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Inhoud van de brief 

Geachte heer Van der Steur, 

Bij brief van 11 mei 2016, kenmerk 756432, verzocht u de Raad voor de rechtspraak (de 

‘Raad’) advies uit te brengen inzake de wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke 

ambtenaren (Brra) ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector 

Rechterlijke Macht 2015-2016. 

Het voorstel 

Dit Besluit voorziet in de vastlegging in regelgeving van de op 3 oktober 2015 tussen de 

Minister en de NVvR gesloten Arbeidsvoorwaardenovereenkomst RM. Naast financiële 

afspraken, betreft het met name aanpassingen op het terrein van ouderschapsverlof, de 

rechtspositie van gedeeltelijk arbeidsongeschikte rechterlijke ambtenaren die minder dan 

35% arbeidsgeschikt zijn, aanpassing van de vakantiesystematiek bij 

arbeidsongeschiktheid en aanpassing van diverse bepalingen in verband met de 

gewijzigde AOW-leeftijd. Deze wijzigingen heffen bestaande verschillen op deze 

onderdelen met ARAR-ambtenaren op dan wel verkleinen ze. 



Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1

Advies 

Het voorstel geeft de Raad voor de rechtspraak geen aanleiding tot het maken van 

inhoudelijke opmerkingen. Het concept Besluit is tot stand gekomen in nauw ambtelijk 

overleg met alle betrokken partijen. 

Hoogachtend, mr. F.C. Bakker, Voorzitter Raad voor de rechtspraak 

1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een 
wettelijke adviestaak met betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de 
rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een 
adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen van zijn adviezen beoordeelt de 
Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de werklast 
van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling 
van individuele zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de 
rechtspraak. 
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