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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Veiligheid en Justitie 

 

 

 Datum 7 december 2011 

 
 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32891 

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en 

diverse andere wetten in ve rband met de vermindering van het aantal arrondissementen 

en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart) 

 

 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 6 december 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en PVV stemden voor.  

 

 

 
Aangenomen en overgenomen amendementen 
 

Artikel CXLIVb  
11 à 15 (Cörüz c.s.) 

Gezien de samenhang van onderhavig wetsvoorstel en wetsvoorstellen inzake de nieuwe 

Politiewet (30880 en 32822) beoogt dit amendement, mocht het amendement Çörüz bij 

Vaststelling van een nieuwe Politiewet (30880) worden aangenomen, de 

evaluatiebepalingen van deze wetsvoorstellen in overeenstemming te brengen. 

Dit amendement beoogt daarom dat de evaluatie van de werking van deze wet na vijf jaar 

plaatsvindt en dat de evaluatie van de werking van deze wet in het arrondissement Oost 

Nederland reeds na drie jaar plaatsvindt. 

Met algemene stemmen aangenomen 
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Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse Artikelen 

18 (Gesthuizen) 

Met dit amendement wil ondergetekende aansluiten bij het advies van de Raad van State 

omtrent het vastleggen van hoofdplaatsen van rechtbanken, gerechtshoven en 

vestigingplaatsen van arrondissementsparketten in de formele wet. De vaststelling van 

locaties waar geregeld zittingen worden gehouden en de spreiding van de 
rechtspraaklocaties betreft een gelegenheid die op landelijk niveau door de regering moet 

worden beoordeeld. Dit was reeds door de regering bij de herziening van de Wet RO in 

2002 naar voren gebracht. Net als de Raad van State deelt ondergetekende dit standpunt 

en acht het uit het oogpunt van rechtszekerheid en democratische controle van groot 

belang dat dergelijke beslissingen die essentieel zijn voor de toegang tot de rechter en een 

goede rechtsbedeling op het niveau van de wet in formele zin moeten worden genomen. 

De bereikbaarheid van de gerechten en het belang van een evenwichtige spreiding van 

zittingsplaatsen zijn nu eenmaal van groot belang en het beste gewaarborgd bij wet. In het 

kader hiervan is daarom ook geamendeerd dat de huidige regeling Wet RO rond 

zaaksverdelingsreglementen in stand zal blijven. 

Voortbordurend op het amendement Slob/Schouten zullen er 11 rechtbanken bij wet 

geregeld worden. Zoals ook uit de toelichting van het amendement Slob/Schouten blijkt, 

schiet de Rechtbank Oost-Nederland het doel van de Minister voorbij. Een dergelijke grote 

rechtbank zal leiden tot praktische problemen, die tegemoet gekomen worden door 

opsplitsing hiervan in Rechtbank Gelderland en Overijssel. Dit geldt ook voor het ressort 
Arnhem-Leeuwarden, wat net als arrondissement Oost-Nederland haar doel voorbij schiet. 

Tussen de twee gerechtshoven ligt een afstand van 165 kilometer. Samenwerking vindt 

alleen plaats op belastingrecht, wat ook zonder splitsing prima verloopt. De meerwaarde 

van een fusie is hier niet aanwezig en een dergelijke schaalgrootte heeft volgens het 

Rapport Rechtspraak: productiviteit in perspectief van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

en de Raad voor de Rechtspraak een slechte invloed op de productiviteit. Ondergetekende 

stelt daarom voor deze fusie niet door te laten gaan. 

De koppeling die de Minister wil maken met de veiligheidsregio’s heeft volgens uitspraken 

van de Raad voor de Rechtspraak geen meerwaarde. Dit amendement zal derhalve niets 

afdoen aan de samenwerking tussen politie en justitie. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA en GroenLinks 

 

 

Diverse Artikelen 
10 à 17  (Slob en Schouten)  

Volgens artikel 25 van de nieuwe Politiewet is er een regionale eenheid van de nationale 

politie in elk van de arrondissementen, genoemd in de Wet o p de rechterlijke indeling. Een 

gevolg van deze bepaling is een opschaling van de bestaande politieregio’s. Dit leidt er in 

Oost-Nederland toe dat er een politieregio ontstaat die de volledige provincies Overijssel en 

Gelderland beslaat. Alle regionale bestuurders hebben aangegeven dat deze schaal voor de 

regionale eenheid van de politie te groot is. Een belangrijke maat hiervoor is het aantal 

inwoners in het gebied (ruim 3 miljoen) en het aantal gemeenten dat zou vallen onder 

deze regionale eenheid. Daarom wordt in dit amendement voorgesteld om een aparte  
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regionale eenheid van de politie in Gelderland en in Overijssel op te richten.  

De koppeling met de arrondissementen genoemd in de Wet op de rechterlijke indeling, 

blijft daarbij behouden. Schaalvergroting is in het kader van de herziening van de 

gerechtelijke kaart geen doel op zich, maar maakt het mogelijk om kwaliteit te waarborgen 

en de organisatie optimaal in te richten. Met betrekking tot de herziening van de 

gerechtelijke kaart, lijkt de schaalgrootte van het voorgestelde arrondissement Oost 

Nederland zijn doel ook voorbij te schieten. 

Om splitsing van de regio Oost-Nederland te bereiken wordt met dit amendement enkele  
artikelen in de Wet herziening gerechtelijke kaart aangepast. In artikel 1 wordt bepaald dat 

er een aparte rechtbank komt voor de provincie Gelderland en de provincie Overijssel. Met 

de wijziging van artikel 11 en het toegevoegde artikel 11a wordt het arrondissement Oost 

Nederland gesplitst in twee afzonderlijke arrondissementen voor genoemde provincies. Met 

de wijziging van artikel 15 wordt deze splitsing ook verwerkt door de bepaling dat beide 

arrondissementen zullen vallen onder ressort van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, SGP en ChristenUnie 

 

 
Moties 
 

12 (Helder c.s.) over kantonrechtspraak in iedere zittingsplaats  

Met algemene stemmen aangenomen 

 

13 (Çörüz c.s.) over een evenwichtige zaakverdeling over zittingsplaatsen 
Met algemene stemmen aangenomen 

 
14 à .. (Recourt) over veelvoorkomende laagdrempelige zaken 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

 

 

 

 


