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Inhoud van de brief 

Geachte heer Van Nispen, 

Bij bericht van 10 februari 2017 verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake het Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging 

van de Comptabiliteitswet 2016 en de Wet op de rechterlijke organisatie teneinde een 

heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Veiligheid 

en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak (het ‘Initiatiefwetsvoorstel).1 

Het initiatiefwetsvoorstel 

Het Initiatiefwetsvoorstel beoogt een wijziging aan te brengen in de 

begrotingssystematiek door er voor te zorgen dat de begroting voor de rechtspraak 

voortaan als aparte begroting ingediend wordt op Prinsjesdag. Dit voorstel laat onverlet 

dat de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk blijft voor de verdediging van 

deze begroting. Ook wijzigt dit voorstel niets aan de huidige PxQ-

financieringssystematiek. 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.2 

Advies 

De Raad heeft met belangstelling kennisgenomen van het initiatiefwetsvoorstel 

strekkende tot het aanbrengen van een heldere scheiding tussen de begroting van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak, en spreekt 

daarvoor zijn waardering uit. 

De wijze waarop de begroting van de rechtspraak op dit moment onderdeel uitmaakt van 

de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie doet naar de mening van de 

                                           
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 618, nrs. 2-3. 
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. 



 

2. 

 

Raad onvoldoende recht aan de onafhankelijke positie die zou moeten volgen uit de trias 

politica. Ook heeft de huidige afhankelijkheid van de begroting van het Ministerie tot 

gevolg dat niet zozeer de vraag wat in de praktijk nodig is om zaken tijdig en zorgvuldig 

af te handelen bepalend is voor de aan de rechtspraak toe te kennen middelen, maar 

vooral het bij het Ministerie beschikbare budget. 

Een aparte, niet-departementale begroting zoals in het initiatiefwetsvoorstel wordt 

beoogd past naar de mening van de Raad beter bij de positie die de Rechtspraak heeft 

als onafhankelijke staatsmacht in onze trias politica. Hoewel een aparte begroting geen 

immuniteit oplevert voor bezuinigingen, zullen de beschikbare middelen van het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie als gevolg van dit initiatiefwetsvoorstel minder 

bepalend zijn voor de hoogte van de jaarlijkse bijdrage die aan de rechtspraak wordt 

toegekend. Het voorstel om ervoor te zorgen dat de begroting voor de rechtspraak 

voortaan als aparte begroting wordt ingediend op Prinsjesdag kan dan ook rekenen op 

instemming van de Raad. 

Ook de wijze waarop de beoogde scheiding tussen de begroting van het Ministerie van 

Veiligheid en Justitie en die van de Raad voor de rechtspraak in het initiatiefwetsvoorstel 

is vormgegeven, kan op instemming van de Raad rekenen. 

Werklast 

De Raad verwacht geen werklastgevolgen voor de Rechtspraak ten gevolge van dit 

initiatiefwetsvoorstel. 

Conclusie 

De Raad voor de rechtspraak kan zich verenigen met het Initiatiefwetsvoorstel en 

spreekt daarvoor zijn waardering uit. 

Tot slot 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Wetsvoorstel op belangrijke onderdelen 

wordt gewijzigd, dan wordt de Raad graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend 

te adviseren. Met het oog op de voorbereiding op de invoering van het Wetsvoorstel, 

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

Wetsvoorstel bij de Eerste Kamer en de plaatsing van de definitieve wetstekst in het 

Staatsblad. Ook eventuele nadere regelgeving volgend op dit Wetsvoorstel 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. F.C. Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak 
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