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Governancestatuut SSR1 
 

1. Inleiding 
 
Wettelijke basis en bestuurlijk kader.  
In artikel 9 van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren is bepaald dat SSR is belast met de uitvoering van 
de opleiding van rechterlijke ambtenaren (raio’s) en tevens dat SSR een onder de Raad voor de rechtspraak 
ressorterende dienst is, als bedoeld in artikel 40 van het Besluit financiering rechtspraak 2005.  
 
Mandaatbesluiten betreffende de instandhouding en de bedrijfsvoering 
De Raad voor de rechtspraak (de Raad) is de eerst verantwoordelijke voor de instandhouding en de 
bedrijfsvoering van SSR. De Raad heeft de bevoegdheden die hieruit voortvloeien gemandateerd aan de Raad 
van eigenaren SSR (Rve). De Rve bestaat uit een lid van de Raad en een lid van het College van procureurs-
generaal (het College). De reikwijdte van het mandaat is geregeld in het ‘Besluit instelling en bevoegdheden 
van de Raad van eigenaren SSR’. 
De Rve heeft op zijn beurt mandaat verleend aan het college van bestuur SSR (CvB). In het ‘Mandaatbesluit 
bevoegdheden college van bestuur SSR’ is geregeld hoever de bevoegdheid reikt. 
 
Gezamenlijk opleidingsinstituut Rechtspraak en OM  
Rechtspraak en Openbaar Ministerie (OM) hechten aan een gezamenlijk opleidingsinstituut voor de initiële 
opleiding en voor de permanente en overige educatie binnen de Rechtspraak en het OM. Uitgangspunt is dat 
de Raad en het College zelf via het eigen opleidingsinstituut SSR verantwoordelijkheid nemen voor de borging 
van professionele magistratelijke standaarden en van uniforme landelijke kwaliteit.  
 
Het OM kiest voor een eigen governancemodel dat past bij de eigen (meer centrale) aansturingsrelatie met 
SSR. Met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van de Rve is onderstaand governancestatuut alleen van 
toepassing binnen de Rechtspraak.  
 
Doel Governancestatuut  
In dit governancestatuut zijn, binnen de wettelijke kaders, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van belanghebbenden bij SSR uitgewerkt, met dien verstande dat niet beoogd wordt een uitputtende regeling 
voor de governance van SSR te treffen. Het statuut vervult een ondersteunende rol. 
 
Betrokken gremia 
De volgende gremia spelen in de governance van SSR een belangrijke rol: 
- de Raad voor de rechtspraak (de Raad) 
- het College van procureurs-generaal (het College) 
- de Raad van eigenaren (Rve) 
- de Raad van opdrachtgevers (Rvo)  
- de Landelijke overleggen vakinhoud (Lov’s) en 
- het college van bestuur van SSR (CvB). 
  

                                                           
1 Dit Governancestatuut (GS) is vastgesteld door de Raad voor de rechtspraak op 21 september 2016. De 
gerechtsbesturen hebben op 24 oktober 2016 via het PRO met het GS ingestemd. De Raad van Eigenaren van 
SSR heeft op 28 november 2016 ingestemd met het GS.  
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2. Eigenaarsrol: Rve 
 
Samenstelling Rve 
De portefeuillehouders SSR in de Raad en het College vormen samen de Rve. Beiden hebben een 
gelijkwaardige positie in de Rve. Het lid van de Raad is voorzitter van de Rve, gezien het grotere financiële 
belang van de Raad. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem. Bij een zwaarwegend meningsverschil kan 
besluitvorming worden overgeheveld naar het overleg Raad - College. 
 
Taken Rve 
De Rve  heeft de volgende taken en bevoegdheden ten aanzien van SSR: 
- De Rve is verantwoordelijk voor de instandhouding, ontwikkeling en waarborging van de continuïteit van 

SSR.  
- De Rve stelt op voorstel van het CvB, en voor wat de Rechtspraak betreft na daartoe ontvangen advies van 

de Rvo, de missie, visie en strategie van SSR vast. 
- De Rve bewaakt de algemene doelstellingen van SSR. 
- De Rve stelt de kaders vast voor de producten en diensten die SSR biedt. 
- De Rve onderhoudt een Planning- & Verantwoordingscyclus (P&V-cyclus) met SSR. 
- De Rve stimuleert innovatie.  
- De Rve benoemt de leden van het College van Bestuur en fungeert voor hen als bevoegd gezag. De 

voorzitter van het College van Bestuur wordt benoemd op voordracht van het lid van de Raad in de Rve. De 
vicevoorzitter wordt benoemd op voordracht van het lid van het College in de Rve.  

- Jaarlijks voert de Rve met de leden van het CvB een gesprek over hun functioneren en de behaalde en te 
behalen resultaten. Indien het CvB-lid tevens lid is van de rechterlijke macht is artikel 37b BRRA op dat 
gesprek van overeenkomstige toepassing.   

- Er worden per jaar ten minste drie P&V-gesprekken tussen Rve en CvB gevoerd. 
- De Rve geeft de inhoudelijke en financiële kaders mee aan SSR in de jaarlijks door de Rve op te stellen 

planningsbrief.  
- De Rve is bevoegd het jaarverslag en de jaarrekening van SSR goed te keuren en het CvB decharge te 

verlenen. 
 

P&V-cyclus Rechtspraak 
De Raad onderhoudt via de Rve een P&V-cyclus met SSR, conform de P&V-cyclus met de gerechten.  
 
- Op basis van de planningsbrief stelt het CvB in nauw overleg met de Lov’s zo nodig een conceptwijziging op 

de Leerplanner op. In de Leerplanner zijn zowel de producten en diensten als het kwaliteitsniveau daarvan 
beschreven. 

- Op basis van de Leerplanner stelt het CvB een meerjarenplan en een meerjarenbegroting op.  
- Het meerjarenplan, de meerjarenbegroting en de Leerplanner behoeven de instemming van de Rve. Bij zijn 

beslissing neemt het lid van de Raad in de Rve het door de Rvo daarover uitgebrachte advies in acht.  
- De geactualiseerde Leerplanner wordt na advies van de Rvo vastgesteld door de Rve. Met de vastgestelde 

Leerplanner is de scope van de dienstverlening van SSR voor de periode van een jaar vastgesteld. 
- De sturingsinformatie aangeleverd door het CvB bestaat uit: 

 Viermaandelijkse financiële voortgangsrapportages. 
 Viermaandelijkse managementrapportages over de uitvoering van de Leerplanner . 
 Managementrapportages over de met de Rve afgesproken prestatie-indicatoren. 
 Managementinformatie over de organisatie van SSR (onder meer: leiderschap, cultuur, 

medezeggenschap, ziekteverzuim). 
 Managementinformatie over de invulling van het Governancestatuut (relatie met Rvo en Lov’s). 
 Managementinformatie over de invulling accountmanagement en de resultaten daarvan.  

- Het CvB stelt na afloop van een kalenderjaar een jaarverslag en jaarrekening op. Deze stukken behoeven de 
goedkeuring van de Rve. Bij zijn beslissing neemt het lid van de Raad in de Rve het door de Rvo daarover 
uitgebrachte advies in acht.  
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33. Opdrachtgeversrol: Rvo 
 
Samenstelling Rvo  
De Rvo bestaat uit:  
- een president (voorzitter). 
- een rechterlijk lid van een gerechtsbestuur belast met de portefeuille kwaliteit, 
- een niet-rechterlijk lid van een gerechtsbestuur. 
- één van de directeuren van Spir-it, LDCR of het bureau van de Raad. 
Eén van de leden treedt op als plaatsvervangend voorzitter. 
 
Het dagelijks bestuur van het Presidenten-Raad overleg (PRO) doet op verzoek van de Raad een voorstel aan de 
Raad voor de benoeming van de voorzitter en het rechterlijk lid. Het Strategisch Bedrijfsvoeringsoverleg (SBO) 
doet op verzoek van de Raad een voorstel aan de Raad voor de benoeming van het niet-rechterlijke lid. Het lid 
namens Spir-it, LDCR en het bureau van de Raad wordt aangewezen door de voorzitter van de Rve. De 
voorzitter van de Rve benoemt de voorzitter en de leden van de Rvo voor een termijn van drie jaar en voor 
zolang zij in bovengenoemde functie werkzaam zijn. Een benoeming kan met één maal met drie jaar worden 
verlengd. 
  
Taken Rvo 
- De Rvo vertegenwoordigt de gerechten en overige instanties van de Rechtspraak met betrekking tot de 

dienstverlening door SSR en behartigt de belangen van de gerechten en overige instanties van de 
Rechtspraak in relatie tot SSR. 

- De Rvo vertaalt de behoefte van de gerechten en overige instanties naar dienstverleningsvragen voor SSR. 
- De Rvo adviseert jaarlijks over het doel en de omvang van de dienstverlening door het uitbrengen van een 

advies aan de Rve over de goed te keuren Leerplanner. 
- De Rvo brengt advies uit aan de Rve ten aanzien van de door het CvB voorgestelde begroting, dat wil 

zeggen: 
o een advies aan de Rve met betrekking tot het benodigde budget voor de dienstverlening door SSR ten 

aanzien van de activiteiten die centraal door de Raad zijn of worden opgedragen. 
o een advies aan de Rve met betrekking tot het benodigde budget voor de dienstverlening door SSR ten 

aanzien van op te starten projecten voor ontwikkeling van nieuwe producten. 
- De Rvo adviseert de Rve over het meerjarenplan, de meerjarenbegroting en het jaarverslag.  
- Voorafgaand aan een P&V-gesprek informeert de Rvo de Rve over de ervaren dienstverlening, inclusief de 

kwaliteit, van SSR.  
- De Rvo brengt advies uit over de op voorstel van het CvB door de Rve vast te stellen missie, visie en 

strategie van SSR. 

 

4. Lov’s   
 
Rol Lov’s 
De Lov’s vervullen, wat de inhoud van het SSR-opleidingsaanbod en de kwaliteit daarvan betreft, een 
brugfunctie tussen de afnemers van de diensten, de Rvo en SSR.  
 
Taken Lov’s  
- De Lov’s dragen bij aan de jaarlijks door SSR te actualiseren Leerplanner door actieve participatie van hun 

leden in de vakgebiedsconferenties van SSR en door advisering aan SSR over ontwikkelingen in het 
vakgebied en de daarmee samenhangende te verwachten ontwikkelingen in de vraag naar opleidingen. De 
resultaten hiervan worden door SSR in het meerjarenplan en de Leerplanner opgenomen. 

- De voorzitters van de Lov’s spreken gezamenlijk ten minste één maal per jaar met de Rvo en het CvB over 
de het aanbod van SSR en de ervaren kwaliteit van de dienstverlening van SSR. SSR organiseert dit overleg. 
Van de opbrengsten van deze overleggen en de vervolgacties van SSR daarop doet SSR verslag aan de Rvo. 
Tevens draagt SSR zorg voor terugkoppeling over de vervolgacties en de opvatting van de Rvo hierover aan 
de Lov’s.   


