
 

Advies wetsvoorstel concentratie 

scheepvaartzaken bij de 

rechtbank Rotterdam 
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld  

voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. 

 

Brief aan Ministerie van Veiligheid en Justitie 

t.a.v. mw. mr. A. Blokland  

Postbus 20301  

2500 EH Den Haag  

Datum: 01 juli 2015  

telefoonnummer: 06-46116548 

uw kenmerk: 643126 

 

Inhoud van de brief 

Geachte heer Van der Steur,  

Bij brief van 12 mei jl., met bovengenoemd kenmerk, verzocht u de Raad voor de 

rechtspraak (de ‘Raad’) advies uit te brengen over het wetsvoorstel concentratie van 

scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam (het ‘wetsvoorstel’).  

Het wetsvoorstel heeft betrekking op de concentratie van scheepvaartzaken bij de 

rechtbank Rotterdam. De voorgestelde concentratie zal naar verwachting bijdragen aan 

de kwaliteit van de rechtspraak en de efficiëntie van de rechtsgang in deze zaken. 

Tevens stelt de beoogde concentratie de rechtbank Rotterdam in staat de kennis en 

expertise in deze zaken te behouden en verder uit te bouwen.  

Met het wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een bij de Rechtspraak levende wens 

tot concentratie van deze zaken, mede gezien de bijzondere expertise die voor de 

behandeling van deze zaken is vereist en de beperkte omvang van het zaakspakket 

(inschatting is tussen de 50 en 60 per jaar). De Raad adviseert dan ook positief over het 

wetsvoorstel.  

Het wetsvoorstel is naar de mening van de Raad goed uitvoerbaar. Voorzover zich 

eventueel nog vragen over afbakening van de concentratie zullen voordoen, is de 

inschatting dat die zich in de praktijk zullen oplossen.  

Geattendeerd wordt op de Rijnvaartakte, op basis waarvan de zogeheten 

Rijnvaartrechtbanken een bevoegdheid hebben die door het huidige wetsvoorstel niet 

wordt gewijzigd. Voor alle duidelijkheid zou in de memorie van toelichting hiervan 

melding kunnen worden gemaakt.  
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Werklast  

Het wetsvoorstel leidt tot een verschuiving van scheepvaartzaken, waarin thans alle 

gerechten bevoegd zijn, naar de rechtbank Rotterdam en het Hof Den Haag. De 

financiële consequenties van deze verschuiving worden door de Rechtspraak 

opgevangen.  

Tot slot  

Met het oog op de voorbereiding van de gerechten op de invoering van het wetsvoorstel, 

stelt de Raad er prijs op als hij geïnformeerd wordt over de indiening van het 

wetsvoorstel bij de Tweede en de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve 

wetstekst in het Staatsblad. 

 

Hoogachtend, Mr. F.C. Bakker, Voorzitter Raad voor de rechtspraak  
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