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Geachte heer Van der Steur, 
 
Bij brief van 13 juli jl. met bovengenoemd kenmerk zijn namens u het conceptuitvoeringsbesluit 
bijdrage kosten voor strafvordering en slachtofferzorg en het conceptuitvoeringsbesluit bijdrage voor 
verblijf in een justitiële inrichting (de “Uitvoeringsbesluiten”) ter advisering aan de Raad voor de 
rechtspraak (de “Raad”) voorgelegd.  
 

1. De Uitvoeringsbesluiten  
 
De Uitvoeringsbesluiten horen bij de wetsvoorstellen eigen bijdrage regelingen voor strafvordering en 
slachtofferzorg (Kamerstukken 34 067) en voor verblijf in een justitiële inrichting (34 068). Over deze 
wetsvoorstellen heeft de Raad op 21 maart 2014 advies uitgebracht.1 In de Uitvoeringsbesluiten wordt 
onder meer de hoogte van de bijdragen geregeld, wordt het CAK (als bedoeld in de Wet langdurige 
zorg) aangewezen als de organisatie die de bijdrage namens de Minister van VenJ zal vaststellen en 
innen, en worden nadere regels gesteld over de inningsprocedure. 
 
Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2  
 

2. Advies 
Op een tekstuele opmerking na (opgenomen in de Bijlage), geven de Uitvoeringsbesluiten de Raad geen 
aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

                                                        
1 Gepubliceerd op www.rechtspraak.nl onder nummer 2014/16. 
2 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 

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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3. Gevolgen voor werklast en organisatie  
 
De Uitvoeringsbesluiten leiden naar inschatting van de Raad niet tot substantiële gevolgen voor de 
werklast of organisatie van de Rechtspraak.  
 

4. Ten slotte 
Indien na het uitbrengen van dit advies de wetsvoorstellen en/of Uitvoeringsbesluiten op belangrijke 
onderdelen wordt 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 uiteindelijke wetsvoorstellen, stelt 
de Raad het op prijs als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve wetstekst in het 
Staatsblad. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
mr. C.H.W.M. Sterk 
Vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak 
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Bijlage: tekstuele opmerking 
 
Lid 3 van artikel 4e, derde lid, van het conceptuitvoeringsbesluit eigen bijdrage voor verblijf in een 
justitiële inrichting, bevat de volgende zinsnede:  
 
“(…) Indien de bijdrage betaalpotentieel heeft (…)” 
 
De Raad gaat ervan uit dat “bijdrage” hier moet zijn “bijdrageplichtige”. 


