
 
 

  

 

bezoekadres 
Kneuterdijk 1 
2595 CL Den Haag 
 
correspondentieadres 
Postbus 90613 
2509 LP Den Haag 
 
t  (070) 361 97 05 
f  (070) 361 97 15 
www.rechtspraak.nl 
  
 
  
 
  

De minister van Veiligheid en Justitie 
mr. I.W. Opstelten  
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 

 
 
 

 
 
Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 5 januari 2012 met opgemeld kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 
“Raad”) u te adviseren over het conceptwetsvoorstel betreffende de Aanpassing van de Wet militaire 
strafrechtspraak, het Wetboek van militair strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met 
gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden (het “Wetsvoorstel”). 
 
Het Wetsvoorstel strekt in de eerste plaats tot aanpassing van voornoemde wetten in verband met 
veranderingen in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren 
als gevolg van de Wet organisatie en bestuur gerechten (Stb. 2011, 582) en de Wet op de Raad voor de 
rechtspraak (Stb. 2001, 583). Het Wetsvoorstel strekt ook tot aanpassing van voornoemde wetten in 
verband met veranderingen in het Wetboek van Strafvordering. Verder wordt van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om enige onvolkomenheden in voornoemde wetten te herstellen en de redactie van 
artikelen waar nodig te moderniseren.  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
 
Advies 
 
                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de 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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De Raad heeft kennisgenomen van het Wetsvoorstel. De Raad heeft slechts enkele inhoudelijke en 
redactionele opmerkingen. Deze zijn opgenomen in de bijlage bij deze brief.  
 
De Raad grijpt dit Wetsvoorstel aan om een wijziging voor te stellen van de benoemingstermijn van de 
militaire leden van de militaire kamers van de rechtbank en het gerechtshof te Arnhem. Ingevolge  
artikel 6, derde lid, resp. artikel 9, vijfde lid, van de Wet militaire strafrechtspraak worden de militaire 
leden voor vier jaar benoemd en kunnen zij eenmaal voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De 
Raad stelt voor een tweede herbenoeming voor vier jaar mogelijk te maken. Dit voorstel wordt 
ingegeven door inkrimping van de krijgsmacht enerzijds en de verhoging van het moment waarop 
officieren met functioneel leeftijdsontslag gaan anderzijds. Verder zou overwogen kunnen worden om 
de ontslagleeftijd van zestig jaren te verhogen.  
 
Werklastgevolgen 
 
Het Wetsvoorstel heeft geen werklastgevolgen voor de rechtspraak.  
 
Slot 
 
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. Met het oog op de voorbereiding van 
de gerechten op de invoering van het uiteindelijke Wetsvoorstel, stelt de Raad het op prijs als hij 
geïnformeerd wordt over de indiening van het Wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en de plaatsing van de 
definitieve wetstekst in het Staatsblad.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter  
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Bijlage 1: inhoudelijke en redactionele opmerkingen 
 
 Considerans: Het Wetsvoorstel strekt ook tot aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het 

Wetboek van militair strafrecht en de Wet militair tuchtrecht aan veranderingen in het Wetboek 
van Strafvordering, zoals de invoering van de strafbeschikking, bedoeld in artikel 257a Sv. Dit 
ware in de considerans op te nemen. 

 
 Artikel III onder G: In verband met veranderingen in het Wetboek van Strafvorderingen ware 

“artikel 290, tweede lid” te vervangen door “artikel 290, vierde lid” en “artikel 299, eerste lid, 
onder 1e” door “artikel 51m, tweede lid”.  

 
 Memorie van Toelichting:  De MvT is niet consequent waar het gaat om de aanduiding van wetten. 

Waar een wet voluit wordt genoemd ware tussen het artikelnummer en de naam van de wet steeds 
“van de ” te gebruiken en waar de afkorting wordt gebruikt ware tussen het artikelnummer en de 
verkorte naam “van de ” niet te gebruiken, bijvoorbeeld: artikel 1 van de Wet op de rechterlijke 
organisatie respectievelijk artikel 1 Wrra.  

 
 MvT, blz. 5 en blz.8: De stijlfiguur “Dit om” respectievelijk “Dit omdat” ware te vermijden. 
 
 MvT, blz 19, zesde regel: Het woord “Aan” dient te vervallen. 
 
 
 

 


