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Geachte heer Bouwes, 
 
Met uw brief van 3 augustus 2012, met bovenvermeld kenmerk, heeft u de Raad voor de rechtspraak ter 
consultatie doen toekomen het concept van bovengenoemd besluit. 
 
Voor wat betreft de wijziging van het reglement voor de bijzondere kamer bij het gerechtshof te 
Arnhem (de penitentiaire kamer) constateert de Raad dat met deze wijziging tegemoet wordt gekomen 
aan het verzoek van de president van het gerechtshof ter Arnhem, de heer mr. D.J. van Dijk.  
De Raad heeft ten aanzien van dit onderdeel van het ontwerpbesluit dan ook geen inhoudelijke 
opmerkingen. 
 
De voorgestelde wijziging van het Reglement voor de ondernemingskamer houdt in dat de al vele jaren 
bestaande gang van zaken - grotendeels - wordt geformaliseerd, waarbij de deskundige leden per zaak 
een vergoeding ontvangen met een maximum van 3 zaken per dag. Hoewel dit voor de Raad 
aanvankelijk een goede oplossing leek, komt de Raad hier bij nader inzien van terug.  
 
Overwegingen hierbij zijn ondermeer dat het de Raad wenselijk lijkt om voor de verschillende 
deskundige leden van de bijzondere kamers niet teveel verschillende regelingen te hebben, temeer 
omdat voor de gevraagde deskundigheid en beschikbaarheid van de deskundige leden van de 
ondernemingskamer vrijwel de zelfde overwegingen gelden als voor de deskundige leden van de 
penitentiaire kamer.  
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Daarnaast komt het voor dat de ondernemingskamer te maken heeft met zaken die worden ingetrokken 
kort voor de zitting (standaard worden 3 zaken per zittingsdag gepland), terwijl de deskundige leden 
daarvoor wel al de nodige voorbereidende werkzaamheden hebben verricht.  
 
Ook komt het voor dat op het laatste moment een ‘vierde’ zaak wordt toegevoegd aan een zitting, 
waarvoor op korte termijn extra inspanningen voor moeten worden verricht. Bij het huidige en thans 
voorgestelde systeem heeft dit tot gevolg dat betrokkenen in een aantal situaties geen vergoeding 
ontvangen voor werkzaamheden die men wel heeft verricht.  
 
Op basis van de thans voorgesteld regeling (het conceptbesluit) zou de vergoeding bij 3 zaken per 
zittingsdag € 1101,00 bedragen. Na overleg met de president van het gerechtshof te Amsterdam stelt de 
Raad voor om het conceptbesluit zo aan te passen dat de deskundige leden van de ondernemingskamer, 
evenals de deskundige leden van de penitentiaire kamer, een vergoeding ontvangen van € 1000,00 per 
zittingsdag. De omstandigheid dat soms een extra zaak wordt ingepland wordt dan ‘gecompenseerd’ 
door de omstandigheid dat soms op het laatste moment een zaak wordt ingetrokken en er minder zaken 
worden behandeld. De voorgestelde regeling is ook administratief eenvoudiger. 
 
Graag verneem ik van u of kan worden ingestemd met het voorstel van de Raad. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 


