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Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 20 augustus 2012 met bovenvermeld onderwerp consulteert u de Raad voor de rechtspraak 
(de Raad) over het ontwerp van het Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart (het besluit).  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
 
Advies 
De Raad heeft met instemming kennisgenomen van het besluit.  
De Raad adviseert onder artikel III van het besluit, aangaande het Besluit College van Afgevaardigden, 
de onderdelen a en d als volgt te wijzigen: 

1. In onderdeel a wordt “acht” vervangen door: “zes”; 
2. In onderdeel d wordt “vier” vervangen door: “zes”. 

 
Op deze wijze komt een evenredige verdeling van het aantal afgevaardigden per ressort tot stand: 
- Ressort Amsterdam: 6 afgevaardigden; 
- Ressort Arnhem-Leeuwarden: 8 afgevaardigden; 
- Ressort Den Haag: 6 afgevaardigden; 
- Ressort ’s-Hertogenbosch: 6 afgevaardigden; 
- Rechterlijk ambtenaren in opleiding: 2 afgevaardigden. 
 
Deze herverdeling van het aantal afgevaardigden leidt ertoe dat op het moment van inwerkingtreding 
van de wet herziening gerechtelijke kaart het ressort Amsterdam 7 afgevaardigden heeft en het ressort 
Arnhem-Leeuwarden 9. Teneinde het de huidige afgevaardigden mogelijk te maken hun zittingstermijn 
te volbrengen, stelt de Raad voor een overgangsmaatregel op te nemen in het ontwerp besluit waarmee 
                                                        
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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de Aanwijzingscommissies (artikel 3 van het Besluit) eenmalig de bevoegdheid hebben te beslissen 
welke van de door de oude ressorten aangewezen leden voortaan gelden als door het nieuwe ressort 
afgevaardigd. 
 
Ten slotte wijs ik u er op dat in het ontwerp besluit abusievelijk onderdeel d, het ressort ’s-
Hertogenbosch, is komen te vervallen. De Raad gaat er vanuit dat bedoeld is onderdeel e te laten 
vervallen: het ressort Leeuwarden. 

 
Werklast 
De implementatie van het besluit heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de werklast voor de 
Rechtspraak.  
 
Tot slot 
Indien na het uitbrengen van dit advies de concepten op belangrijke onderdelen worden gewijzigd of 
indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, wordt de Raad 
graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren.   
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 
 


