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Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 14 december 2010 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak 
(de “Raad”) advies uit te brengen inzake de conceptnota van wijziging met bijbehorende toelichting 
met betrekking tot het op 21 november 2006 bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel houdende 
vaststelling van een nieuwe politiewet (Politiewet 200., Kamerstukken 30 880). Deze nota van wijziging 
strekt ertoe te realiseren dat er een nationale politie komt, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord. 
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1  
Zoals bekend wordt parallel aan de vorming van een nationale politie door de regering gewerkt aan de 
herziening van de gerechtelijke kaart. Een wetsvoorstel met die strekking is in december 2010 in  
consultatie gegaan. De Raad heeft met instemming ervan kennisgenomen dat de grenzen van de tien 
regionale eenheden, belast met de uitvoering van de politietaak, waaruit het op te richten landelijke 
politiekorps zal bestaan en die bij algemene maatregel van bestuur zullen worden vastgesteld, blijkens 
de Memorie van Toelichting (p. 29) congruent zijn aan de grenzen van de gerechtelijke kaart, die thans 
worden herzien. De Raad gaat er dan ook vanuit dat zowel de begrenzing als de benaming van de 
betreffende regionale eenheden aansluit bij de indeling van de gerechtelijke kaart. 
 
Zoals eveneens bekend is op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling het Wetsvoorstel 
Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en 
Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal 
tijdelijke voorzieningen in verband daarmee (Kamerstukken II, 2010/11, 32 527), als gevolg waarvan 
(tijdelijk) territoriale incongruentie (en als gevolg daarvan organisatorische last voor de Rechtspraak) 
                                                        
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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ontstaat als bij inwerkingtreding daarvan de herziening van de gerechtelijke kaart nog niet is voltooid. 
In lijn met het (als bijlage bijgevoegde) advies over dit wetsvoorstel van de Raad aan de Tweede Kamer 
van 6 oktober 2010, wordt daarom geadviseerd de voorgestelde samenvoeging van de genoemde twee 
politieregio’s tegelijk met landelijke ontwikkelingen op dit terrein te realiseren. Inmiddels is zowel voor 
de vorming van de nationale politie als voor de herziening van de gerechtelijke kaart wetgeving in 
consultatie gestuurd, waaruit kan worden afgeleid dat deze landelijke ontwikkelingen met 
voortvarendheid ter hand worden genomen. Dit maakt dat er nog minder reden is om daarop middels 
een versnelde samenvoeging van de betrokken politieregio’s vooruit te lopen.  
 
Indien na het uitbrengen van dit advies het wetsvoorstel op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren. Met het oog op de 
informatievoorziening aan en de voorbereiding van de gerechten op de invoering van de onderhavige 
regeling verzoekt de Raad u hem te informeren over de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede 
respectievelijk de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve wettekst in het Staatsblad.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 


