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Geachte heer Dijkhoff,  

 

Bij brief van 13 maart 2017 met bovengenoemd kenmerk verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 

‘Raad’) advies uit te brengen inzake een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven in 

strafzaken 2003 (“Btis 2003”) in verband met de indexering van de vergoedingen voor psychiaters en 

psychologen (het ‘Ontwerpbesluit’). 

 

Het Ontwerpbesluit 

Het Ontwerpbesluit voorziet in de indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en 

psychologen voor hun werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten met 5,05%. Dit dient te 

worden toegepast met terugwerkende kracht per 1 september 2016. Het Ontwerpbesluit voegt ook een 

nieuw artikel toe waarmee een indexeringsbepaling wordt opgenomen waardoor er een jaarlijkse 

indexering dient plaats te vinden voor de tarieven die bij dit besluit wordt aangepast. Voornoemd wordt 

gedaan met het oog op een consequente en consistente wijze van aanpassing van de tarieven. 

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 

Advies 

Het Ontwerpbesluit geeft aanleiding tot de volgende opmerking. Het valt op dat alleen de vergoedingen 

voor psychiaters en psychologen worden verhoogd. Zonder nadere motivering is het de Raad niet 

duidelijk waarom de voorgestelde bepaling onder 15a, eerste lid, Btis 2003 (inhoudende: “De bedragen 

(…) worden jaarlijks per 1 januari door Onze Minister gewijzigd aan de hand van het door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar vastgestelde 

indexcijfer CAO lonen overheid inclusief bijzondere beloningen.”) niet ook op de andere vergoedingen 

                                                        
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 

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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in het Btis 2003 van toepassing zouden moeten zijn. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar tolken en 

vertalers. Vergoedingen van deze groep “deskundigen” zijn voor zover bekend sinds de publicatie en 

inwerkingtredin.0g van het Btis 2003 niet geïndexeerd. De Raad adviseert u het Ontwerpbesluit in dit 

opzicht te herbezien.  

 

Gevolgen voor werklast en organisatie 

Het Ontwerpbesluit heeft geen gevolgen voor de werklast en organisatie van de Rechtspraak.  

 

Tot slot 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Ontwerpbesluit op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd, 

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 het uiteindelijke Besluit, stelt de Raad het op prijs 

als hij geïnformeerd wordt over de plaatsing van de definitieve tekst in het Staatsblad.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mr. C.H.W.M. Sterk 

Lid Raad voor de rechtspraak 

 


