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Geachte heer Dekker, 

 

Bij brief van 17 mei 2018, kenmerk 2267030, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de ‘Raad’) 

advies uit te brengen inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 

in verband met de indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen 

(het ‘Besluit’). 

 

HET BESLUIT   

 

Het Besluit regelt de indexering van de tarieven voor de vergoedingen voor psychiaters en psychologen 

(Pro Justitia rapporteurs) voor hun werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten in het Besluit 

tarieven in strafzaken 2003. Volgens de toelichting op het Besluit zijn deze tarieven in 2017 gewijzigd 

nadat vijf jaar geen wijzigingen zijn ondergaan. Bij deze gelegenheid is tevens besloten de tarieven met 

ingang van 1 januari 2018 jaarlijks te indexeren aan de hand van de loonontwikkeling in de publieke 

sector. Er wordt daarom voorgesteld de tarieven te verhogen met 0,556% en dit toe te passen met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2018. 

 

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

 

ADVIES 

 

Het Besluit geeft de Raad geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.  

 

 

WERKLAST  

 

                                                        
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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De Raad verwacht geen substantiële wijziging in de werklast ten gevolge van dit ontwerpbesluit.  

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies het Besluit 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. F.C. Bakker 

Voorzitter Raad voor de rechtspraak 

 


