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Kenmerk

Inschalingsbeleid

Geachte heer Naves,

Middels deze brief wil de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) er bij de Raad voor de
rechtspraak op aandringen om - op korte termijn - onderzoek te (laten) doen naar de inschaling van
toetredende collega’s in de rechtspraak. De NVvR heeft de laatste tijd diverse signalen ontvangen
waaruit blijkt dat het huidige inschalingsbeleid onvoldoende helderheid biedt.

Achtergrond
Zoals u weet heeft een aantal leden van de NVvR (in dit geval rechters) het initiatief genomen om

een pamflet te maken over ongelijke beloning binnen de sector rechterlijke macht. Met het pamflet
wilden de initiatiefnemers de Raad voor de Rechtspraak, de COR, het College van afgevaardigden en
de NVvR verzoeken het huidige inschalingsbeleid tegen het licht te houden. Betoogd wordt dat
inschaling op basis van het laatstverdiende loon een ongelijke beloning in de hand werkt. Ongeveer

tegelijkertijd heeft een aantal rio’s op 12 oktoberji. een (eigen) onderzoek — dat al in uw bezit is -

verricht.

Op 28 november jongstleden heeft u een reactie gestuurd naar aanleiding van bovengenoemd
initiatief. U licht toe hoe het huidige inschalingsbeleid in elkaar steekt en u stelt dat er geen sprake is
van ongelijke beloning. Wel erkent u in deze brief dat bij de inpassing van rechter in opleiding
behoefte zou kunnen bestaan aan meer criteria dan alleen het inkomen uit vorige arbeid en de
vastgestelde benodigde opleidingsduur (vier jaar of minder dan vier jaar). U geeft aan dat de Raad

bereid is zich hierop nader te oriënteren.

Standpunt NVvR

De NVvR heeft onlangs het standpunt ingenomen dat enkel inschaling op basis van het eerder
ontvangen salaris als criterium zowel voor de zittende magistratuur als het openbaar ministerie
onvoldoende kan zijn om tot een juiste inschaling te komen. Nader onderzoek is volgens de NVvR
nodig om in kaart te brengen of het huidige inschalingsbeleid nog voldoet en/of dit mogelijk leidt tot
ongelijke beloning. Beloningsverschillen (o.a. loonkloof tussen mannen en vrouwen) zijn veelvuldig
onderwerp van gesprek in de media, politiek, rechtspraak en wetenschap en ook de NVvR is door
diverse media benaderd om meer duidelijkheid over het huidige inschalingsbeleid te scheppen.
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Naar de mening van de NVvR kent het huidige inschalingsbeleid, op basis van de bestaande wet- en
regelgeving, een dermate hoge tolerantie voor niet-transparant maatwerk, dat zorgen over ongelijke
beloning tussen mannen en vrouwen, onverklaarbare verschillen in salaris tussen net toegetreden
rechters-in-opleiding en zorgen over willekeur en voorkeursbehandelingen onvoldoende kunnen
worden weggenomen. Zo kan het vermoeden niet (met cijfers) worden weerlegd dat kandidaten
worden aangemerkt als “super-ervaren kandidaat” of “superspecialist”, zonder dat zij aan de scherpe
criteria van die categorieën voldoen, enkel omdat hun laatstverdiende loon in de marktsector de rio-
schalen te boven gaat. Dit brengt gevaren met zich mee, zoals integriteitsrisico’s voor de bestuurders
die het salaris aan de rechters in spé toekennen, het al genoemde risico van de ongelijke beloning bij
gelijke functies en ten slotte het risico dat hierdoor niet zichtbaar wordt dat de rio-schalen eventueel
onvoldoende toereikend zijn in de huidige arbeidsmarkt.

Nader onderzoek nodig
Nu u zelf ook aangeeft dat het huidige scala aan criteria met betrekking tot inschaling te beperkt kan
zijn om goed in te kunnen spelen op de verschillende belangen en omstandigheden van het
specifieke geval of van de situatie in een breder perspectief (zoals de arbeidsmarktomstandigheden),
wil de NVvR u hierbij in concreto verzoeken om een nader onderzoek in te stellen naar het huidige
inschalingsbeleid met als doel om opheldering te geven of kandidaten juist worden ingeschaald en/of
er een te verklaren onderscheid wordt gemaakt in salarissen en vergoedingen. Hierbij valt te denken
aan het gemaakte onderscheid tussen rechters in rio-salarisschalen en rechters die bij aanvang
volgens salariscategorie 9 en hoger worden beloond, zoals de overstappende OM-ers,
superspecialisten en super-ervaren kandidaten.

Vanwege een verwachte behandeling in de komende ledenraad van de NVvR ontvang ik uw reactie
op ons verzoek graag uiterlijk 26 maart 2019. Overigens verwacht de NVvR dat dit onderwerp bij een
eerstvolgende SORM-vergadering aan de orde kan komen.
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