
Op 25 september jl. kwam de Ledenraad van de NVvR voor haar periodieke vergadering bijeen in 
Utrecht.  
 

Tekort aan rechters 
Tijdens de vergadering is onder anderen gesproken over het tekort aan rechters en de ervaren 
gevolgen hiervan bij de gerechten. Algemeen wordt ervaren dat de selectieprocedure niet altijd 
vlekkeloos verloopt waardoor kansrijke kandidaten toch niet in aanmerking komen voor de opleiding. 
Bij sommige gerechten wordt zeer veel gewerkt met rechter-plaatsvervangers. Ook het OM heeft last 
van het rechterstekort, want zij kunnen hun zaken niet kwijt. 
Wat merkt u van een tekort aan rechters? We horen het graag (via Jacqueline Timmer, 
j.m.a.timmer@rechtspraak.nl). 

CAO-traject 
Het CAO-team is er klaar voor om het formele gesprek aan te gaan met het ministerie van Veiligheid 
en Justitie in het kader van een nieuwe CAO voor rechterlijk ambtenaren. Daarover heeft de 
voorzitter van het CAO-team de Ledenraad uitgebreid geïnformeerd. De belangrijkste thema’s die 
worden aangekaart in de eerste onderhandelingsgesprekken zijn een verhoging van het salaris, 
duurzame inzetbaarheid en het verminderen van de werkdruk. 

Subsidie NVvR 
Uiteraard is ook stilgestaan bij de nieuwe subsidiekorting die het departement in de miljoenennota 
heeft opgenomen. Vanwege de subsidieperikelen heeft tijdens deze septembervergadering van de 
Ledenraad niet, zoals gebruikelijk, bespreking van het jaarplan en de begroting plaatsgevonden. Op 
12 december a.s. zal de Ledenraad zich over deze stukken buigen.  

Flexwerken 
Ook is door de Ledenraad gesproken over het flexwerken. De CRP buigt zich op dit moment over het 
onderwerp en zal het bestuur hierover adviseren. Op basis van dit advies besluit het bestuur over de 
benodigde strategie op dit onderwerp. 

Zoektocht nieuwe voorzitter 
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter van het NVvR-bestuur kan van start. In de Ledenraad is de 
wervingscommissie samengesteld. We houden u uiteraard op de hoogte! 

Nieuwe medewerkers verenigingsbureau 
Het verenigingsbureau was goed vertegenwoordigd tijdens de Ledenraadvergadering, met twee 
nieuwe medewerkers. Sandra Hoitinga is de nieuwe communicatiemedewerker, terwijl Nelleke 
Borger zich onder andere gaat bezig houden met de ledenparticipatie. 
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