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Geachte heer Opstelten, 
 
Bij brief van 29 januari 2014, kenmerk 474887, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de “Raad”) 
advies uit te brengen inzake het conceptvoorstel van rijkswet tot goedkeuring en het conceptvoorstel 
van wet tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van 
Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 
233), hierna aangeduid als de Wetsvoorstellen. 
 
De Wetsvoorstellen  
Het Verdrag van 11 mei 2011 vormt de weergave van internationale overeenstemming op het terrein 
van het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het verplicht de staten 
die partij zijn onder meer tot het strafbaar stellen van diverse ernstige delicten en tot het vestigen van 
een ruime extraterritoriale rechtsmacht. De meeste uit het Verdrag voortvloeiende verplichtingen 
stemmen overeen met het Nederlandse beleid ten aanzien van de aanpak van geweld tegen vrouwen en 
huiselijk geweld en de voorzieningen die daartoe in Nederland zijn getroffen. Slechts op een drietal 
punten zal de Nederlandse wetgeving moeten worden aangepast. Uit het wetsvoorstel tot uitvoering 
blijkt dat het gaat om de volgende aanpassingen: 

- een aanvulling van de verjaringstermijn neergelegd in artikel 71 van het Wetboek van 
Strafrecht; 

- een nieuwe strafbaarstelling in verband met voorbereiding van huwelijksdwang; 
- een aanvulling van artikel 51a, tweede lid, Uitleveringswet, inhoudende de mogelijkheid het 

Verdrag als grondslag voor uitlevering te laten gelden.  
 
Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 

                                                        
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 
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Advies 
De Raad heeft kennisgenomen van de Wetsvoorstellen en heeft geen inhoudelijke opmerkingen. De 
Wetsvoorstellen hebben naar verwachting geen noemenswaardige werklastgevolgen voor de 
Rechtspraak. 
 
Tot slot 
Indien na het uitbrengen van dit advies de Wetsvoorstellen op belangrijke onderdelen worden 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 de Wetsvoorstellen, stelt de Raad er prijs op als hij 
geïnformeerd wordt over de indiening van de wetsvoorstellen bij de Tweede en de Eerste Kamer en de 
plaatsing van de definitieve wetstekst in het Staatsblad. Ook eventuele nadere regelgeving volgend op 
deze Wetsvoorstellen met gevolgen voor de rechtspleging valt binnen het adviesrecht van de Raad. 
Voor zover van toepassing, ontvangt de Raad graag een adviesaanvraag voor deze nadere regelgeving. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. C.H.W.M. Sterk 
Lid Raad voor de rechtspraak 
 
 

                                                        
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. 

 


