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Geachte mevrouw Albayrak, 
 
Bij brief van 13 februari jl. verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) advies uit te brengen 
inzake een ontwerp-besluit, houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand en toevoegcriteria (Brt) 
en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit 
rechtsbijstand 2009, hierna: het “Verzamelbesluit”).  
 
Het Verzamelbesluit bevat een aanpassing van het Brt die verband houdt met de inwerkingtreding van 
de Wet van 22 november 2006 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de 
herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede van artikel 12 
van dat Boek en van artikel 268 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Stb. 3006, 589). Dit 
houdt in dat er in het Brt een nieuwe categorie kantonzaken wordt opgenomen waarvoor het mogelijk 
wordt een toevoeging te verlenen. Daarnaast bevat het Verzamelbesluit enkele aanpassingen van het 
Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand. Zo wordt onder andere aan de wens vanuit de praktijk 
tegemoet gekomen om de bepalingen over de egalisatiereserves bij ministeriële regeling nader te 
regelen. Voorts noopt de inwerkingtreding van de Wet tijdelijk huisverbod tot wijziging van het Besluit 
vergoedingen rechtsbijstand 2000. Tot slot bevat het Verzamelbesluit enkele technische aanpassingen 
van het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1  
Het Verzamelbesluit geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. 
Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. 
 
                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak 
met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden 
vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 
van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het 
bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en 
uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de 
wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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Hoogachtend, 
 
 
mr. Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 
 


