Wordt deze e-mail niet correct weergegeven? Bekijk de e-mail in uw browser.

20 september 2018
Gepubliceerde uitspraken

uitsprakendatabase
weekoverzichten

❯

❯

Prinsjesdag: tekort Rechtspraak
aangevuld
Het kabinet geeft in de Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting
(rijksoverheid.nl) aan het financiële tekort van 40 miljoen euro van de
Rechtspraak dit jaar aan te vullen.
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In een eerste reactie zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de

de Rechtspraak

rechtspraak, dat hiermee de acute geldzorgen zijn opgelost. ‘Maar het is
geen structurele oplossing. Volgend jaar hoopt de Rechtspraak tot
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afspraken te komen met de regering die zorgen voor een structurele
oplossing.’ Daarnaast gaf Bakker aan blij te zijn met de aandacht in de
begroting voor maatschappelijk effectieve rechtspraak en mediation in
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strafzaken.
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Geen stakingsverbod voor
medewerkers beveiliging Schiphol

Dodelijke klap vechtpartij Wallen
was noodweer
Rechter: vmbo-school moet
leerling weer toelaten

‘Onverstandig om verdachten altijd
verplicht te laten luisteren naar
slachtofferverklaring’
Het is onverstandig om verdachten
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een slachtoffer gebruik maakt van
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zijn spreekrecht. Dit zegt de Raad
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voor de rechtspraak in zijn
wetgevingsadvies over de
uitbreiding van slachtofferrechten.
Minister Dekker (voor
Rechtsbescherming) wil de
‘verschijningsplicht’ in het belang van slachtoffers invoeren voor een
categorie verdachten van ernstige strafbare feiten.
Lees verder

Polen geschorst als lid ENCJ

Polen is geschorst als lid van het netwerk voor Europese Raden voor de
rechtspraak. De ENCJ laat in een persbericht weten het het
lidmaatschap van de Poolse Raad voor de rechtspraak, de KRS, tijdelijk
op te schorten. Bijna alle aanwezige lidstaten steunen het voorstel dat
vorige maand werd ingediend.
Lees verder

De Rechtspraak op sociale media

Maandag begint de Week van de
Rechtspraak
Rechtbanken en gerechtshoven vieren
volgende week de Week van de
Rechtspraak. Van 24 tot en met 28
september worden door het hele land
activiteiten georganiseerd die laten zien
welk werk rechters en raadsheren dagelijks doen. De week richt zich
speciaal op jongeren. Zo staan rechters voor de klas en is de Week te
volgen via Instagram.
Overzicht activiteiten tijdens Week van de rechtspraak
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