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DE VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE, 

overwegende dat het wenselijk is de hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie van 
de Raad van State en de taken en verantwoordelijkheden van de secretaris en de 
directeuren vast to leggen in een organisatiebesluit, 

gelet op artikel 4.4 derde lid van de Comptabiliteitswet 2016, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Ambtelijke hoofdstructuur 
1. De ambtelijke hoofdstructuur van de Raad van State bestaat uit de volgende 
dienstonderdelen: 
a) secretaris 
b) directie Advisering 
c) directie Bestuursrechtspraak 
d) directie Bedrijfsondersteuning 
e) directie Bestuursondersteuning 

2. Een organogram van de hoofdstructuur is opgenomen in de bijlage en maakt 
onderdeel uit van dit besluit. 

Artikel 2. Algemene leiding 
1. De algemene leiding berust bij de secretaris. 

2. De secretaris staat de Raad en zijn Afdelingen bij in de uitoefening van zijn taak met 
inachtneming van hetgeen ten aanzien van de secretaris is bepaald in de Wet op de 
Raad van State en in de op de voet van artikel 14 van die wet vastgestelde 
regeling (en). 

3. De secretaris is adviseur van de vice-president. Hij overlegt met de vice-president en 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in de Commissie van Drie. 

4. De secretaris is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de leiding van de onder artikel 1. 
genoemde dienstonderdelen. 

5. De secretaris is, met inachtneming van de aanwijzingen van de vice-president, belast 
met de leiding van de ambtelijke organisatie van de Raad van State. Tot deze taak 
behoort in ieder geval: 

i. 	het informeren en adviseren van de vice-president, tevens voorzitter van de 
Afdeling advisering, en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak; 
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ii. het zorgdragen voor de coordinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering binnen de Raad van State; 

iii. de coordinatie van de bedrijfsvoering en de Raadbrede werkprocessen; 
iv. het rechtstreeks leiding geven aan de directeuren; de secretaris is ten aanzien 

van de directeuren bevoegd, namens de werkgever, als bedoeld in paragraaf 
1.2 van de CAO Rijk, om afspraken te maken, beslissingen te nemen en 
andere handelingen te verrichten waarvan in de CAO Rijk is beschreven dat 
een leidinggevende dat kan doen; 

v. het voorzitterschap van de Bestuursraad; 
vi. het voeren van overleg met de ondernemingsraad en het georganiseerd 

overleg. 

Artikel 3. Bestuursraad 
1. Er is een bestuursraad Raad van State. 

2. De bestuursraad is samengesteld uit de secretaris en de directeuren Advisering, 
Bestuursrechtspraak, Bedrijfsondersteuning en Bestuursondersteuning. 

3. Het overleg heeft ten doel het bespreken en het bereiken van overeenstemming 
over de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling en -uitvoering, over de hoofdlijnen van 
de Raadbrede bedrijfsvoering, over de afstemming van het financieel beheer en over 
al wat nodig is voor een goed functioneren van de Raad van State. 

4. Al hetgeen in de vergaderingen aan de orde komt is vertrouwelijk, voor zover niet 
anders is besloten of indien bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

5. De directeur Bestuursondersteuning voert het secretariaat van de bestuursraad. 

Artikel 4. De directeuren 
1. De directeuren zijn belast met de dagelijkse leiding van hun directie. Tot deze taak 

behoort in ieder geval: 
a. het opstellen van een jaarplan en het afleggen van verantwoording over de 

uitvoering daarvan in hun managementrapportages, waaronder het binnen het 
gegeven mandaat uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid en het 
halen van de (productie)normen; 

b. het tijdig signaleren van knelpunten aan de secretaris voor de taken waarvoor 
zij verantwoordelijk zijn; 

c. het afstemmen door de directeuren Advisering en Bestuursrechtspraak van de 
kwaliteit en tijdigheid van de werkzaamheden van hun directies met de 
voorzitter van hun Afdeling en het tijdig bij de betrokken voorzitter en de 
secretaris signaleren van knelpunten die daaraan afbreuk doen of kunnen 
doen. 

2. De secretaris zal, in overleg met de vice-president, een van de directeuren aanwijzen 
die hem vervangt bij zijn afwezigheid. 
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Artikel 5. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 7 mei 2020. 

Artikel 6. Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Gewijzigd organisatiebesluit Raad van State 2020. 

's-Gravenhage, 7 mei 2020 

de vice-president, 

mr. Th.C. de Graaf 
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Toelichting 

1. Algemeen 

Het organisatiebesluit Raad van State 2020 is gebaseerd op artikel 4.4 derde lid van de 
Comptabiliteitswet 2016 (Cw). De Raad van State voert als een van de Hoge Colleges 
van Staat het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiele bedrijfsvoering en 
het beheer over de daartoe gevoerde administraties. De minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond van artikel 4.4, tweede lid, Cw 
verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Hoge Colleges van Staat. In 
deze twee leden komt de bijzondere staatsrechtelijke positie van de Raad van State tot 
uitdrukking. De bepalingen houden het evenwicht tussen de voor de adviseur en 
bestuursrechter gewenste onafhankelijkheid en de (politieke) verantwoordelijkheid van 
de minister voor een onderdeel van de Rijksbegroting. Binnen het door de Cw gegeven 
kader is de vice-president van de Raad van State bevoegd de bedrijfsvoering, waaronder 
de ambtelijke organisatie, zelfstandig in to richten. 

De Cw 2016 is met ingang van 1 januari 2018 inwerking getreden. Gelet op de in het 
organisatiebesluit genoemde verwijzingen naar de Cw is in deze versie van het 
organisatiebesluit aansluiting gezocht bij de nieuwe artikelnummering van de Cw. 

Het vaststellen en wijzigen van de organisatie wordt evenzeer begrensd door de 
organisatie in Afdelingen die in de hoofdstukken II en III van de Wet op de 
Raad van State zijn beschreven. Dit organisatiebesluit raakt daarom alleen het 
ambtelijke — niet bij wet uitgewerkte — deel van de organisatie van de Raad van State. 
De directe reden voor de onderhavige wijziging van het Organisatiebesluit is gelegen in 
het laten vervallen van de zelfstandige functie van plaatsvervangend secretaris nu in de 
praktijk is gebleken dat daar in de topstructuur van de Raad geen behoefte aan is. 

2. Artikelsgewijs 

In artikel 1 is de hoofdstructuur van het ambtelijk deel van de Raad van State 
opgenomen. Naast de twee gelijkwaardige Afdelingen bestaat de Raad als instituut. De 
Raad is belast met de taken uit hoofde van de artikelen 35 en 38 van de Grondwet 
(waarneming koninklijk gezag) en de taken uit hoofde van hoofdstuk I van de Wet op de 
Raad van State. 

Artikel 2 bepaalt dat de algemene leiding van de Raad van State berust bij de secretaris. 
Hij is adviseur van de vice-president, tevens voorzitter van de Afdeling advisering, en de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. In het vijfde lid is omschreven welke 
taken en processen tot de algemene leiding behoren. Bij het proces van 
beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -uitvoering kan aangetekend worden dat de 
Raad van State slechts in beperkte mate zelfstandig beleid ontwikkelt. Het betreft hier 
vooral een verdere uitwerking van door de wetgever gegeven kaders. 

In artikel 3 wordt de bestuursraad Raad van State genoemd en worden de samenstelling 
en het doel van het overleg in de bestuursraad omschreven. De bestuursraad komt in 
principe wekelijks bijeen. 
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Artikel 4 behandelt de kern van de taken van de directeuren. De directeuren zijn 
verantwoordelijk voor het resultaat van de directie waaraan leiding wordt gegeven. De 
directeuren Advisering en Bestuursrechtspraak zijn onder andere verantwoordelijk voor 
de kwaliteit en kwantiteit van de producten die hun directie verlaten en voor het proces 
met de desbetreffende Afdeling. 

De secretaris kan een van de directeuren aanwijzen die hem vervangt bij zijn 
afwezigheid. 

In artikel 4, onderdeel c, wordt de bovengenoemde functionele relatie tussen de 
Afdelingen en de directies Advisering en Bestuursrechtspraak beschreven. 
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