rechtbank Noord-Nederland)" @rechtspraak.nl>, "  (Rechtbank Noord-
Nederland)" <L @rechtspraak.nl>, "  (Rechtbank Noord-Nederland)" 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Antw: Beëdiging rechters 

  
Beste  
 
Dank voor deze actie. Wellicht ten overvloede inderdaad hierbij aangeven dat de reden waarom ik 
extra navraag bij jullie doe, puur en alleen is bedoeld om vooral helderheid te krijgen waarom er 
door RNN een extra check wordt gedaan. 
 
En wanneer dat - onverhoopt natuurlijk - op basis zou zijn van een redelijk vermoeden van dat er 
iets niet goed is gegaan, we daarop snel kunnen acteren. Ook met het oog verdere escalatie die dat 
landelijk zou hebben.  
 
Ik hoop dat we voor het weekend samen nog helderheid hierin kunnen krijgen.  
 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl 

  

 

  

Werkdagen: ma/wo/do 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 22 jul. 2022 om 11:18 heeft  (Rechtbank Noord-Nederland) 
@rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 
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Hallo  en  
  
Perswoordvoerder van de Raad  (cc) belde mij zojuist.  

 belde gisteren naar de Raad met een vraag naar aanleiding van de zaak in 
Den Bosch over de beëdigingen van rechters.  vroeg zich af of er een indicatie 
was dat het ook bij ons fout was gegaan. 
  
@  zou je  (@  persvoorlichter RNN) kunnen laten weten wat de 
uitslag wordt. Zowel als het allemaal goed is gegaan als ook wanneer er fouten zijn 
gemaakt. 
  
@  zou jij in beide gevallen contact kunnen zoeken met  Als het goed is 
gegaan, is dit ook waardevol om te weten. Het spreekt voor zich dat als er fouten zijn 
gemaakt, er een goed communicatietraject moet worden opgezet (naar pers, 
advocaten, intern etc) vanuit RNN en vanuit de Raad.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
Communicatie adviseur 
 
Communicatie 
Kamer  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 18:31
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Re: NRC morgen

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 22 jul. 2022 om 18:03 heeft  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Fyi. Dit is de tekst die morgen in NRC staat met aan einde RvdR meegenomen.   
 

Vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl 

  

 

  
Werkdagen: ma/wo/do 
 
 
 Bij minstens 1100 rechtszaken zijn raadsheren betrokken geweest die niet op een goede manier zijn beëdigd, zo bleek deze week. Welke gevolgen kan dat hebben?    Door onze redacteuren  Sezen Moeliker en Bram Endedijk    Amsterdam. Het gebeurde begin deze maand, tijdens de beëdiging van een raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Was dat wel de tekst van de juiste ambtseed, vroeg een aanwezige zich af. Nee, zo bleek, het was de tekst voor gerechtsambtenaren, en niet voor rechters en raadsheren. Twee teksten met kleine, maar toch duidelijke verschillen. De fout was geen incident, want uit onderzoek bleek dat bij het Bossche gerechtshof de afgelopen jaren 30 raadsheren verkeerd beëdigd zijn, zo communiceerde het hof deze week.     De verkeerd beëdigde raadsheren zijn betrokken bij 400 strafzaken en 700 belastingzaken die nog niet onherroepelijk zijn. Dat zijn zaken waarbij er cassatie is ingesteld, of waarbij dat nog mogelijk is. Maar het totaal aantal zaken waarbij raadsheren verkeerd beëdigd zijn is veel groter. Het eerste geval stamt namelijk al uit 2003. Dat was volgens een woordvoerder weliswaar ,,een incident”, maar de verkeerde beëdiging speelt volgens haar structureel sinds een jaar of tien. Hoeveel zaken dat in totaal zijn, kan ze niet zeggen.    
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De fout speelt ook een rol bij de zaak van Jos B., die dit jaar in hoger beroep werd veroordeeld voor het doden van Nicky Verstappen, zo meldde Royce de Vries, woordvoerder van de nabestaanden aan De Telegraaf. Gerald Roethof, advocaat van Jos B., zei in het televisieprogramma Op1 dat de zaak tegen zijn cliënt opnieuw behandeld moet worden door andere rechters.    Of dat gaat gebeuren is de vraag. Medio september komt de procureur-generaal bij de Hoge Raad met een vordering cassatie in belang der wet. Dat is een soort advies, over de mogelijke gevolgen van de verkeerde beëdiging. In die vordering zullen zowel de gevolgen voor onherroepelijke als nog lopende zaken aan de orde komen. De Hoge Raad buigt zich daar dan later dit jaar over.     Volgens Geert-Jan Knoops, advocaat en bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA, zijn er twee redeneringen mogelijk. Het meest waarschijnlijk acht hij dat de Hoge Raad zal betogen dat het hier is misgegaan, maar de zaken niet opnieuw moeten. ,,Raadsheren zouden met de juiste eed geen ander oordeel hebben geveld. Dus, zou je kunnen zeggen: wat is het leed dat de verdachten is aangedaan? In dat geval, en dat verwacht ik, oordeelt de Hoge Raad in de geest van de samenleving.”    Maar, zegt Knoops, als je strikt juridisch kijkt, moet je concluderen dat er met een onjuiste eed sprake is van een raadsheer die niet bevoegd is geweest om het ambt te vervullen. ,,En dan zou de Hoge Raad de rechtsgang nietig kunnen verklaren. Maar dat zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor de 1100 zaken die nog niet onherroepelijk zijn, maar ook voor al die andere zaken.”    Een eed is belangrijk, stelt ook rechter Frank Wieland, die Willem Holleeder tot levenslang veroordeelde. ,,Vooral bij raadsheren moet alles honderd procent volgens de regels gaan. Maar als deze zaken opnieuw gaan, zal dat aan de beslissing niks veranderen in die zaken. Dus die zaken opnieuw laten doen is wel echt juridische haarkloverij, ik denk dat je hier naar de geest van de wet moet kijken.”    De onzekerheid van de beëdigingsfout zorgt voor slachtoffers en nabestaanden voor onzekerheid, zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. ,,Het is goed dat de rechtspraak nu naar buiten treedt, maar onduidelijk wat de gevolgen zijn. Die onzekerheid is niet bevorderlijk voor het herstel van slachtoffers.” De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat de gebeurtenissen de organisatie op scherp zetten en werkprocessen tegen het licht worden gehouden. ,,Maar linksom of rechtsom: wij hadden dit als organisatie beter moeten doen.”      
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Van: (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 19:37
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: NRC morgen

Ter info.   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 22 juli 2022 om 18:03:45 CEST 
Aan: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: NRC morgen 

  
Fyi. Dit is de tekst die morgen in NRC staat met aan einde RvdR meegenomen.   
 

Vriendelijke groet, 
 

Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl 

  

 

  
Werkdagen: ma/wo/do 
 
 
 Bij minstens 1100 rechtszaken zijn raadsheren betrokken geweest die niet op een goede manier zijn beëdigd, zo bleek deze week. Welke gevolgen kan dat hebben?    Door onze redacteuren  Sezen Moeliker en Bram Endedijk    Amsterdam. Het gebeurde begin deze maand, tijdens de beëdiging van een raadsheer bij het gerechtshof in Den Bosch. Was dat wel de tekst van de juiste ambtseed, vroeg een aanwezige zich af. Nee, zo bleek, het was de tekst voor gerechtsambtenaren, en niet voor rechters en raadsheren. Twee teksten met kleine, maar toch duidelijke verschillen. De fout was geen incident, want uit onderzoek bleek dat bij het Bossche gerechtshof de afgelopen jaren 30 raadsheren verkeerd beëdigd zijn, zo communiceerde het hof deze week.     De verkeerd beëdigde raadsheren zijn betrokken bij 400 strafzaken en 700 belastingzaken die nog niet onherroepelijk zijn. Dat zijn zaken waarbij er cassatie is ingesteld, of waarbij dat nog mogelijk is. Maar het totaal aantal zaken waarbij raadsheren verkeerd beëdigd zijn is veel groter. Het eerste geval stamt namelijk al uit 2003. Dat was volgens een woordvoerder weliswaar ,,een incident”, maar de verkeerde 
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beëdiging speelt volgens haar structureel sinds een jaar of tien. Hoeveel zaken dat in totaal zijn, kan ze niet zeggen.    De fout speelt ook een rol bij de zaak van Jos B., die dit jaar in hoger beroep werd veroordeeld voor het doden van Nicky Verstappen, zo meldde Royce de Vries, woordvoerder van de nabestaanden aan De Telegraaf. Gerald Roethof, advocaat van Jos B., zei in het televisieprogramma Op1 dat de zaak tegen zijn cliënt opnieuw behandeld moet worden door andere rechters.    Of dat gaat gebeuren is de vraag. Medio september komt de procureur-generaal bij de Hoge Raad met een vordering cassatie in belang der wet. Dat is een soort advies, over de mogelijke gevolgen van de verkeerde beëdiging. In die vordering zullen zowel de gevolgen voor onherroepelijke als nog lopende zaken aan de orde komen. De Hoge Raad buigt zich daar dan later dit jaar over.     Volgens Geert-Jan Knoops, advocaat en bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de UvA, zijn er twee redeneringen mogelijk. Het meest waarschijnlijk acht hij dat de Hoge Raad zal betogen dat het hier is misgegaan, maar de zaken niet opnieuw moeten. ,,Raadsheren zouden met de juiste eed geen ander oordeel hebben geveld. Dus, zou je kunnen zeggen: wat is het leed dat de verdachten is aangedaan? In dat geval, en dat verwacht ik, oordeelt de Hoge Raad in de geest van de samenleving.”    Maar, zegt Knoops, als je strikt juridisch kijkt, moet je concluderen dat er met een onjuiste eed sprake is van een raadsheer die niet bevoegd is geweest om het ambt te vervullen. ,,En dan zou de Hoge Raad de rechtsgang nietig kunnen verklaren. Maar dat zal grote gevolgen hebben, niet alleen voor de 1100 zaken die nog niet onherroepelijk zijn, maar ook voor al die andere zaken.”    Een eed is belangrijk, stelt ook rechter Frank Wieland, die Willem Holleeder tot levenslang veroordeelde. ,,Vooral bij raadsheren moet alles honderd procent volgens de regels gaan. Maar als deze zaken opnieuw gaan, zal dat aan de beslissing niks veranderen in die zaken. Dus die zaken opnieuw laten doen is wel echt juridische haarkloverij, ik denk dat je hier naar de geest van de wet moet kijken.”    De onzekerheid van de beëdigingsfout zorgt voor slachtoffers en nabestaanden voor onzekerheid, zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. ,,Het is goed dat de rechtspraak nu naar buiten treedt, maar onduidelijk wat de gevolgen zijn. Die onzekerheid is niet bevorderlijk voor het herstel van slachtoffers.” De Raad voor de Rechtspraak laat weten dat de gebeurtenissen de organisatie op scherp zetten en werkprocessen tegen het licht worden gehouden. ,,Maar linksom of rechtsom: wij hadden dit als organisatie beter moeten doen.”      
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 25 juli 2022 17:03
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: onjuiste beëdigingen rechters

Ter info.   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" @rechtspraak.nl> 
Datum: 25 juli 2022 om 16:59:18 CEST 
Aan: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Doorst: onjuiste beëdigingen rechters 

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Moors, J.W. (Rechtbank Noord-Holland)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 25 juli 2022 om 14:16:16 CEST 
Aan: "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Rappa-Velt, 
H. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Kopie: "  (Rechtbank Noord-Holland)" @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: onjuiste beëdigingen rechters 

  
Hoi Herma en Henk, 
  
Omdat ik niet weet wie ik hierover moet benaderen, maar even aan jullie beiden. 
  
N.a.v. de berichtgeving bij het hof Den Bosch hebben wij alle beëdigingen van 
rechters gecontroleerd. Helaas is het bij onze rechtbank één keer verkeerd gegaan. 
Bij de eed is de algemene ambtenaren-eed voorgehouden volgens het pvb en door 
betrokkene ondertekende formulier.  

 
 We gaan nog naar de beëdigingen van rechter-plaatsvervangers 

kijken. 
  
Weten jullie of bij andere gerechten ook al een dergelijk uitvoerig onderzoek is 
gedaan en wat de resultaten zijn? 

 
 

 

  
Ik ben net terug van vakantie dus wellicht dat ik nog berichtgeving hierover heb 
gemist. 
  
Of moet ik een ander lid van de RvdR hiervoor benaderen?  
  
Met vriendelijke groet, 
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J.W. (Jan) Moors 
president 
 
gerechtsbestuur 
Kamer  
06  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  





- Concept verslag - 

aan leden van de Raad voor de rechtspraak

cc medewerkers Bureau Raad voor de rechtspraak

van

doorkiesnummer 06-

datum overleg 25 juli 2022

aanwezig

afwezig

Peter Arnoldus, Herma Rappa, Olav Welling, Jan Willem Duijzer en
(secretaris).

Henk Naves, Areane Dorsman,

Vergadering Raad voor de rechtspraak
1. Opening en vaststelling agenda 

2.

3.



vergaderdatum  25 juli 2022 
overleg  vergadering Raad voor de rechtspraak
pagina  2 van 3 

- Concept verslag - 

6. Public Affairs en Communicatie, Strategie, Publiceren uitspraken, KWO, Rechtsgebieden
strafrecht, familie- en jeugdrecht en algemeen bestuursrecht, Rechtstaat, Internationale
samenwerking, Integriteit, Cva. 

6.a: Beëdigingen Hof Den Bosch
Op 19 juli jl. maakte Hof Den Bosch bekend dat een aantal raadsheren opnieuw beëdigd is, omdat 
dat eerder niet goed verlopen was. Naar aanleiding daarvan maakte de PG bij de Hoge Raad op 21 
juli bekend dat hij in een of meer onherroepelijk geworden zaken een vordering cassatie in het
belang der wet zal instellen. De vordering is met name bedoeld om op korte termijn duidelijkheid te
krijgen over de mogelijke gevolgen van het gebruik van een onjuiste tekst bij de beëdiging voor de 
nog lopende zaken. De vordering van de PG wordt medio september van dit jaar verwacht.
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:08
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 9:00 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: FW: Beëdiging rechters 
 
FYI 
 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 09:00 
Aan:  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters 
 
Goedemorgen  
 

 
 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  
k.van.tankeren@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
 
Van:  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 08:55 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>; . (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters 
 
Dag  
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Begrijp ik uiteraard! Inmiddels kan ik bevestigen dat bij ons alles goed is gegaan. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
communicatieadviseur / persvoorlichter 
 
Team Communicatie 
Leeuwarden:  
Groningen:   
Assen:  
06  
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 25 juli 2022 14:54 
Aan: (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters 
 
Beste  
 

 
 

 
 
Ik wacht jullie nadere bericht af. 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
 
Van:  (Rechtbank Noord-Nederland) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 25 juli 2022 12:52 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters 
 
Beste   
 
We weten zo goed als zeker dat het bij ons goed is verlopen. Vorige week wilde een P&O-medewerker voor alle 
zekerheid iets extra checken. De bedoeling was om dat intern te doen, hoe en waarom zij daarvoor bij de Raad 
uitkwam is op dit moment nog niet duidelijk. Dat zoeken we nog even uit. Zodra we daar uitsluitsel op hebben laten 
we het nog even weten.  
 
Met vriendelijke groet, 
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communicatieadviseur / persvoorlichter 
 
Team Communicatie 
Leeuwarden:  
Groningen:   
Assen:  
06  
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 25 juli 2022 12:14 
Aan: (Rechtbank Noord-Nederland) @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: Beëdiging rechters 
Urgentie: Hoog 
 
Beste  en  
 
Kunnen jullie ons een update geven ajb? 
 
 
Vriendelijke groet, 

 
Woordvoerder 
 
Afdeling Communicatie 
06  

@rechtspraak.nl  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Werkdagen: ma/wo/do 
 
Van:  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 11:18 
Aan:  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-
Nederland) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 

@rechtspraak.nl>;  (Rechtbank Noord-Nederland) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Beëdiging rechters 
 
Hallo  en  
 
Perswoordvoerder van de Raad  (cc) belde mij zojuist.  belde gisteren naar de Raad 
met een vraag naar aanleiding van de zaak in Den Bosch over de beëdigingen van rechters.  vroeg zich af of er 
een indicatie was dat het ook bij ons fout was gegaan. 
 
@  zou je  (@  persvoorlichter RNN) kunnen laten weten wat de uitslag wordt. Zowel als het allemaal 
goed is gegaan als ook wanneer er fouten zijn gemaakt. 
 
@  zou jij in beide gevallen contact kunnen zoeken met  Als het goed is gegaan, is dit ook waardevol om 
te weten. Het spreekt voor zich dat als er fouten zijn gemaakt, er een goed communicatietraject moet worden opgezet 
(naar pers, advocaten, intern etc) vanuit RNN en vanuit de Raad.  
 
Met vriendelijke groet, 
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Communicatie adviseur 
 
Communicatie 
Kamer  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 19:33
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging
Bijlagen: ; Beëdiging rechters met kruisjeslijst.docx

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 26 juli 2022 om 15:44:28 CEST 
Aan: "Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Naves, H.C. (Rvdr 's-
Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Kopie: "Hovestadt, D. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Welling, O. (Rvdr 's-
Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging 

  
Henk en Herma, 
  
Zoals toegezegd een notitie die de wettelijke regels bevat t.a.v. beëdiging en een kruisjeslijst voor 
wanneer wel en geen beëdiging noodzakelijk is.  
Ik maak apart een notitie voor Raad en PRO met voorstellen om de foutkansen te verkleinen.  
  
Ik hoor graag of jullie de notitie duidelijk genoeg vinden om breder te verspreiden. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 19:33
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Fwd: onjuiste beëdigingen rechters

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Datum: 26 juli 2022 om 17:07:44 CEST 
Aan: "  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Kopie: "Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "Welling, O. (Rvdr 's-
Gravenhage)" < @rechtspraak.nl>, "  (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl>, "Uijl, B. den  (Rvdr 's-Gravenhage)" < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Antw: onjuiste beëdigingen rechters 

 Collega’s,  

 

 
Gr. Henk 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 26 jul. 2022 om 16:56 heeft  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Beste Henk, Herma en Olav, 
  
Zoals vanochtend in het MT besproken verstandig om het DB presidenten te 
informeren over onderstaande mail en dat de problematiek dus bij nog een gerecht 
speelt.  
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Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 25 juli 2022 16:59 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Fwd: onjuiste beëdigingen rechters 
  
  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Moors, J.W. (Rechtbank Noord-Holland)" 
< @rechtspraak.nl> 
Datum: 25 juli 2022 om 14:16:16 CEST 
Aan: "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl>, "Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl> 
Kopie: "  (Rechtbank Noord-Holland)" 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: onjuiste beëdigingen rechters 

  
Hoi Herma en Henk, 
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Omdat ik niet weet wie ik hierover moet benaderen, maar even aan 
jullie beiden. 
  
N.a.v. de berichtgeving bij het hof Den Bosch hebben wij alle 
beëdigingen van rechters gecontroleerd. Helaas is het bij onze 
rechtbank één keer verkeerd gegaan. Bij de eed is de algemene 
ambtenaren-eed voorgehouden volgens het pvb en door betrokkene 
ondertekende formulier.  

 
 We gaan nog 

naar de beëdigingen van rechter-plaatsvervangers kijken. 
  
Weten jullie of bij andere gerechten ook al een dergelijk uitvoerig 
onderzoek is gedaan en wat de resultaten zijn?  

 
 

 

 
  

 wellicht dat ik nog berichtgeving 
hierover heb gemist. 
  
Of moet ik een ander lid van de RvdR hiervoor benaderen?  
  
Met vriendelijke groet, 

J.W. (Jan) Moors 
president 
 
gerechtsbestuur 
Kamer  
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Beëdiging rechter 
Notitie , bureau van de Rvdr, dd 26 juli 2022 

 
Wanneer is beëdiging vereist 
De regels met betrekking tot beëdiging van rechterlijke ambtenaren (dus: rechters, raadsheren, rio’s, 
gerechtsauditeurs) zijn te vinden in art. 5g Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren: 

1. Een rechterlijk ambtenaar legt bij een benoeming in een ambt voorafgaand aan de datum van 
indiensttreding de eed of belofte af volgens het formulier zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet. 

2. Bij een opvolgende benoeming in een ambt, dat bij hetzelfde gerecht of parket wordt vervuld, wordt 
een rechterlijk ambtenaar, in afwijking van het eerste lid, niet opnieuw beëdigd, tenzij het: 

a. De benoeming tot president van of procureur-generaal bij de Hoge Raad betreft; 
b. De benoeming van een gerechtsauditeur, niet tevens zijnde raadsheer-plaatsvervanger of 

rechter-plaatsvervanger, of de griffier van de Hoge Raad betreft.  
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de beëdiging van 

rechterlijke ambtenaren.  
4. In afwijking van het eerste lid worden niet als zodanig beëdigd de plaatsvervangers van rechtswege 

alsmede de door het College van procureurs-generaal benoemde plaatsvervangers. 
 

Hieruit zijn de volgende regels te distilleren: 

- Beëdiging is altijd vereist bij een eerste benoeming als rechterlijk ambtenaar (ook als een 
gerechtsauditeur van de Hoge Raad rechter wordt); 

- Beëdiging is niet vereist bij een overgang naar een ander gerecht in hetzelfde ambt (is geen benoeming, 
maar plaatsing); 

- Beëdiging is niet vereist bij een opvolgende benoeming in hetzelfde gerecht (bijv. rechter wordt senior 
rechter); 

- Plaatsvervangers van rechtswege (zowel rechters als rechter-plaatsvervangers dus) zijn in het hele land 
bevoegd en hoeven slechts eenmaal de eed af te leggen.  

- Een rechterlijk ambtenaar is pas bevoegd als rechter/raadsheer na aflegging van de eed. Op ieder KB 
wordt daarom als ingangsdatum vermeld: datum x dan wel datum beëdiging indien die later plaatsvindt. 

 

Van belang is verder dat de wet aansluiting zoekt bij een benoeming in een rechterlijk AMBT. Benoeming in een 
managerial of bestuurlijke functie, die NIET leidt tot benoeming in een ander ambt, noodzaakt dus NIET tot een 
nieuwe beëdiging. De leden Raad en rechterlijke gerechtsbestuurders hoeven dus geen eed af te leggen, tenzij 
ze gelijktijdig worden benoemd in een ander ambt (bijvoorbeeld senior rechter A). Lid raad of rechterlijk lid 
gerechtsbestuur is immers geen ambt in de zin van de wet. 

 

Ook deskundige leden van de Pachtkamer, de Ondernemingskamer en de speciale Kamer bij Hof Arnhem-
Leeuwarden leggen alvorens zij met hun werkzaamheden aanvangen de eed of belofte af volgens het formulier 
zoals dat is vastgesteld in de bijlage bij de wet RO (resp. artt. 48a lid 5 en 69a, 66 lid 5, 67 lid 5 Wet RO). Dit is 
dus een apart formulier! 

 

Voor een gedetailleerd overzicht van wanneer beëdiging is vereist, zie de tabel hieronder. 

 
 
 
 
 
 



 
Procedure eedaflegging 
Artt. 2h en 2i Brra bevatten regels m.b.t. de procedure voor de eed of belofte: 

- Een (senior (A))-rechter rechter-plaatsvervanger, rio, (senior)-gerechtsauditeur bij een rechtbank legt 
de eed of belofte af ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van de rechtbank waar 
het ambt wordt vervuld; 

- Een (senior)-raadsheer, raadsheer-plaatsvervanger, rio, (senior)-gerechtsauditeur bij een hof, legt de 
eed of belofte af ten overstaan van een enkelvoudige of meervoudige kamer van het hof waar het ambt 
wordt vervuld; 

- Ook officieren van justitie (in ieder ambt) leggen de eed af bij een (gespecificeerd) gerecht; 
- De eed of belofte wordt afgenomen op requisitoir van het Openbaar Ministerie; 
- Het formulier (bijlage bij de Wrra) wordt na het afleggen van de eed of belofte ondertekend door de 

rechterlijk ambtenaar en door de rechterlijk ambtenaar die zitting heeft in de enkelvoudige kamer dan 
wel de voorzitter is van de meervoudige kamer; 

- Het bestuur van een gerecht houdt een register bij waarin de besluiten betreffende de benoeming van 
de rechterlijke ambtenaren en de ondertekende eedformulieren worden bewaard; 

- Een uittreksel uit dat register, inclusief het formulier betreffende de eed of belofte, wordt aan de 
rechterlijk ambtenaar uitgereikt. 
 

Beëdiging vindt dus plaats ten overstaan van een enkel- of meervoudige kamer. Dit brengt mee dat de beëdiging 
altijd moet plaatsvinden ten overstaan van een of meer rechters of raadsheren.  

Ieder gerecht dient een register bij te houden, met daarin opgenomen de benoemingsbesluiten van iedere daar 
beëdigde rechterlijk ambtenaar en de getekende formulieren betreffende de aflegging van de eed of belofte 
(inclusief het proces-verbaal). Deze verplichting geldt eveneens ten aanzien van de officieren van justitie die 
worden beëdigd bij het gerecht.  

LET OP: Wanneer geen beëdiging is vereist bij plaatsing bij een ander gerecht, moet wel altijd het eedformulier 
en proces-verbaal worden opgevraagd bij het latende gerecht, ten behoeve van het register. 

 

  



Tabel eedaflegging rechterlijke ambtenaren 
Benoeming of plaatsing rechterlijk ambtenaar Beëdiging 
  
Eerste benoeming in het ambt van: 

Rio, Rechter-plaatsvervanger, (senior) Rechter (A) , Raadsheer-
plaatsvervanger, (senior) Raadsheer, (senior) Gerechtsauditeur, 
Officier van justitie (en alle andere rechterlijke ambten bij OM) 

Deskundig lid 

JA  

Eed bijlage Wrra 

 

Eed bijlage WRO 
  
Opvolgende benoeming bij zelfde gerecht (5g lid 2)  
Rio  rechter-plaatsvervanger NEE 
Rechter-plaatsvervanger  rio NEE 
Rio rechter NEE 
Rechter-plaatsvervanger  rechter NEE 
Rechter  senior rechter NEE 
Senior rechter  senior rechter A NEE 
(Senior (A)) rechter (na pensioen) rechter-plaatsvervanger NEE 
R(h)io (is al plaatsvervanger)  raadsheer NEE 
Raadsheer-plaatsvervanger   raadsheer NEE 
Raadsheer  senior raadsheer NEE 
(Senior) raadsheer (na pensioen) raadsheer-plaatsvervanger NEE 
Gerechtsauditeur sec  rechter/raadsheer (- plv) JA 
Gerechtsauditeur, tevens 
plaatsvervanger  

rechter/raadsheer NEE 

  
Benoeming bij een ander gerecht  
Rio rechter JA 
Rio raadsheer-plaatsvervanger JA 
Rechter  rechter (plaatsing in zelfde ambt) NEE 
Rechter-plaatsvervanger rechter-plaatsvervanger NEE 
Rechter  senior rechter (A) JA 
Senior rechter senior rechter A JA 
(Senior) rechter (A) (na pensioen) rechter-plaatsvervanger JA 
(Senior) rechter (A) raadsheer JA 
R(h)io raadsheer JA 
R(h)io rechter-plaatsvervanger JA 
Raadsheer raadsheer (plaatsing) NEE 
Raadsheer  senior raadsheer JA 
Raadsheer  (senior) rechter (A) JA 
(Senior) raadsheer (na pensioen) raadsheer-plaatsvervanger JA 
Gerechtsauditeur sec  rechter/raadsheer (- plv) JA 
Gerechtsauditeur, tevens 
plaatsvervanger  

rechter/raadsheer JA 

   
Benoeming bij gerecht - parket over en weer  
OvJ/ A-G  rechter / raadsheer en vice-versa JA 
Oio  rechter/raadsheer-

plaatsvervanger (tijdens de 
opleiding) 

JA 

Rio plaatsvervangend officier van 
justitie (tijdens de opleiding) 

JA 

  



  
Benoeming als team/afdelingsvoorzitter / bestuurder  
Bij hetzelfde gerecht, met behoud van hetzelfde ambt NEE 
Bij hetzelfde gerecht, met gelijktijdige benoeming in een ander ambt NEE 
Bij een ander gerecht, met behoud van hetzelfde ambt NEE 
Bij een ander gerecht, met gelijktijdige benoeming in een ander ambt JA 
Niet-rechterlijk lid bestuur of Raad van buiten de Staat der 
Nederlanden 

JA 

Eed voor 
rijksambtenaren! 

Niet-rechterlijk lid bestuur of Raad, al werkzaam bij de Staat der 
Nederlanden 

NEE 

  
Bijzondere situaties  
Detachering rechter bij andere rechtbank of raadsheer bij ander hof NEE 
Detachering rechter bij Hof of raadsheer bij Rechtbank JA 
  

  



Bijlage als bedoeld in art. 5g, eerste lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren 

Formulier voor het afleggen van de eed of belofte door een rechterlijk ambtenaar 

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden 
en nakomen. 

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. 

Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig 
persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen 
te pas zouden kunnen komen. 

Ik zweer/beloof dat ik gegevens waarover ik bij de uitoefening van mijn ambt de beschikking krijg en waarvan ik 
het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs moet vermoeden, behoudens voor zover enig wettelijk 
voorschrift mij tot mededeling verplicht of uit mijn ambt de noodzaak tot mededeling voortvloeit, geheim zal 
houden. 

Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, 
zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik! 

Op ........................, werd te ..................... 

ten overstaan van (1) .............................. 

door (2) ............................. 

de bovenvermelde eed/belofte afgelegd. 

(1) ............................. 

(2) ............................. 

 (ook officiële Friese tekst opgenomen). 
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Van: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 00:24
Aan: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage); Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-

Gravenhage);   (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: Re: onjuiste beëdigingen rechters

  

Met vriendelijke groet 
mr. H (Herma) Rappa-Velt 
Lid Raad voor de rechtspraak 
Kneuterdijk 1 
Postbus 90613 
2509LP Den Haag 
T 088   
M 0031  
 
 

Op 26 jul. 2022 om 16:07 heeft Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> het 
volgende geschreven: 

 Collega’s,  

 

 
Gr. Henk 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
 

Op 26 jul. 2022 om 16:56 heeft  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> het volgende geschreven: 

  
Beste Henk, Herma en Olav, 
  
Zoals vanochtend in het MT besproken verstandig om het DB presidenten te 
informeren over onderstaande mail en dat de problematiek dus bij nog een gerecht 
speelt.  
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Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

  
Van: Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: maandag 25 juli 2022 16:59 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Fwd: onjuiste beëdigingen rechters 
  
  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: "Moors, J.W. (Rechtbank Noord-Holland)" 
< @rechtspraak.nl> 
Datum: 25 juli 2022 om 14:16:16 CEST 
Aan: "Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl>, "Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage)" 
< @rechtspraak.nl> 
Kopie: "  (Rechtbank Noord-Holland)" 



3

< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: onjuiste beëdigingen rechters 

  
Hoi Herma en Henk, 
  
Omdat ik niet weet wie ik hierover moet benaderen, maar even aan 
jullie beiden. 
  
N.a.v. de berichtgeving bij het hof Den Bosch hebben wij alle 
beëdigingen van rechters gecontroleerd. Helaas is het bij onze 
rechtbank één keer verkeerd gegaan. Bij de eed is de algemene 
ambtenaren-eed voorgehouden volgens het pvb en door 
betrokkene ondertekende formulier.

 
 

 We gaan nog naar de beëdigingen van rechter-
plaatsvervangers kijken. 
  
Weten jullie of bij andere gerechten ook al een dergelijk uitvoerig 
onderzoek is gedaan en wat de resultaten zijn?  

 

 
 

 
  
Ik ben net terug van vakantie dus wellicht dat ik nog berichtgeving 
hierover heb gemist. 
  
Of moet ik een ander lid van de RvdR hiervoor benaderen?  
  
Met vriendelijke groet, 

J.W. (Jan) Moors 
president 
 
gerechtsbestuur 
Kamer  
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 09:51
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 

's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: terugkoppeling beëdigingen

Dank Olav.   
 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 8:39 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling beëdigingen 
 

 c.s., 
 
Normaliter zou ik  vragen om, in overleg met DB PV, bijgevoegde notitie te verspreiden met een mail aan 
de presidenten.  is afwezig en haar vervanging is in de praktijk maar beperkt geregeld. Van DB PV is alleen 
Jasper v.d. Beld aanwezig. 
 
Mijn suggestie is om Jasper voor te stellen een mail met onderstaande tekst naar zijn collega’s te laten uitgaan. 
Gaarne jullie reactie op deze aanpak. M.n. over de datum dat men moet reageren.  
 
Collega’s, 
 
Recent zijn jullie geïnformeerd over de (verkeerde) beëdigingen in Den Bosch. Ondertussen is bekend dat de PG bij 
de Hoge Raad cassatie in het belang van de wet zal instellen. Veel gerechten hebben ondertussen hun beëdigingen 
gecheckt. In bijgevoegde notitie wordt een toelichting gegeven op de spelregels t.a.v. beëdigingen. 
Tot nu toe is daar nog 1 verkeerde beëdiging uit naar voren gekomen. Niet uit te sluiten valt dat er nog meer situaties 
zich voor doen. Dan is het niet handig als elke gerecht waar dit speelt separaat naar buiten komt met verkeerde 
beëdigingen. 
Ik verzoek u daarom om voor 5 augustus terug te koppelen naar het secretariaat van PRO of er bij uw gerecht zich 
afwijkingen hebben voorgedaan. Vervolgens kan bezien worden hoe hier communicatief mee wordt omgegaan. 
 
Jasper v.d. Beld 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 15:44 
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging 
 
Henk en Herma, 
 
Zoals toegezegd een notitie die de wettelijke regels bevat t.a.v. beëdiging en een kruisjeslijst voor wanneer wel en 
geen beëdiging noodzakelijk is.  
Ik maak apart een notitie voor Raad en PRO met voorstellen om de foutkansen te verkleinen.  
 
Ik hoor graag of jullie de notitie duidelijk genoeg vinden om breder te verspreiden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van:  (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 09:56
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: terugkoppeling beëdigingen

Ik zag net nog je vraag over de datum.  Men moet ook wel even de tijd/gelegenheid hebben om hier 
naar te kijken. Zeker in de vakantieperiode. Maar ik overleg zo nog even met  of hij er nog andere gedachten bij 
heeft.  
 
Met vriendelijke groet, 

R (Roderick) Reinalda 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-11783805 
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 8:39 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling beëdigingen 
 

 c.s., 
 
Normaliter zou ik  vragen om, in overleg met DB PV, bijgevoegde notitie te verspreiden met een mail aan 
de presidenten.  is afwezig en haar vervanging is in de praktijk maar beperkt geregeld. Van DB PV is alleen 
Jasper v.d. Beld aanwezig. 
 
Mijn suggestie is om Jasper voor te stellen een mail met onderstaande tekst naar zijn collega’s te laten uitgaan. 
Gaarne jullie reactie op deze aanpak. M.n. over de datum dat men moet reageren.  
 
Collega’s, 
 
Recent zijn jullie geïnformeerd over de (verkeerde) beëdigingen in Den Bosch. Ondertussen is bekend dat de PG bij 
de Hoge Raad cassatie in het belang van de wet zal instellen. Veel gerechten hebben ondertussen hun beëdigingen 
gecheckt. In bijgevoegde notitie wordt een toelichting gegeven op de spelregels t.a.v. beëdigingen. 
Tot nu toe is daar nog 1 verkeerde beëdiging uit naar voren gekomen. Niet uit te sluiten valt dat er nog meer situaties 
zich voor doen. Dan is het niet handig als elke gerecht waar dit speelt separaat naar buiten komt met verkeerde 
beëdigingen. 
Ik verzoek u daarom om voor 5 augustus terug te koppelen naar het secretariaat van PRO of er bij uw gerecht zich 
afwijkingen hebben voorgedaan. Vervolgens kan bezien worden hoe hier communicatief mee wordt omgegaan. 
 
Jasper v.d. Beld 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 15:44 
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging 
 
Henk en Herma, 
 
Zoals toegezegd een notitie die de wettelijke regels bevat t.a.v. beëdiging en een kruisjeslijst voor wanneer wel en 
geen beëdiging noodzakelijk is.  
Ik maak apart een notitie voor Raad en PRO met voorstellen om de foutkansen te verkleinen.  
 
Ik hoor graag of jullie de notitie duidelijk genoeg vinden om breder te verspreiden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 11:39
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage)
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 

's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: terugkoppeling beëdigingen

, 
 
Dank. Ik zal mail vandaag aan Jasper versturen. Morgen vraag ik Bestuursondersteuning (na reactie Jasper) om de 
mail aan de presidenten te versturen. 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 11:36 
Aan: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: RE: terugkoppeling beëdigingen 
 
Hoi Olav, 
 
In overleg met  nog wat aanscherpingen van de mail (zie onder in rood). Datum is wat ons betreft goed. Als 

 en  geen op- of aanmerkingen hebben kan die wat ons betreft verstuurd worden.  
 Laat maar even weten.   

 
Met vriendelijke groet, 

 
Coördinator Public Affairs / Plv. Hoofd 
Communicatie 
 
Afdeling Communicatie 
06-  
www.rechtspraak.nl  

  

 

 
Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 8:39 
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl>;  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: terugkoppeling beëdigingen 
 

 c.s., 
 



2

Normaliter zou ik  vragen om, in overleg met DB PV, bijgevoegde notitie te verspreiden met een mail aan 
de presidenten.  is afwezig en haar vervanging is in de praktijk maar beperkt geregeld. Van DB PV is alleen 
Jasper v.d. Beld aanwezig. 
 

 
Gaarne jullie reactie op deze aanpak. M.n. over de datum dat men moet reageren.  
 
Collega’s, 
 
Recent zijn jullie geïnformeerd over de (verkeerde) beëdigingen in Den Bosch. Ondertussen is bekend dat de PG bij 
de Hoge Raad cassatie in het belang van de wet zal instellen. Veel gerechten hebben ondertussen hun beëdigingen 
gecheckt. In bijgevoegde notitie wordt een toelichting gegeven op de spelregels t.a.v. beëdigingen. 
Tot nu toe is daar nog 1 verkeerde beëdiging uit naar voren gekomen. Niet uit te sluiten valt dat er nog meer situaties 
zich voor doen. Dan is het niet handig als elke gerecht waar dit speelt separaat naar buiten komt met verkeerde 
beëdigingen. 
Ik verzoek u daarom om voor 5 augustus terug te koppelen naar het secretariaat van PRO of er bij uw gerecht zich 
afwijkingen hebben voorgedaan (en zo ja ook graag omvang (aantal rechters/raadsheren en mogelijke impact 
(hoeveelheid zaken). Ook als er geen afwijkingen zijn geconstateerd graag melding daarvan zodat er een totaalbeeld 
is van alle gerechten. Vervolgens kan bezien worden hoe hier communicatief mee wordt omgegaan. 
 
Jasper v.d. Beld 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 15:44 
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging 
 
Henk en Herma, 
 
Zoals toegezegd een notitie die de wettelijke regels bevat t.a.v. beëdiging en een kruisjeslijst voor wanneer wel en 
geen beëdiging noodzakelijk is.  
Ik maak apart een notitie voor Raad en PRO met voorstellen om de foutkansen te verkleinen.  
 
Ik hoor graag of jullie de notitie duidelijk genoeg vinden om breder te verspreiden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 11:45
Aan: Beld, J.B. van den (Rechtbank Zeeland-West-Brabant)
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: terugkoppeling beëdigingen
Bijlagen: Beëdiging rechters met kruisjeslijst.docx

Jasper, 
 
Normaliter zou ik  vragen om, in overleg met DB PV, bijgevoegde notitie te verspreiden met een mail aan 
de presidenten.  is afwezig en haar vervanging is in de praktijk maar beperkt geregeld, dus ik treed vandaag 
maar even op als haar vervanger. Van DB PV ben jij alleen aanwezig. 
Mijn voorstel is dat er namens jou een mail wordt gestuurd aan de presidenten met onderstaande tekst. Dit is 
afgestemd met Henk en Herma. 
 
Ben jij akkoord met een dergelijke mail? 
 
Als jij akkoord bent, vraag ik de afdeling Bestuursondersteuning donderdag om dit te versturen. 
 
 
Collega’s, 
 
Recent zijn jullie geïnformeerd over de (verkeerde) beëdigingen bij het Hof Den Bosch. Ondertussen is bekend dat de 
PG bij de Hoge Raad cassatie in het belang van de wet zal instellen. Veel gerechten hebben ondertussen hun 
beëdigingen gecheckt. In bijgevoegde notitie wordt een toelichting gegeven op de spelregels t.a.v. beëdigingen. 
Tot nu toe is daar, voor zover mij bekend, nog 1 verkeerde beëdiging uit naar voren gekomen. Niet uit te sluiten valt 
dat er zich nog meer situaties voor doen. Dan is het niet handig als elke gerecht waar dit speelt separaat naar buiten 
komt met verkeerde beëdigingen. 
Ik verzoek jullie daarom om voor 5 augustus terug te koppelen naar het secretariaat van PRO 
( @rechtspraak.nl) of er bij uw gerecht zich afwijkingen hebben voorgedaan. Zo ja ook graag omvang 
(aantal rechters/raadsheren) en mogelijke impact (hoeveelheid zaken). Ook als er geen afwijkingen zijn 
geconstateerd graag melding daarvan zodat er een totaalbeeld is van alle gerechten. 
Vervolgens kan bezien worden hoe hier communicatief mee wordt omgegaan.  
 
Namens DB PV, 
Jasper v.d. Beld 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

O.F.J. (Olav) Welling 
directeur 
06-  
bureau Raad voor de rechtspraak 
www.rechtspraak.nl  

 

 
 
Van:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 juli 2022 15:44 
Aan: Rappa-Velt, H. (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Naves, H.C. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
CC:  (Rvdr 's-Gravenhage) < @rechtspraak.nl>; Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage) 
< @rechtspraak.nl> 
Onderwerp: Informatieve notitie met regels en kruisjeslijst beëdiging 
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Henk en Herma, 
 
Zoals toegezegd een notitie die de wettelijke regels bevat t.a.v. beëdiging en een kruisjeslijst voor wanneer wel en 
geen beëdiging noodzakelijk is.  
Ik maak apart een notitie voor Raad en PRO met voorstellen om de foutkansen te verkleinen.  
 
Ik hoor graag of jullie de notitie duidelijk genoeg vinden om breder te verspreiden. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur rechtspositie 
 
Afdeling HRM & OO 
06-  
www.rechtspraak.nl  
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Van: Welling, O. (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 27 juli 2022 12:42
Aan:  (Rvdr 's-Gravenhage);  (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: terugkoppeling beëdigingen
Bijlagen: Beëdiging rechters met kruisjeslijst.docx

,  
 
Zouden jullie, namens DB PV, een mail met onderstaande tekst willen versturen aan de presidenten. Ik heb dit 
afgestemd met Jasper (en Henk/Herma). 
Verzending hoeft niet op woensdag. Ik heb met Jasper afgestemd dat donderdag ook prima is. 
 
Gaarne een Cc van de mail sturen naar: , , ,  

 Henk Naves, Herma Rappa en mij. 
 
Olav 
 
Collega’s, 
 
Recent zijn jullie geïnformeerd over de (verkeerde) beëdigingen bij het Hof Den Bosch. Ondertussen is bekend dat de 
PG bij de Hoge Raad cassatie in het belang van de wet zal instellen. Veel gerechten hebben ondertussen hun 
beëdigingen gecheckt. In bijgevoegde notitie wordt een toelichting gegeven op de spelregels t.a.v. beëdigingen. 
Tot nu toe is daar, voor zover mij bekend, nog 1 verkeerde beëdiging uit naar voren gekomen. Niet uit te sluiten valt 
dat er zich nog meer situaties voor doen. Dan is het niet handig als elke gerecht waar dit speelt separaat naar buiten 
komt met verkeerde beëdigingen. 
Ik verzoek jullie daarom om voor 12 augustus terug te koppelen naar het secretariaat van PRO 
(ra.hentzen@rechtspraak.nl) of er bij uw gerecht zich afwijkingen hebben voorgedaan. Zo ja ook graag omvang 
(aantal rechters/raadsheren) en mogelijke impact (hoeveelheid zaken). Ook als er geen afwijkingen zijn 
geconstateerd graag melding daarvan zodat er een totaalbeeld is van alle gerechten. 
Afhankelijk van de reacties zal, in overleg met de relevante gerechten, bezien worden hoe hier communicatief mee 
zal worden omgegaan. 
 
Namens DB PV 
Jasper v.d. Beld 
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