
 
 

  

 

bezoekadres 
Kneuterdijk 1 
2514 EM Den Haag 
 
correspondentieadres 
Postbus 90613 
2509 LP Den Haag 
 
T (088) 36 10000 
F (088) 36 10022 
www.rechtspraak.nl 
  
 
  
 
  

De staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie  
mr. F. Teeven  
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
 
 
 
 

 
 
Geachte heer Teeven,  
 
Bij brief van 25 juni 2013 met bovengenoemd kenmerk, heeft u het conceptwetsvoorstel Vaststelling 
van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet 
Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.) (het “Wetsvoorstel”) ter advisering aan de 
Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) voorgelegd.  
 
Wetsvoorstel 
Het Wetsvoorstel bevat drie wijzigingen:  

1. Scherpere scheiding tussen de adviserende en rechtsprekende functie van de RSJ.  
2. Aanvulling van de toetsingsgronden voor de rechtspraak van de RSJ. Meer expliciet wordt 

vastgelegd dat ook de belangen van slachtoffers, nabestaanden en de veiligheid van de 
samenleving meegewogen moeten worden.  

3. Introductie van de mogelijkheid van cassatie in het belang der wet tegen uitspraken van de RSJ. 
Dit dient er blijkens de Memorie van Toelichting (“MvT”) mede toe om de rechtseenheid, en 
daarmee de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, te waarborgen in gevallen waarin de RSJ uitleg 
moet geven aan wettelijke bepalingen en begrippen die ook door andere rechters ingevuld 
worden. 

 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 
 

                                                        
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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Advies 
De Raad heeft met instemming kennisgenomen van de voorstellen die beogen het beslissingsraamwerk 
van de RSJ meer aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in de “gewone” strafrechtspraak. Dit betreft 
zowel het voorstel om de betrekkelijk recent in het strafproces in gang gezette ontwikkeling van de 
versterking van de positie van slachtoffers en nabestaanden ook in het toetsingskader van de RSJ tot 
uitdrukking te brengen, als het voorstel voor een nadere processuele waarborg voor rechtseenheid in den 
brede waar het gaat om de interpretatie van begrippen die ook in beslissingen van andere rechters een 
rol spelen, door cassatie in het belang der wet mogelijk te maken ten aanzien van beslissingen van de 
RSJ. Het Wetsvoorstel geeft de Raad verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  
 
Werklast 
Het Wetsvoorstel heeft naar verwachting geen werklastgevolgen voor de Rechtspraak.  
 
Tot slot 
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. C.H.W.M. Sterk 
Lid Raad voor de rechtspraak 
 


