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herziening van de functie- en bezoldigingstructuur. 

 
 
Geachte heer Hirsch Ballin, 
 
Met uw brief van 7 juli 2010, met bovenvermeld kenmerk, heeft u de Raad voor de rechtspraak ter 
consultatie doen toekomen het concept-besluit tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke 
ambtenaren en enige andere besluiten in verband met de herziening van de functie- en 
bezoldigingsstructuur. 
 
Het voorliggende concept-besluit geeft de Raad aanleiding tot de volgende opmerkingen:  
 
Artikel I, onderdeel C (Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren) 
Artikel 6g (nieuw artikel), eerste lid: in de derde regel dient naar het oordeel van de Raad duidelijk tot 
uitdrukking te worden gebracht dat het ‘genoemd ambt’ ook een ambt betreft waarin de ambtenaar ‘met 
rechtspraak is belast’. De huidige tekst zou zo gelezen kunnen worden dat ook ingeval van een nieuwe 
benoeming in een niet rechtsprekend ambt tot de toeslag zou kunnen leiden. 
   
Artikel I, onderdeel I (Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren) 
Het bedrag behorende bij salariscategorie 10, na 4 jaar moet zijn € 4974,47 (i.p.v. € 4974,74)  
 
Artikel V, onderdeel A (Beroepsreglement) 
De verwijzing naar de artikelen 30 en 30a is naar het oordeel van de Raad onjuist; bedoeld worden 
waarschijnlijk de artikelen 31 en 31a, maar daarvoor geldt dat artikel 31a wordt ingetrokken met de 
inwerkingtreding van het Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en gerechtsauditeurs 
Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Over dit besluit heeft de 
Raad reeds eerder advies uitgebracht op 11 juni 2010, kenmerk UIT 1754 BV/HS. 
 
 
 
Artikel V, onderdeel B en C (Beroepsreglement) 
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De voorgestelde wijzigingen betreffen de artikelen 44 en 46 van het Beroepsreglement, maar de 
wijzingen hebben enerzijds geen relatie met het karakter van de amvb, i.c. de herziening van de functie- 
en bezoldigingsstructuur, anderzijds zijn de voorgestelde wijzigingen niet volledig, omdat de functies 
griffier en plaatsvervangende griffier vanaf 1 januari 2002 niet meer voorkomen binnen de CRvB en 
derhalve geheel zouden moeten komen te vervallen. 
 
Overigens lijkt het de Raad zinvol om in overleg met het bestuur van de Centrale Raad te bezien of dit 
Bestuursreglement nog in een noodzakelijke behoefte voorziet, en zo ja, dit in zijn geheel te 
actualiseren. 
 
   
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Mr. F.W.H. van den Emster 
Voorzitter 


