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Aan de Minister van Veiligheid en Justitie 
T.a.v. de heer mr. J.T.K. Bos 
Directeur Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG  

 
 

 
 
Geachte heer Bos, 
 
Met uw brief van 22 mei 2013, met bovenvermeld kenmerk, heeft u de Raad voor de rechtspraak ter 
consultatie doen toekomen het concept van bovengenoemd besluit. 
 
Naar aanleiding hiervan wil de Raad opmerken dat in de voorgestelde regeling op verschillende 
plaatsen, zowel in de tekst van de regeling als in de toelichting, wordt verwezen naar ‘de leeftijd van 65 
jaar’. De Raad vraagt zich af in hoeverre in de voorgestelde regeling rekening dient te worden gehouden 
met de verhoogde AOW-leeftijd en of in verband daarmee niet gesproken zou moeten worden over ‘de 
AOW-gerechtigde leeftijd’.  
 
Voorts wordt in artikel II, waarin een nieuw - zesde - lid wordt toegevoegd aan artikel 36k van het 
Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, gesproken over ‘de pensioengerechtigde leeftijd’. Naar het 
oordeel van de Raad is onvoldoende duidelijk welke leeftijd precies wordt bedoeld, omdat gebruik 
maken van ABP keuzepensioen mogelijk is tussen 60 en 70 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, zo die 
datum bedoeld is, variabel is en afhankelijk van het geboortejaar.  
 
Tenslotte nog een tekstuele opmerking; in artikel IV, tweede lid staat de tekst “als bedoeld in de zin”. 
Dit moet zijn “als bedoeld in”of “in de zin van”.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
mr. F.C. Bakker 
Waarnemend Voorzitter 
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wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij 
werkloosheid van rechterlijke ambtenaren en het Besluit 
rechtspositie rechterlijke ambtenaren ondermeer in verband met 
het aanpassen van de duur en hoogte van de bovenwettelijke 
uitkering. 


