Wie was de rechter in 2016?
Bij de Rechtspraak werkten eind 2016 waarvan 2328 rechters en raadsheren.
De gemiddelde leeftijd van rechters in 2016 is 51,8 jaar.
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VERHOUDING

BESTUURDERS RECHTBANKEN, HOVEN EN BIJZONDERE COLLEGES

Van de 17 gerechten
werden 7 gerechten
bestuurd door alleen
mannen, 10 door

33

mannen en vrouwen en
1 door vrouwen alleen.

15

OOK RECHTER WORDEN?
Ook rechter worden?

www.werkenbijderechtspraak.nl

•

Je kunt rechter worden als je de juiste voor

•

opleiding hebt gehad en van onberispelijk
•

Als (rechten)student ervaring opdoen bij
de Rechtspraak kan via:

gedrag bent.

-	een stage;

Aankomend rechters moeten minimaal twee jaar

-	

buiten de rechterlijke organisatie werkervaring

voorbereid, notuleert tijdens zittingen en

hebben opgedaan. Lees voor meer informatie
ook het functieprofiel rechters.

een bijbaan als buitengriffier waarbij je dossiers
vonnissen uitwerkt;

-	

meedoen met SummerCourt waarbij je kennis
maakt met de rechterlijke macht.

•

Om rechter te worden is er sprake van een

•

strenge selectie en een pittige opleiding.
•

Voor juristen met 2 tot 6 jaar werkervaring

inhoudelijk en management:
•

•

Inhoudelijk: rechter > senior rechter > senior
rechter a > raadsheer > senior raadsheer

duurt de opleiding vier jaar. Lees meer over
deze selectieprocedure.

Voor rechters zijn er twee carrièrepaden,

•

Management: (senior)rechter > teamvoorzitter >
afdelingsvoorzitter > bestuurslid > president

Voor juristen met ministens vijf jaar werkervaring
duurt de opleiding 15 maanden tot maximaal
drie jaar. Meer informatie over deze selectie
procedure staat op werkenbijderechtspraak.nl.

•

Een beginnend rechter verdient ca. € 5500,-

•

Als rechter word je bij koninklijk besluit voor

bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige

het leven benoemd. Alleen op eigen verzoek of

werkweek.

wegens het bereiken van de leeftijd van 70 jaar
word je – ook bij koninklijk besluit – ontslagen.
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