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Aan de minister van Veiligheid en Justitie,  
t.a.v. mevrouw mr. drs. A.G. van Dijk, 
directeur wetgeving en juridische zaken, 
Postbus 20301, 
2500 EH DEN HAAG 

 
 
 

 
 
Geachte mevrouw Van Dijk, 
 
Bij brief van 3 februari 2014 zond u ter consultatie de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen (wetsvoorstel 
rechtspositie ZSM) en de wijziging van het Besluit rechtspositie rechtelijke ambtenaren in verband met 
het verrichten van werkzaamheden op zaterdagen, zondagen en feestdagen (ontwerpbesluit rechtspositie 
ZSM). Artikel 40 Wrra wordt hiertoe gewijzigd. Het Brra wordt als volgt gewijzigd. Na artikel 6g Brra 
wordt een artikel 6h ingevoegd, in artikel 8c lid 2 wordt de tekst ‘onder werktijdregeling wordt 
verstaan’ vervangen en na artikel 8c wordt een artikel 8ca ingevoegd.  
 
De Raad, gehoord de gerechten, adviseert als volgt. 
 
ADVIES 
 
In de Nota van toelichting staat dat het doel van de wijziging is dat het mogelijk wordt om in de ZSM-
diensten rechterlijke ambtenaren werkzaamheden op te dragen op zaterdagen, zondagen en feestdagen 
zonder dat een expliciet beroep op het dienstbelang hoeft te worden gedaan. Over onregelmatige uren 
wordt een toeslag toegekend. Het gaat hier om rechterlijke ambtenaren werkzaam bij het openbaar 
ministerie (artikel 1 onderdeel b, onder 7 Wet RO) en om rechterlijke ambtenaren in opleiding voor 
zover werkzaam bij een arrondissementsparket.   
 
De Raad heeft geen opmerkingen omtrent de wetsvoorstellen. De wetswijzigingen zien namelijk 
uitsluitend op de rechterlijke ambtenaren werkzaam bij het openbaar ministerie (artikel 1 onderdeel b, 
onder 7 Wet RO) en de rechterlijke ambtenaren in opleiding bij het openbaar ministerie en heeft geen 
enkel gevolg voor de rechtspraak en voor de bij de rechtspraak werkende rechterlijke ambtenaren.  
 
Hoogachtend, 
 
mr. F.C. Bakker 
voorzitter 
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