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Geachte heer Eurlings, 
 
Bij brief van 28 oktober 2008 heeft de Raad voor de rechtspraak advies uitgebracht over het 
voorontwerp Kilometerprijs. Inmiddels is bijna een jaar verstreken en hebben de uitgangspunten van het 
voorontwerp gaande het adviestraject in het concept wetsvoorstel ten aanzien van de Rechtspraak grote 
wijzigingen ondergaan. Een van die wijzigingen heeft betrekking op de rechtsbescherming. Was in het 
voorontwerp de factuur geen beschikking, in het concept wetsvoorstel (versie 5 juni 2009) is dat wel het 
geval. De Raad kan zich in algemene zin goed vinden in de betreffende wijziging.  
 
Deze wijziging van rechtsbescherming heeft aanzienlijke gevolgen voor de werklast voor de 
Rechtspraak. Was in het voorontwerp de verwachting dat er door de invoering van de Kilometerprijs 
o.a. 600 extra bestuurszaken zouden instromen, in het concept wetsvoorstel van juni 2009 valt te lezen 
dat de extra instroom 12.000 bestuurszaken bedraagt.  
Dit aantal, als gevolg van bovenstaande wijziging heeft een zeer grote impact op de bestuurssectoren 
van de rechtbanken. De instroom zal hierdoor met 25% groeien, waardoor een zeer aanzienlijke 
uitbreiding van rechters en ondersteunend personeel zal moeten plaatsvinden. Naast de benodigde 
financiële middelen zal ook rekening moeten worden gehouden met de tijd die nodig is om deze 
uitbreiding te realiseren. Te denken valt aan het wervings- en inwerktraject. 
 
Aangezien nadere informatie over aantallen in het innings-en handhavingstraject door uw ministerie nog 
niet kunnen worden geleverd gaat de Raad hiervoor in dit tussenadvies uit van de aantallen zoals 
gebruikt in ons in oktober 2008 uitgebrachte advies. Door de genoemde wijziging in het aantal 
bestuurszaken (600 wordt 12.000)  zullen de kosten van het wetsvoorstel stijgen van de in ons advies 
van oktober 2008 genoemde 8,2 miljoen naar 35 miljoen in jaar 5. 
 
De Raad heeft vernomen dat u voornemens bent om op korte termijn het wetsvoorstel aan de 
Ministerraad aan te bieden. De impact van het wetsvoorstel is voor de Rechtspraak zodanig groot, dat de 
(financiële) gevolgen in het wetsvoorstel dat aan de Ministerraad wordt voorgelegd, moeten worden 
opgenomen. De Raad verzoekt u hiervoor zorg te dragen. 
 
Mochten er echter aanvullende informatie beschikbaar zijn waardoor de genoemde aannamen wijzigen 
dan zijn wij zeer bereid op zo kort mogelijke termijn een nieuwe doorrekening van de kosten voor de 
rechtspraak te maken.  
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Hoogachtend, 
 
 
 
 
Th. Groeneveld 
Lid Raad voor de rechtspraak 


