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Met mijn circulaire d.d. 23 maart 2020 kenmerk 2859054 heb ik u geïnformeerd
over de inhoud van de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Ons kenmerk
Macht 2018-2020 en de implementatie van de daarin opgenomen afspraken. Ik 2948956

heb daarin toegelicht dat voor een aantal afspraken de datum van
inwerkingtreding was voorzien op 1 juli 2020. Deze datum hield verband met de Bijlage

benodigde tijd voor het tot stand brengen van de noodzakelijke wijzigingen in het 1; verzendlijst

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Brra) en de datum van publicatie . -

van deze wijzigingen in het Staatsblad. Door omstandigheden verschuift de beleid
publicatie naar een datum gelegen tussen 1 juli 2020 en 1 oktober 2020. In
aanvulling op bovengenoemde circulaire informeer ik u in deze circulaire over de G&dig van/tot

gevolgen daarvan voor de betreffende afspraken. 1juli 2020 tot en met 30
september 2020

Loondoorbetaling ouderschapsverlof
De regeling voor loondoorbetaling bij ouderschapsverlof (Brra, artikel 33fl) wordt
gewijzigd zoals beschreven in de circulaire van 20 maart 2020. De ingangsdatum
van de overeengekomen wijzigingen blijft 1 juli 2020.

Pikettoelage
De uitbreiding van de piketregeling ex artikel 6f, tweede lid, Brra, juncto artikel 1
van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren, met de mogelijkheid om
een vergoeding toe te kennen voor de daadwerkelijk tijdens de piketdienst
gewerkte uren wordt ingevoerd zoals beschreven in de circulaire van 20 maart
2020. De ingangsdatum van deze uitbreiding blijft 1 juli 2020. Degenen die in
aanmerking komen voor deze vergoeding kunnen vanaf 1 augustus 2020 hun
declaraties (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020) opgeven in de portal van
P-Direkt. Na een akkoord van of namens de functionele autoriteit zal P-Direkt
voor de uitbetaling zorgdragen.

Plaatsvervangers
De mogelijkheid om aan rechters-plaatsvervangers en raadsheren
plaatsvervangers een vergoeding te geven voor deelname aan meervoudig
raadkameroverleg ten behoeve van een uitspraak in het geval in de betreffende
zaak geen zitting heeft plaatsgevonden (uitbreiding van artikel 6a Brra) wordt
ingevoerd per 1 juli 2020, zoals beschreven in de circulaire van 20 maart 2020.
Hetzelfde geldt voor de afspraak om raadsheren in buitengewone dienst,
advocaten-generaal in buitengewone dienst en plaatsvervangers naast het reeds
bestaande recht op een reiskostenvergoeding ook recht op vergoeding van de
verblijfkosten te geven.
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Voor bovenstaande drie afspraken geldt deze circulaire als grondslag tot de datum Directoraat-Generaal

waarop de wijzigingen zijn gepubliceerd in het Staatsblad. Rechtspleging en
Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel

Afbouw mobiliteitstoelage
De datum voor het stopzetten van de mogelijkheid om de mobiliteitstoelage ex Datum

artikel 6g, Brra, toe te kennen verschuift van 1 juli 2020 naar 1 oktober 2020. 23juni 2020

Hetzelfde geldt voor de start van de overeengekomen afbouwregeling voor
degenen die deze toelage reeds genieten. De eerste vermindering met 20% van Ons kenmerk

de toelage vindt plaats per 1 oktober 2020. De data voor de volgende vier
stappen van 20% blijven dezelfde als vermeld in de circulaire van 20 maart 2020.
Dat betekent dat voor degenen die op 30 september 2020 deze toelage genieten
de hoogte daarvan:

per 1 oktober 2020 wordt gesteld op 80%;
per 1 juli 2021 wordt gesteld op 60%;
per 1 juli 2022 wordt gesteld op 40%;
per 1 juli 2023 wordt gesteld op 20%;
per 1 juli 2024 wordt gesteld op 0%.

Deze afbouwregeling geldt ook voor de raadsheer of seniorrechter ten aanzien
van wie reeds v66r 1 oktober 2020 een besluit tot benoeming c.q. plaatsing in
een in categorie 8 ingedeeld ambt bij een ander gerecht is genomen en waarvan
de ingangsdatum is gelegen op 1 oktober 2020 of een daarna gelegen datum.

PAS-regeling na de AOW-gerechtigde leeftijd
De mogelijkheid om na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gebruik te
(blijven) maken van de PAS-regeling wordt niet per 1 juli 2020 maar per 1
oktober 2020 beëindigd. Voor deze maatregel is voorzien in overgangsrecht dat
blijft luiden zoals beschreven in de circulaire van 20 maart 2020. In essentie
betekent dit dat alle PAS-aanvragen die een ingangsdatum kennen van 1 januari
2021 of later niet gecombineerd kunnen worden met de AOW. Alle PAS-aanvragen
die een ingangsdatum in 2020 of eerder hebben kunnen wel gecombineerd
worden met de AOW, vanzelfsprekend voor zover op de AOW-gerechtigde leeftijd
ook aan de overige voorwaarden voor deelname aan de PAS-regeling wordt
voldaan.

De reden dat de ingangsdatum van de afspraken over de mobiliteitstoelage en de
PAS-regeling drie maanden verschuift is gelegen in de omstandigheid dat deze
afspraken verslechteringen zijn voor de rechthebbenden en als zodanig pas
rechtskracht kunnen krijgen na publicatie in het Staatsblad.

De

Ik verzoek u de inhoud van deze circulaire bekend te maken onder de
belanghebbenden.

Directeur Rechtsbestel
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VERZENDLIJST

De president van de Hoge Raad der Nederlanden
De procureur-generaal bij Hoge Raad der Nederlanden
De directeur bedrijfsvoering bij de Hoge Raad der Nederlanden

Het College van procureurs-generaal
Het bureau van het Parket-Generaal t.a.v. mr. R. Snijhorst

De directeur van het bureau van de Raad voor de rechtspraak
Het bureau van de Raad voor de rechtspraak t.a.v. mr. dr. L. Tilstra
Het bureau van de Raad voor de rechtspraak t.a.v. mr. A.N.R. Pherai
Team HRM-LDCR, Utrecht

De Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

De directie Wetgeving en Juridische Zaken t.a.v. mr. D. Hesemans
De directie Rechtsbestel, t.a.v. de heer F.H. van Hekken

P- Direkt


