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Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze
wet maakt een aanpassing van de regeling loondoorbetaling bij ouderschapsverlof
rechterlijke ambtenaren (Brra, artikel 33n) noodzakelijk. Op 27 juni jI. is met de
Sectorcommissie rechterlijke macht (i.c. de NVvR) overeenstemming bereikt over
de wijzigingen, die materieel gelijk zijn aan de wijzigingen die in de sector Rijk
zijn bereikt ten aanzien van de loondoorbetaling bij ouderschapsverlof van
rijksambtenaren. Met deze circulaire informeer ik u over de nieuwe regeling en
het daarmee samenhangende overgangsrecht. In afwachting van de benodigde
wijziging van artikel 33n van het Brra geldt deze circulaire als grondslag voor de
nieuwe regeling.

Inhoud nieuwe regeling
Vanaf 2 augustus 2022 wordt het wettelijk betaald ouderschapsverlof (geregeld in
de Wet arbeid en zorg) onderdeel van de aanspraak op betaald ouderschapsverlof
van rechterlijke ambtenaren. De belangrijkste aspecten van deze wijziging zijn de
volgende:

— de rechterlijk ambtenaar heeft gedurende de eerst acht levensjaren van
het kind aanspraak op 26 weken ouderschapsverlof, waarvan over
maximaal 13 weken loondoorbetaling kan plaatsvinden;

— gedurende het eerste levensjaar van het kind is er gedurende maximaal 9
weken aanspraak op doorbetaling van 100% van de eigen bezoldiging
tijdens de periode waarover recht bestaat op de uitkering van het UWV
(ingevolge de Wet arbeid en zorg). Over de resterende weken betaald
ouderschapsverlof bedraagt de doorbetaling ?50!o van de eigen
bezoldiging. Afhankelijk van de keuze die in het eerste levensjaar is
gemaakt kan deze periode derhalve 4 tot en met 13 weken bedragen;

— de wachttijd van één dienstjaar, genoemd in artikel 33n, eerste lid, van
het Brra vervalt per 2 augustus 2022;

— de terugbetalingsplicht, genoemd in artikel 33n, zevende lid, van het Brra
vervalt eveneens per 2 augustus 2022. Reeds lopende
terugbetalingsverplichtingen stoppen op deze datum.
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Overgangsrecht Directoraat-Generaal

De nieuwe voorziening gaat ook gelden voor rechterlijke ambtenaren waarvan het Rechtspleging en
Rechtshandhaving

betaald ouderschapsverlof voor een kind is ingegaan voor 2 augustus 2022. Directie Rechtsbestel

Daarbij zijn er drie mogelijkheden.
1. Rechterlijke ambtenaren voor wie nu, conform het huidige artikel 33fl van Datum

het Brra het percentage van 6O% doorbetaling geldt: voor het op 2 4uli 2022

augustus 2022 resterend recht op betaald ouderschapsverlof gelden de Ons kenmerk

nieuwe percentages van 100% en 75% doorbetaling. 4101982

2. Rechterlijke ambtenaren die vallen onder het overgangsrecht, bedoeld in
artikel VIII van het Besluit van 25 september 2020 tot wijziging van het
Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en het Besluit rechtspositie
leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak ter formalisering van
de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2018 —

2020: het op 2 augustus resterende recht op betaald ouderschapsverlof
wordt naar rato verhoogd naar een flexibel percentage tussen 75% en
375 %

3. Rechterlijke ambtenaren die de 13 weken betaald ouderschapsverlof op
grond van artikel 33n van het Brra geheel of gedeeltelijk hebben genoten:
het wettelijk betaald ouderschapsverlof heeft vanaf 2 augustus 2022
directe werking, waardoor werknemers daar recht op krijgen als zij nog
aanspraak hebben op ouderschapsverlof op grond van de Wet arbeid en
zorg. Dat geldt ook voor rechterlijke ambtenaren die op grond van het
Brra hun 13 weken betaald ouderschapsverlof al geheel of gedeeltelijk
hebben genoten. Voor rechterlijke ambtenaren die het wettelijk betaald
ouderschapsverlof willen benutten (hierbij geldt een wettelijk minimum
van één maal de arbeidsduur per week) dat uitstijgt boven de 13 weken
betaald ouderschapsverlof op grond van de nieuwe voorziening in het Brra
geldt dat zij dit achteraf uitbetaald zullen krijgen van UWV.

Instructie P-Direkt
Nieuwe aanvragen kunnen vanaf 2 augustus 2022 worden aangevraagd met het
formulier ‘Ouderschapsverlof 2022’. Eventuele aanvragen die op dit moment al
met het formulier ‘Ouderschapsverlof 2020’ zijn gedaan met een ingangsdatum
van 2 augustus 2022 of later worden door P-Direkt verwijderd.
In de bijlage bij deze circulaire treft u nadere uitleg aan over de hierboven
genoemde 3 overgangssituaties.

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

De minister voor Rechtsbescherming

t lI_
de jctr Rechtsbestel,
.Rotscheid
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Bijlage bij de circulaire betaald ouderschapsverlof

Overgangssituatie 1
Voor rechterlijke ambtenaren met een kind dat op 2 augustus 2022 ouder is dan 1
jaar past P-Direkt het doorbetalingspercentage aan van 60% naar 75%. Zij
kunnen het ingeboekt verlof laten staan.
Voor rechterlijke ambtenaren met een kind dat op 2 augustus jonger is dan 1 jaar
geldt het volgende. P-Direkt zet de huidige regeling over en berekent voor
hoeveel uur men recht heeft op 100% doorbetaling en voor hoeveel uur recht
bestaat op 75% doorbetaling. P-Direkt verwijdert deze boekingen omdat vanaf 2
augustus een verhoogd percentage geldt. Na 2 augustus kan betrokkene de
boekingen opnieuw in het P-Direktportaal doen.

N.B: Betrokkene dient ervoor te zorgen dat hij zo spoedig mogelijk de opgenomen
ouderschapsverlofuren tot 2 augustus heeft afgeboekt in het P-Direktportaal zodat
P-Direkt op 2 augustus de juiste uren kan overzetten naar de nieuwe regeling. Na
2 augustus kan betrokkene geen wijzigingen meer doen op het ouderschapsverlof
dat is opgenomen voor 2 augustus 2022.

Het kan zijn dat de nieuwe percentages nog niet zijn verwerkt voor de
salarisbetaling in augustus. Dan krijgt betrokkene in september een correctie
hiervan.

Overgangssituatie 2
Voor de rechterlijke ambtenaren in deze overgangsgroep zal vanaf 2 augustus
2022 bij opname van ouderschapsverlof een lager inhoudingspercentage op het
salaris worden ingehouden.

Voorbeeld
De rechterlijk ambtenaar heeft op dit moment een inhoudingspercentage van
72,50%. Dit betekent dat betrokkene per opgenomen uur betaald
ouderschapsverlof 27,50% ontvangt. Dit wordt als volgt berekend: 75% / 55% x
27,50% = 37,50%. Kortom: Het nieuwe inhoudingspercentage is 62,50% en het
nieuwe doorbetalingspercentage is 3715O%.

In de onderstaande tabel wordt weergeven wat dat betekent voor de
verschillende inhoudingspercentages.

Oud inhoudingspercentage Oud doorbetalingspercentage Nieuw doorbetalingspercentage Rekenformule
45% 55% 75% 75%/55%*55%=75%

50% 50% 68,18% 75%/55%*50%=68, 18%
55% 45% 61,36% 75%/55%*45%_6135%
60% 40% 54,55% 75%/55%*40%=54,55%
65% 35% 4773% 75%/55%*35%=4773%

70% 30% 40,91% 75%/55%*30%=40,91%
72,50% 27,50% 37,5% 75%/55%*27,5%= 375%

Overgangssituatie 3
De rechterlijke ambtenaren die in deze overgangsgroep vallen en gebruik willen
maken van het wettelijk betaald ouderschapsverlof kunnen contact opnemen met
P-Direkt.

Over de periode waarin betrokkene alleen recht heeft op de uitkering voor het
betaald ouderschapsverlof, neemt hij/zij onbetaald ouderschapsverlof op. P-Direkt
vraagt achteraf na de le verjaardag van het kind de uitkering aan bij het UWV.

Fout! Onbekende naam voor



Betrokkene ontvangt de uitkering dan van het UWV. Dit kan wel een aantal weken
duren na de aanvraag door P-Direkt.

Fout! Onbekende naam voor



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
LDCR Afdeling HRM, Utrecht, t.a.v. P. Selhorst

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

De directie Wetgeving en Juridische Zaken La.v. mr E.A. Brijder
De directie Rechtsbestel, t.a.v. de heer F.H. van Hekken

P-Direkt


