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Voorwoord 
 
De oorsprong van dit handboek 
De positie van raio’s is geregeld in een aanzienlijk aantal wettelijke regelingen en uitvoeringsregelingen die 
onderling sterk van opzet en karakter verschillen. Daardoor is het geheel aan regels die op raio’s betrekking 
hebben tamelijk ondoorzichtig, in het bijzonder als het gaat om bevoegdheid en uitvoering. 
 
De oorsprong van dit handboek ligt in 2003. De Raad van Opdrachtgevers van SSR stelde toen de werkgroep 
Bestuurlijke verantwoordelijkheid in. Deze werkgroep bracht de regels en bevoegdheden met betrekking tot 
raio’s in kaart. Deze inventarisatie leverde een diffuus beeld op: in bepaalde gevallen was het “bevoegd gezag” 
bevoegd en in andere gevallen de “functionele autoriteit”. Ook komt het voor dat de bevoegdheid bij “de 
minister” werd neergelegd of in het midden werd gelaten. In regelingen van recente datum wordt de term 
“werkgever” gebruikt. Al deze hoedanigheden kunnen bovendien door verschillende organen worden vervuld, 
onder meer afhankelijk van het stadium van de opleiding en mandatering. In de praktijk ontstonden bij de 
uitvoering van de arbeidsvoorwaarden daardoor regelmatig problemen.  
 
Op advies van de werkgroep hebben de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal 
begin 2004 besloten de uitoefening van de rechtspositionele bevoegdheden zoveel mogelijk centraal, dat wil 
zeggen bij het College van Bestuur van SSR, te beleggen. In essentie heeft dit geleid tot de volgende werkwijze: 

 Als de beslissingbevoegdheid ligt bij het “bevoegd gezag” of “de minister”, is deze bevoegdheid zoveel 
mogelijk in mandaat bij het College van Bestuur van SSR belegd.  

 Als het gaat om een raio in de opleidingsperiode bij een gerecht of parket en als de beslissingsbevoegdheid 
berust bij de “functionele autoriteit” (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket) dan mandateert 
deze zijn bevoegdheden aan het College van Bestuur van SSR.  

 Het College van Bestuur van SSR mandateert zijn bevoegdheden ten aanzien van raio’s zoveel mogelijk 
door aan de opleidingsadviseurs van SSR. 

 
Voor de uitvoering van de bevoegdheden op het gebied van de rechtspositie en op het gebied van de opleiding 
heeft het College van Bestuur, in samenspraak met de Raad van Opdrachtgevers van SSR een aantal regelingen 
vastgesteld. Ook deze zijn in dit handboek opgenomen. 
 
 “Flexibilisering” 2010  
De Wrra is bij Wet van 11 december 2008 gewijzigd. Het Brra en het Bora zijn bij besluit van 1 juni 2010 
gewijzigd1. Deze wijzigingen zijn per 1 juli 2010 in werking getreden. Een groot aantal artikelen is verplaatst van 
Wrra naar Brra. Ook zijn in veel gevallen de bevoegdheden verschoven van Minister van Veiligheid en Justitie 
naar de Raad voor de rechtspraak. Deze wijzigingen zijn in de voorliggende versie verwerkt. De gewijzigde wet- 
en regelgeving brengt overigens geen materiële wijzigingen aan in de rechtspositie van de raio. 
   
Actualisering Bora per 1 juli 2011 en wijziging Brra c.a. bij Besluit 31 januari 2011 
Per 1 juli 2011 is het Bora geactualiseerd en meer in overeenstemming gebracht met de huidige praktijk. 
Enerzijds gaat het om aanpassing van terminologie, anderzijds om enkele inhoudelijke wijzigingen (o.a. 
beoordeling, tijdelijke aanstelling, herplaatsingstermijn na ontslag uit vaste dienst, totale duur van de 
opleiding, het keuzemoment). Deze zijn in het handboek verwerkt. Ook is de regeling rond het afleggen van de 
eed verduidelijkt. Tenslotte zijn enkele wijzigingen in het Brra (zie desbetreffend Besluit van 31 januari 2011, 
Stb 2011,25) verwerkt (onder meer betreffende buitengewoon verlof, zie onder 44a en b).

                                                 
1 Zie Stb 2010,225, waarin wordt verwezen naar Stb 2009,8 voor wat betreft de wijziging van het Wrra en Stb 2010,210 voor 
wat betreft wijziging van Brra en Bora. 
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Overzicht van de belangrijkste toepasselijke regelingen en gebruikte afkortingen 
 
 

Regeling Afkorting 

Algemeen rijksambtenarenreglement Arar 

Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren Bbra 

Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren Bora  

Besluit onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren Bovra 

Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren Brra 

IKAP-regeling rechterlijke macht en IKAP-regeling rijkspersoneel - 

Levensloopregeling sector rechterlijke macht en Levensloopregeling Rijkspersoneel  - 

Mandaatbesluit gemeenschappelijke landelijke diensten en rechterlijke ambtenaren in 
opleiding 

MB 

Mandaatbesluit uitoefening rechtspositionele bevoegdheden raio’s MbRvO 

Mandaatbesluit bevoegdheden college van bestuur met betrekking tot raio’s MbCvB 

Reisbesluit binnenland en Reisregeling binnenland - 

Reisbesluit buitenland en Reisregeling buitenland - 

Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk - 

Verplaatsingskostenbesluit Vkb 

Verplaatsingskostenregeling Vkr 

Wet aanpassing arbeidsduur Waa 

Wet arbeid en zorg Wazo 

Wet kinderopvang Wko 

Wet op de rechterlijke organisatie Wro 

Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren Wrra 

 
 
Leeswijzer 
Dit overzicht behandelt de arbeidsvoorwaarden van raio’s zoveel mogelijk in artikelsgewijze volgorde. 
 
Waar is geschreven dat de bevoegdheid berust bij het gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket kan worden 
gelezen de persoon die door of namens het gerechtsbestuur of hoofd van het parket is belast met het geven 
van leiding aan de raio. 
Waar in de regelingen sprake is van “rector” moet worden gelezen: College van Bestuur van SSR. 
 
Ieder afzonderlijk verzoek zal op zijn eigen merites beoordeeld worden en de gemotiveerde beslissing zal 
daarvan blijk geven.  
 
Dit handboek is vooral bedoeld om een overzicht te geven van de op de raio’s toepasselijke regels en 
beleidslijnen en hoe in de praktijk met deze regels wordt omgegaan. Natuurlijk prevaleren de tekst van de 
wettelijke regelingen en de regelingen die daarop gebaseerd zijn.  
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Hoofdstuk 1. Benoeming, ontslag, plaatsing c.a. 
 
 
§ 1.  Benoeming 
Toepasselijke regeling: art. 2,8 Wrra, artt. 21, 22 Bora, art. 2g,1 Brra 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Tijdelijke dienst 
Degene die is toegelaten tot de raio-opleiding, wordt benoemd als rechterlijk ambtenaar in opleiding in 
tijdelijke dienst bij de gerechten voor de duur van drie jaar en twee maanden.  
 
Vaste dienst 
Tenzij de opleiding op grond van artikel 8 Bora is beëindigd, wordt de raio aansluitend aan de benoeming in 
tijdelijke dienst benoemd in vaste dienst bij de gerechten.  
 
Een deeltijdbenoeming is pas één jaar na indiensttreding als raio mogelijk (zie § 7).  
Het benoemingsbesluit wordt namens de Minister van Veiligheid en Justitie getekend door het College van 
Bestuur. 
 
Een raio dient over de Nederlandse nationaliteit te beschikken op het moment dat hij aanvangt met de raio-
opleiding. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 2. Salaris 
Toepasselijke regeling: artt. 7 e.v. Wrra, artt. 4 e.v. Brra, Richtlijnen voor de inschaling van een rechterlijke 
ambtenaar (in opleiding) bij een eerste benoeming en bij een opvolgende benoeming (Ministerie van Justitie, 
augustus 2003) 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  Raad voor de rechtspraak  
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Hoofdregel: De raio krijgt met ingang van de datum van indiensttreding het als eerste in de schaal, waarin de 
raiofunctie is ingedeeld, vermelde salaris: schaal 12, trede 0.  
Als de raio overstapt uit een andere functie dan is het laatstverdiende reguliere salaris, berekend op basis van 
een voltijds benoeming (36 uur/week), uitgangspunt. Was de raio zelfstandige dan wordt voor de vaststelling 
van het huidige inkomen het gemiddelde van de inkomens van de afgelopen drie jaren als uitgangspunt 
genomen.  
De raio ontvangt dan als startsalaris het salaris dat hoort bij de naasthogere trede in de raioschaal (schaal 12). 
Het maximumsalaris is het salaris dat behoort bij schaal 12, trede 10.  
De trede wordt in het benoemingsbesluit vastgelegd (art. 13 Wrra). 
 
Terug naar de index 
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§ 3. Plaatsing  
Toepasselijke regeling: art. 21 Bora, art. 2g,3 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: raio-opleidingsbureau  
 
In een schriftelijk besluit van de opleidingsadviseur wordt vastgelegd bij welke rechtbank en welk 
arrondissementsparket de raio wordt geplaatst. 
 
Regeling: 
De raio mag drie plaatsingsvoorkeuren opgeven. Het beleid dat gehanteerd wordt bij plaatsing luidt als volgt: 
a. De raio wordt in beginsel niet geplaatst in een arrondissement waar hij binnen twee jaar voor de datum 

van benoeming als raio in de functie van secretaris werkzaam is geweest. Wanneer de partner of naaste 
familie in het gewenste arrondissement werkzaamheden verricht die op enigerlei wijze kunnen 
conflicteren met de werkzaamheden die de raio in het betreffende arrondissement dient te verrichten, kan 
dit aan plaatsing in het gewenste arrondissement in de weg staan. 

b. De door een raio aangegeven plaatsingsvoorkeur en adviezen van de selectiecommissie ten aanzien van 
plaatsing gelden bij plaatsing als uitgangspunt. 

c. De plaatsing van de raio vindt pas plaats als van alle raio’s in de desbetreffende lichting de 
plaatsingsvoorkeuren bekend zijn. 

d. In beginsel krijgen alle rechtbanken ten minste één raio toegewezen. 
 
Er wordt bij de plaatsing van een lichting raio’s serieus rekening gehouden met de wensen van de instromende 
raio’s met betrekking tot hun plaatsing. Maar vanuit het oogpunt van het dienstbelang (waaronder: spreiding 
raio’s over het land en continuïteit van de opleidingssituatie bij een gerecht of parket) kan van deze wensen bij 
de plaatsing worden afgeweken. 
 
Procesverloop: 

 September (aprillichting)/maart (oktoberlichting): het raio-opleidingsbureau inventariseert voor de 
komende lichting het aantal beschikbare opleidingsplaatsen bij rechtbanken.  

 Na afronding selectieprocedure: ontvangst van het dossier van de selectiecommissie en van de 
schriftelijke opgave plaatsingsvoorkeur. 

 Uiterlijk 2 maanden voor aanvang opleiding: plaatsingsbesluit. Het raio-opleidingsbureau maakt de 
toegewezen standplaats schriftelijk aan de raio bekend en informeert daarna schriftelijk de 
gerechtsbesturen en hoofden van de parketten.  

 
Terug naar de index 
 
 
§ 4. Overplaatsing 
Toepasselijke regeling: (basis) art 21 lid 1 Bora 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: raio-opleidingsbureau  
 
In uitzonderingsgevallen kan een raio op zijn verzoek worden overgeplaatst. Overplaatsing is pas mogelijk na 
afronding van de basisperiode bij de rechtbank. Een verzoek tot overplaatsing kan worden ingediend tot 
uiterlijk zes maanden voor het einde van deze periode bij een verzoek tot overplaatsing met ingang van de 
basisperiode bij het parket of tot uiterlijk zes maanden voor het eind van de basisperiode bij het parket bij een 
verzoek tot overplaatsing met ingang van de verdiepingsperiode.  
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De raio zendt zijn schriftelijke en gemotiveerde verzoek aan de opleidingsadviseur.  
De opleidingsadviseur wendt zich met dat verzoek tot het bestuur van de rechtbank én het hoofd van het 
arrondissementsparket van waaruit overplaatsing wordt gevraagd en tot het bestuur van de rechtbank én het 
hoofd van het arrondissementsparket waarnaar de raio wil worden overgeplaatst en vraagt hen of zij met het 
verzoek akkoord gaan.  
Het gerechtsbestuur en/of het hoofd van een parket kunnen hun akkoordverklaring weigeren in verband met 
continuïteit in de opleidingssituatie, capaciteitsproblemen, etc. 
 
Als de overplaatsing in moet gaan op het moment dat de verdiepingsperiode aanvangt en de raio heeft zijn 
keuze voor zitten of staan al kenbaar gemaakt aan SSR dan wordt alleen om de akkoordverklaringen van de 
betreffende hoofden van de parketten c.q. de gerechtsbesturen gevraagd. 
 
Bij de behandeling van een verzoek door de opleidingsadviseur wordt in ieder geval de opleidingssituatie in de 
beoogde nieuwe standplaats betrokken.  

 
Terug naar de index 
 

 
§ 5. Ontslag 
 
5A. Ontslag op eigen verzoek 
Toepasselijke regeling: art. 35a Brra 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Ontslag op eigen verzoek wordt verleend met ingang van een dag niet vroeger dan een maand of later dan drie 
maanden na de dag waarop het verzoek om ontslag is ontvangen. Hiervan kan onder bepaalde voorwaarden 
worden afgeweken. Zie art. 35a, 4e lid Brra.  
 
Terug naar de index 
 

 
5B.  Ontslag anders dan op eigen verzoek 
Toepasselijke regeling: art. 27 Bora, art. 35b e.v. Brra 
Beslissingsbevoegd: de Raad van Opdrachtgevers van SSR  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: Opleidingsadviseur i.o.m. afdeling HRM SSR 
De opleidingsadviseur bereidt de besluitvorming voor ten behoeve van de Raad van Opdrachtgevers. De 
administratieve voorbereiding en afhandeling van het ontslag worden door de afdeling HRM SSR verzorgd.  
 
Terug naar de index 
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5B.1. Ontslaggronden 
 
De Bora-regeling 
Artikel 27: 
Als een beslissing als bedoeld in artikel 8 Bora is genomen dan kan de raio op die grond worden ontslagen. 
Artikel 8 betreft de volgende beslissingen: 

– beëindiging van de opleiding als in de loop van de opleiding tot het oordeel wordt gekomen dat de raio de 
opleiding niet met gunstig resultaat zal kunnen afsluiten of niet geschikt is voor een der in artikel 2 Bora 
bedoelde functies; 

– bekendmaking dat niet wordt overgegaan tot een benoeming dan wel voordracht voor een benoeming als 
bedoeld in artikel 29 Bora als na afloop van de opleiding tot het oordeel wordt gekomen dat de raio de 
opleiding niet met gunstig resultaat heeft beëindigd of niet geschikt is voor een der in artikel 2 Bora 
bedoelde functies.  

 
De Brra-regeling 
Artikel 35b e.v.: 
De raio kan worden ontslagen op grond van ongeschiktheid wegens ziekte tot het verrichten van zijn arbeid 
onder de in artikel 35b e.v. neergelegde voorwaarden. 
 
Artikel 36: 
De raio kan worden ontslagen op grond van: 
a. ongeschiktheid voor het vervullen van zijn ambt, anders dan wegens ziekte; 
b. het verlies van een bij wettelijk voorschrift gesteld vereiste voor benoeming in het door hem vervulde ambt; 
c. een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij onder curatele is gesteld of wegens schulden 
is gegijzeld; 
d. een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak waarbij hij wegens misdrijf is veroordeeld tot een 
vrijheidsstraf; 
e. het bij of in verband met indiensttreding of keuring verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, 
zonder welke handelwijze niet tot indienstneming of goedkeuring zou zijn overgegaan, tenzij de rechterlijk 
ambtenaar aannemelijk maakt dat hij te goeder trouw heeft gehandeld; of 
f. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 
Artikel 36b  
De raio die in vaste dienst is benoemd kan ook op andere gronden worden ontslagen (“onverenigbaarheid van 
karakters”).  
 
Terug naar de index 
 

 
5B.2. Ontslagprocedure raio in tijdelijke dienst 

Artikel 36a jo art 2d  

Bij afloop termijn 
Aan de raio in tijdelijke dienst wordt geacht ontslag te zijn verleend met ingang van de dag waarop de duur van 
de benoeming in tijdelijke dienst is verstreken.  
 
Voor afloop termijn 
De raio die in tijdelijke dienst is benoemd, kan tussentijds worden ontslagen, met dien verstande dat dit ontslag 
niet eerder ingaat dan na het verstrijken van een termijn van: 
a. drie maanden, indien de rechterlijk ambtenaar op de dag van de ontslagverlening ten minste twaalf 
maanden onafgebroken als rechterlijk ambtenaar werkzaam is geweest; 
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b. twee maanden, indien de rechterlijk ambtenaar op de dag van de ontslagverlening ten minste zes maanden 
onafgebroken als rechterlijk ambtenaar werkzaam is geweest; en 
c. een maand, indien de rechterlijk ambtenaar op de dag van de ontslagverlening korter dan zes maanden 
onafgebroken als rechterlijk ambtenaar werkzaam is geweest. 
 
Deze termijnen kunnen, al dan niet op verzoek van de raio, worden verkort. 
Als dit niet op verzoek van de raio geschiedt, wordt aan hem een bedrag uitbetaald dat gelijk is aan de door 
hem laatstelijk genoten bezoldiging, vermeerderd met de vakantieuitkering en de eindejaarsuitkering, 
berekend over de periode waarmee de opzegtermijn wordt verkort.  
 
Ontslag kan niet aan een vrouwelijke raio worden verleend gedurende: 
a. het zwangerschaps- en bevallingsverlof, bedoeld in artikel 3:1 van de Wet arbeid en zorg; 
b. de periode van zwangerschap voorafgaand aan het in onderdeel a bedoelde verlof; en 
c. een periode van zes weken volgend op het in onderdeel a bedoelde verlof, indien zij direct na afloop van dat 
verlof haar werkzaamheden heeft hervat. 
 
Terug naar de index 
 
 
5B.3. Ontslagprocedure raio in vaste dienst 
 
Ontslag ex artikel 27 Bora 
De Raad van Opdrachtgevers neemt het desbetreffende besluit op verzoek van het College van Bestuur.  
Bij een raio in vaste dienst kan ontslag, als bedoeld in artikel 27 Bora, alleen worden verleend als na zorgvuldig 
onderzoek van maximaal zes maanden niet mogelijk is gebleken de raio binnen het gezagsbereik van de 
Minister van Veiligheid en Justitie of bij een gerecht een andere, mede in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden passende functie aan te bieden dan wel indien de raio weigert deze functie te aanvaarden. 
(art. 27 Bora). 
SSR zal zich hiertoe inspannen.Voor het uitvoeren van deze inspanningsverplichting geldt een termijn van 
maximaal zes maanden. Deze termijn start op de datum waarop de beslissing ex artikel 8 Bora is genomen.  
 
De afdeling HRM SSR zal in het kader van deze inspanningsverplichting samen met de raio een individueel 
personeelsbegeleidingsplan opstellen. 
In dit plan wordt het volgende opgenomen: 

- informatie over aard, niveau en inschaling van de huidige functie en duur van het dienstverband; 
- de soort functies waar naar zal worden gezocht; 
- de voorkeur van de betrokken raio; 
- eventuele afspraken over om-, her- en bijscholing; 
- nadere afspraken met betrekking tot een eventueel outplacementtraject; 
- de activiteiten die SSR en de raio zullen ontplooien; 
- relevante privé-omstandigheden. 

 
Mochten de herplaatsingsinspanningen niet leiden tot het vinden van een andere functie dan kan de raio 
worden ontslagen. De mededeling dat ontslag wordt overgegaan wordt uiterlijk 45 dagen vóór afloop van de 
termijn van zes maanden gedaan. Bij deze mededeling wordt het individuele personeelsbegeleidingsplan 
alsmede een rapportage over de inspanningen gevoegd. Het College van Bestuur zal de raio dan voordragen 
voor ontslag bij de Raad van Opdrachtgevers.  
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_16-11-2010#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
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Ontslag ex Brra artikelen 35b, 36 en 36b 
De Raad van Opdrachtgevers neemt het desbetreffende besluit op verzoek van het College van Bestuur.  
 
Terug naar de index 
 
 

§ 5C. Ontslag en zwangerschap/bevalling 

Toepasselijke regeling: art. 33m Brra 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur  
Mandaat van: Raad voor de rechtspraak 
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 

De raio die wordt ontslagen in het tijdvak waarin zij zwangerschaps- en bevallingsverlof als bedoeld in artikel 
3:1 van de Wet arbeid en zorg geniet, ontvangt met ingang van de datum van haar ontslag de laatstelijk 
genoten bezoldiging gedurende een periode die gelijk is aan de op de datum van ontslag nog resterende duur 
van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

De gewezen raio wier bevalling waarschijnlijk is binnen vier maanden na het tijdstip van ingang van haar 
ontslag, ontvangt de laatstelijk genoten bezoldiging gedurende de periode die aanvangt op de 41e dag 
voorafgaand aan de vermoedelijke datum van bevalling en eindigt op de 70e dag na de datum waarop de 
bevalling heeft plaatsgevonden. De in de eerste volzin bedoelde periode wordt verlengd tot 16 weken, indien 
die periode door een voortijdige bevalling minder dan 16 weken heeft bedragen. 

De gewezen raio wier bevalling niet wordt verwacht binnen vier maanden na het tijdstip van ingang van haar 
ontslag, maar niettemin binnen die termijn bevalt, ontvangt de laatstelijk genoten bezoldiging gedurende de 
periode die aanvangt op de datum van bevalling en eindigt op de 70e dag na de datum waarop de bevalling 
heeft plaatsgevonden. 
De nadere voorwaarden hierbij zijn neergelegd in art. 33m,4 Brra 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 6. Benoeming en plaatsing na afloop opleiding 
Toepasselijke regeling: art. 29 Bora, art. 5b,1 jo art. 2,2 (OM) en art. 2,5 (Rechtspraak) Wrra  
Beslissingsbevoegd (benoeming): de Kroon, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie 
Beslissingsbevoegd (plaatsing):  
ZM: de Raad voor de rechtspraak, overeenkomstig de aanbeveling van het betrokken gerechtsbestuur  
OM: de Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding: afdeling HRM SSR 
 
Benoeming (art. 29 Bora en art. 2 Wrra) 
Als de raio de raio-opleiding met gunstig resultaat heeft afgerond en geschikt wordt geacht voor een van de in 
artikel 2 Bora bedoelde functies dan wordt de raio, afhankelijk van zijn keuze, benoemd in de functie van 
gerechtsauditeur (in de rang van gerechtsauditeur) of in de functie van officier van justitie (in de rang van 
substituut-officier). 
 
Benoeming tot gerechtsauditeur c.q. tot officier van justitie geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht van 
de Minister van Veiligheid en Justitie. 
 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31


 

 

 

 

 

 

Handboek raioregelingen versie 1 juli 2014 
 

 

14 

Plaatsing (art. 5b Wrra) 
Bij de vaststelling van de rechtbank of het parket waar de raio zal gaan werken, wordt diens voorkeur en het 
dienstbelang in aanmerking genomen.  
 
Twee keer per jaar vindt de plaatsing van uitstromende raio’s plaats, te weten in mei/juni (voor de uitstromers 
in de komende periode juli tot en met december) en in november/december (voor de uitstromers in de 
periode januari tot en met juni van het volgende jaar). 
 
In maart respectievelijk september inventariseert de afdeling HRM SSR het aantal plaatsen voor uitstromende 
raio’s bij de rechtbanken en de parketten en de voorkeuren van de uitstromende raio’s.  
 
Uitstroom naar de Rechtspraak 
De bevoegdheid tot plaatsing ligt bij de Raad voor de rechtspraak (art. 5b,1 Wrra). In mei/juni respectievelijk 
november/december wordt het plaatsingsplan door de afdeling HRM SSR voorbereid. De afdeling HRM 
informeert de besturen van de rechtbanken hierover. Vervolgens dragen de besturen van de desbetreffende 
rechtbanken zorg voor de afhandeling van de benoeming. Ze richten zich daarvoor tot de Minister van 
Veiligheid en Justitie met het verzoek de desbetreffende raio voor te dragen bij de Kroon voor benoeming. 
Nadat de raio door de Kroon is benoemd, informeert het bestuur van de rechtbank de afdeling HRM van SSR 
hierover, door toezending van een kopie van het desbetreffende Koninklijk Besluit. Vervolgens geeft de 
afdeling HRM SSR alle rechtbankbesturen een totaaloverzicht van de plaatsingen.  
 
Uitstroom naar het OM: 
De bevoegdheid tot plaatsing ligt bij de Minister van Veiligheid en Justitie (art. 5b,2 Wrra).  
De namen en standplaatsvoorkeuren van de raio’s die gekozen hebben voor het OM worden door de afdeling 
HRM SSR aan het College van Procureurs-generaal doorgegeven. Dit draagt zorgt voor de benoeming tot 
officier van justitie in de rang van substituut-officier van justitie en voor plaatsing bij een parket. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 7.  Wijziging arbeidsduur 
Toepasselijke regeling: art. 3a Brra, Waa 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Raad voor de rechtspraak 
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio wordt bij zijn benoeming voor een volledige arbeidsduur aangesteld.  
Op verzoek van de raio kan de arbeidsduur waarvoor de raio is benoemd worden gewijzigd.  
 
Regeling: 
Indiening van het verzoek 
Ingevolge artikel 2, eerste lid, Waa kan de raio de opleidingsadviseur verzoeken om aanpassing van de 
arbeidsduur als hij ten minste een jaar voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in 
dienst is. Voor raio’s betekent dit dat het werken in deeltijd pas kan aanvangen na het eerste jaar van de 
opleiding.  
Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de opleidingsadviseur. 
Alvorens het verzoek in te dienen, informeert de raio naar het standpunt van het bestuur van de 
desbetreffende rechtbank dan wel hoofd van het desbetreffende parket. 
In het verzoek dient in elk geval te worden aangegeven wat het standpunt van het betrokken gerechtsbestuur 
dan wel hoofd van het parket is, wat het gewenste tijdstip van ingang van de aanpassing van de arbeidsduur is, 
wat het gewenste aantal uren is en welke spreiding van die uren over de week wordt gewenst. Het verzoek 
hoeft niet te worden gemotiveerd. 
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Het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur dient ten minste vier maanden vóór het beoogde tijdstip van 
ingang van de aanpassing te worden ingediend. De raio kan ten hoogste éénmaal per twee jaar, nadat de 
opleidingsadviseur op een eerder verzoek heeft beslist, opnieuw een verzoek indienen. 
 
Beslissing op het verzoek 
Voordat de opleidingsadviseur op het verzoek beslist, hoort deze het gerechtsbestuur, c.q. hoofd van het 
desbetreffende parket en de raio. De raio ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand voor het 
beoogde ingangstijdstip het besluit. Indien op dat moment nog niet is beslist, wordt de arbeidsduur aangepast 
overeenkomstig het verzoek van de raio.  
Het verzoek wordt ingewilligd, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.  
De omvang van de benoeming kan niet minder zijn dan 24 uur per week (verdeeld over minimaal drie dagen) 
en niet anders vervuld worden dan door wekelijks gemiddeld gedurende de in het benoemingsbesluit 
genoemde arbeidsduur werkzaamheden te verrichten. 
  
De spreiding van de te werken uren wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de raio, tenzij er een 
zodanig belang bij een afwijkende spreiding is, dat de wens van de raio daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken. Indien het verzoek niet wordt ingewilligd of de spreiding van de te 
werken uren anders wordt vastgesteld, wordt dit schriftelijk en onder opgave van redenen aan de raio 
meegedeeld. 
 
Overige voorwaarden voor honorering van het verzoek 
De raio dient het opleidingscurriculum op de voorgeschreven data te volgen, ook in de gevallen dat een cursus 
wordt gegeven op de dagen dat de raio doorgaans niet werkt. De raio kan in dergelijke gevallen in overleg met 
zijn/haar opleider de extra gewerkte dag(en) op een ander tijdstip compenseren. 
Voordat de raio naar het volgende stageonderdeel kan overgaan, dient in elk geval de introductiecursus van 
het betreffende stageonderdeel te zijn gevolgd. Dat kan betekenen dat de introductiecursus al moet worden 
gevolgd terwijl de raio nog in een eerdere stageperiode zit. Indien de introductiecursus niet is of binnen twee 
maanden wordt gevolgd, kan de raio niet overgaan naar een volgend stageonderdeel. 
Indien het verzoek van de raio tot aanpassing van de arbeidsduur wordt gehonoreerd, dient de raio er zelf voor 
te zorgen dat hij op het juiste moment wordt ingedeeld voor de verplichte cursussen. Wat het juiste moment 
is, hangt af van de duur van het betreffende stageonderdeel die, afhankelijk van het aantal uren van de 
(deeltijd-) benoeming, voor de betrokken raio is vastgesteld. De raio pleegt hierover tijdig, op eigen initiatief 
overleg met SSR. De raio is er eveneens zelf verantwoordelijk voor dat hij de introductiecursus op het juiste 
moment volgt, zodat hij kan overgaan naar het volgende stageonderdeel. 
Een vermindering van het aantal arbeidsuren leidt in beginsel tot een verlenging van de opleiding en verlenging 
van de tijdelijke benoeming.  
 
Terug naar de index 
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Hoofdstuk 2. Wrra 
 
§ 8.  Uitkering aan nabestaanden bij overlijden  

Toepasselijke regeling: art 18 Wrra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 9.  Werkzaamheden 
Toepasselijke regeling: art 41 Wrra 
 
Het bestuur van de rechtbank c.q. het hoofd van het parket verdeelt de werkzamheden van de raio’s die de 
opleiding bij dat gerecht c.q. dat parket doorbrengen.  
 
Terug naar de index 

 
 
§ 10. Schade toegebracht door een raio bij vervulling van zijn ambt  
Toepasselijke regeling: art 42 Wrra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Voor schade die de raio bij de vervulling van zijn ambt aan een derde toebrengt en waarvoor hijzelf krachtens 
de wet aansprakelijk zou zijn, is jegens de derde uitsluitend de Staat aansprakelijk. Voor deze schade is de raio 
niet jegens de Staat aansprakelijk, behalve voor zover de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste 
roekeloosheid. De opleidingsadviseur kan de raio bij besluit verplichten om ter zake van de schade waarvoor de 
raio aansprakelijk is op grond van art. 42, 2 Wrra aan de Staat ter finale kwijting een vergoeding te betalen. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 11.  Grondrechten 
Toepasselijke regeling: art 43 Wrra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de functionele autoriteit (opleidingsperiode bij rechtbank of parket: het gerechtsbestuur c.q. het 
hoofd van het parket; buitenstage: het College van Bestuur) 
 
Een raio onhoudt zich van het openbaren van gedachten of gevoelens en van de uitoefening van de rechten tot 
vereniging, tot vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten naar het oordeel van 
de opleidingsadviseur de goede vervulling van het ambt of het goede functioneren van de rechterlijke macht 
niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 
 
Terug naar de index 
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§ 12. Nevenfuncties  
Toepasselijke regeling: art 44 Wrra  
Beslissingsbevoegd: : de functionele autoriteit (opleidingsperiode bij rechtbank of parket: het gerechtsbestuur 
c.q. het hoofd van het parket; buitenstage: het College van Bestuur) 
Uitvoering: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket) en afdeling HRM SSR 
 
Het register van nevenfuncties van raio’s (in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket) wordt door de raio 
zelf in P-direct bijgehouden..  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 13. Gelegenheid geven tot het bijwonen van vergaderingen en het verrichten van werkzaamheden bij 
benoeming of verkiezing van een raio in een publiekrechtelijk college  
Toepasselijke regeling: art 45, lid 1, Wrra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Als een raio is benoemd of verkozen in een functie in een publiekrechtelijk college wordt voor het bijzonen van 
vergaderingen en zittingen van dat college en voor het verrichten van daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend, tenzij het belang van de dienst zich daartegen 
verzet. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 14. Gelegenheid geven tot verrichten van of deelnemen aan activiteiten sectorcommissie RM of van een 
vakvereniging 

Toepasselijke regeling: art 45, lid 2, Wrra  
Zie § 13. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 15. Kosten vergoeden of een schadeloosstelling of geldelijke tegemoetkoming verlenen 

Toepasselijke regeling: art 46 Wrra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Aan een raio kan naar billijkheid een schadeloosstelling, een vergoeding van kosten of overigens een geldelijke 
tegemoetkoning worden verleend. Een verzoek daartoe dient binnen drie maanden na het voorval waar het 
betrekking op heeft schriftelijk bij de opleidingsadviseur te worden ingediend. Betreft het een raio in de 
opleidingsperiode bij rechtbank of parket dan treedt de opleidingsadviseur zo spoedig mogelijk in overleg met 
het desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket. Daarna neemt de opleidingsadviseur een 
beslissing op het verzoek. De raio ontvangt een schriftelijk besluit en het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van 
het parket krijgt hiervan een afschrift.  
 
Terug naar de index 
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§ 16.  Beroep 
Toepasselijke regeling: art 47 Wrra  
Een belanghebbende kan tegen een besluit of een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een raio 
als zodanig, een gewezen raio als zodanig, zijn nagelaten betrekkingen of zijn rechtverkrijgenden 
belanghebbende zijn beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.  
 
Terug naar de index 
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Hoofdstuk 3. Brra 
 
§ 17.  Vakantie-uitkering  
Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren (Bbra) 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR draagt zorg voor de uitbetaling van de vakantie-uitkering. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 18. Vergoeding reis- en verblijfskosten binnenland (“dienstreizen”) 
Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren: art. 68 
Arar, Reisbesluit Binnenland, Reisregeling Binnenland, circulaires Ministerie van BZK 2006-0000285996 en 
2006-0000242139  
Beslissingsbevoegd: de bestuurssecretaris (dienstreis in verband met de opleiding) dan wel het hooofd van de 
afdeling HRM SSR (dienstreis in verband met de rechtspositie) 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: Afdeling HRM SSR in samenwerking met FEZ SSR 
 
Raio’s kunnen een tegemoetkoming krijgen in de reis- en verblijfkosten die zij maken voor een dienstreis in 
Nederland in verband met de raio-opleiding, zoals cursusbezoek, overleg met afdeling HRM SSR, etc. en in 
verband met het nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit het lidmaatschap van de Raioraad, het College 
van Afgevaardigden van de Raad voor de rechtspraak, de raio-congrescommissie en het lidmaatschap van de 
NVvR. De kosten kunnen, binnen de in het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland gegeven 
kaders worden gedeclareerd bij SSR, door gebruik te maken van de declaratiemogelijkheden binnen P-Portal.  
Andere dienstreizen moeten bij de opdrachtgever van de dienstreis worden gedeclareerd.  
 
In principe moet de raio gebruik maken van het openbaar vervoer. Bij dienstreizen mag de raio in de trein 1e 
klas reizen. Onder overlegging van het vervoersbewijs kunnen de vervoerskosten worden gedeclareerd bij SSR.  
De raio mag ook met eigen vervoer reizen. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt € 0,09 per kilometer. In 
uitzonderingsgevallen mag een hoger bedrag (maximaal € 0,37) worden gedeclareerd. De voorwaarden 
hiervoor zijn in P-Portal vermeld. 
 
Reizen meerdere personen samen in een auto dan geldt de zogenaamde “carpoolregeling”: de raio mag per 
meereizende persoon die een dienstreis maakt € 0,09 declareren tot een maximum van € 0,372. De 
meereizende raio’s mogen dan niet zelf een declaratie voor de dienstreis indienen. 
 
SSR controleert de ingediende declaraties op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. 
In de gevallen waarin P-Portal dat aangeeft moeten een geleideformulier en bewijsstukken worden gezonden 
aan FEZ SSR, zodat de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de declaratie getoetst kan worden.  
Alleen declaraties die zijn ingediend binnen drie maanden na de maand waarin de dienstreis plaatsvond komen 
voor een vergoeding in aanmerking. 
 
Het is mogelijk via IKAP een aanvullende kilometervergoeding te verkrijgen. Zie verder § 50. 
 

                                                 
2 Van de vergoeding van € 0,37 per km wordt het deel boven € 0,19 betrokken in de inkomstenbelasting. Dit deel 
wordt aangemerkt als loon. 
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Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij hun declaraties en 
bewijsstukken kunnen indienen bij de afdeling HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor 
verwerking van de declaraties via de afdeling FEZ danwel in P-Portal. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 19. Vergoeding reis- en verblijfskosten buitenland (“dienstreizen buitenland”) 
Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren: art. 68 
Arar, Reisbesluit Buitenland, Reisregeling Buitenland 
Beslissingsbevoegd: de bestuurssecretaris (dienstreis in verband met de opleiding) dan wel hoofd van de 
afdeling HRM (dienstreis in verband met de rechtspositie).  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Raio’s kunnen van SSR een tegemoetkoming krijgen in de reis- en verblijfkosten die zij maken in verband met 
een dienstreis naar het buitenland, binnen de in het Reisbesluit Buitenland en de Reisregeling Buitenland 
gegeven kaders. Voorwaarde is dat de raio schriftelijk vooraf opdracht van de opleidingsadviseur heeft 
gekregen om de reis naar het buitenland te maken.  
SSR zal de kosten die de raio gemaakt heeft vergoeden, conform de voorschriften in het Reisbesluit Buitenland 
en de Reisregeling Buitenland op basis van een door de raio bij FEZ SSR ingediend declaratieformulier (dus niet 
via P-Portal). 
SSR zal de ingediende declaratie op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid controleren. Om die reden dienen 
aan de declaratie bewijsstukken toegevoegd te worden, op basis waarvan de rechtmatigheid, juistheid en 
volledigheid van de declaratie getoetst kan worden. 
 
Alleen declaraties die zijn ingediend binnen drie maanden na de maand waarin de dienstreis plaatsvond, 
komen voor een vergoeding in aanmerking. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 20.  Vergoeding verplaatsingskosten (verhuiskosten)  
Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren: art. 68 
Arar, Verplaatsingskostenbesluit 1989 (Vkb), Verplaatsingskostenregeling 1989 (Vkr) 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak   
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De regeling voor een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten is neergelegd in het Vkb en de Vkr. De daarin 
opgenomen regels komen op het volgende neer:  
 
Terug naar de index 
 
 
Regeling: 
Verhuizing binnen Nederland: 
Raio’s kunnen, binnen de grenzen neergelegd in Vkb en Vkr, bij de opleidingsadviseur een tegemoetkoming in 
de verhuiskosten aanvragen. De opleidingsadviseur zal de tegemoetkoming in de kosten die de raio gemaakt 
heeft verlenen, conform de voorschriften in het Vkb en de Vkr. 
De raio heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de verhuiskosten in de volgende gevallen: 
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1. als de raio in verband met een verplaatsing3 of indiensttreding in opdracht van het bevoegde gezag is 
verhuisd en een woning in de standplaats heeft betrokken; 
2. als de raio in verband met een verplaatsing of indiensttreding in opdracht van het bevoegde gezag is 
verhuisd en een woning buiten de standplaats heeft betrokken, mits het bevoegde gezag vooraf heeft 
vastgesteld dat met de verhuizing aan de opdracht om naar de nabijheid van de standplaats te verhuizen wordt 
voldaan; 
3. als de raio, zonder dat daartoe opdracht is verleend door het bevoegde gezag, in verband met een 
verplaatsing is verhuisd, mits hij zich binnen een afstand van 25 kilometer van de standplaats heeft gevestigd 
en de afstand tussen de oude woning en de plaats van tewerkstelling ten minste 50 kilometer bedroeg. 
 
Daarbij geldt dat de raio, die in verband met een indiensttreding is verhuisd en aan wie binnen twee jaren na 
de verhuizing ontslag op verzoek wordt verleend of die ten gevolge van aan hem te wijten feiten of 
omstandigheden binnen twee jaren na de verhuizing wordt ontslagen, de hem op grond van het eerste of 
tweede lid toegekende tegemoetkoming in verhuiskosten dient terug te betalen. 
 
Als de verhuizing niet heeft plaatsgevonden binnen twee jaren nadat de verplichting tot verhuizen is opgelegd 
wordt geen tegemoetkoming in verhuiskosten verleend. 
 
Voor de uitvoering van de verhuizing kan de raio gebruik maken van bepaalde verhuisfaciliteiten. Neem 
daarvoor contact op met de afdeling HRM SSR voor andere informatie.  
 
Declaraties moeten via P-Portal worden ingediend. 
 
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij hun declaraties en 
bewijsstukken kunnen indienen bij de afdeling HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor 
verwerking van de declaraties in P-Portal. 
 
Terug naar de index 
 
 
Verhuizing naar het buitenland: 
Als een raio er voor kiest de buitenstage in het buitenland (bijv. Straatsburg) door te brengen, dan zal de 
opleidingsadviseur hiermee alleen instemmen als met de raio over hoogte van de tegemoetkoming van de 
verplaatsingskosten een overeenkomst is gesloten.  
 
Deze overeenkomst is gebaseerd op de regeling uit het Vkb en Vkr, die op grond van artikel 16 Wrra ook op de 
raio’s van toepassing is4.  
 
Een tegemoetkoming in voormelde kosten moet worden aangevraagd met behulp van het SSR-
declaratieformulier (dus niet via P-Portal). In alle gevallen geldt dat een tegemoetkoming alleen mogelijk is als 
de raio met rekeningen, vervoersbewijzen, etc. kan bewijzen dat de kosten ook werkelijk gemaakt zijn. Deze 
moeten bij het declaratieformulier worden gevoegd. Een declaratie zonder deze bewijsstukken wordt niet 
gehonoreerd. 
 
Terug naar de index 

                                                 
3 Art. 2, eerste lid onder j. Verplaatsingskostenbesluit: “verplaatsen en verplaatsing: veranderen onderscheidenlijk 
verandering van de standplaats van de betrokkene in opdracht van het bevoegde gezag” 
4 Hier worden alleen de voor de verhuizing in het kader van de buitenstage relevante bepalingen besproken. Uitgangspunt 
daarbij is dat de raio handelt in opdracht van het bevoegd gezag (i.c. het College van Bestuur van SSR of een functionaris of 
orgaan dat in mandaat deze bevoegdheden namens het College van Bestuur uitoefent) 
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§ 21.  Vergoeding verplaatsingskosten (woon-werkverkeer) 
Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren: art. 68 
Arar, Verplaatsingskostenbesluit (Vkb), Verplaatsingskostenregeling (Vkr) 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Raio’s kunnen, binnen de grenzen neergelegd in het VKB en de VKR, aanspraak maken op een tegemoetkoming 
in de kosten van woon-werkverkeer. De opleidingsadviseur zal deze tegemoetkoming in de gemaakte kosten 
verlenen, conform de voorschriften in het Vkb en de Vkr. 
 
Als de raio gebruik maakt van het openbaar vervoer moet hij de voordeligste wijze van vervoer kiezen. In de 
regel betekent dit een keuze voor een OV-abonnement. Uiterlijk drie weken voor de datum waarop een 
abonnement moet ingaan, dient de raio schriftelijk, met behulp van het desbetreffende bij de afdeling HRM 
SSR op te vragen formulier, een aanvraag in voor een openbaar vervoerabonnement bij de afdeling HRM SSR. 
De afdeling HRM SSR draagt zorg voor de afhandeling van de aanvraag. 
Als de raio wisselt van standplaats, moet hij tijdig contact opnemen met de afdeling HRM SSR. Het 
vervoersabonnement moet worden ingeleverd. De afdeling HRM SSR draagt in overleg met de raio zorg voor de 
wijziging van het abonnement. 
Bij uitstroom of uitdiensttreding dient de raio het abonnement binnen vijf werkdagen na de laatst gewerkte 
dag terug te sturen naar de afdeling HRM SSR. 
 
Indien de raio er voor kiest voor het woon-werkverkeer gebruik te maken van eigen vervoer kan deze hiervoor 
een tegemoetkoming in de kosten aanvragen via P-Portal. De tegemoetkoming wordt maandelijks met de 
salarisbetaling uitbetaald. De hoogte van de vergoeding is neergelegd in artikel 12 Vkr. 
Het is mogelijk via IKAP een aanvullende kilometervergoeding te verkrijgen. Zie verder § 50. 
 
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij hun declaraties en 
bewijsstukken kunnen indienen bij de afdeling HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor 
verwerking van de declaraties in P-Portal. 

 
Indien de raio geen recht meer heeft op deze vergoeding dient de raio de afdeling HRM SSR hiervan zo spoedig 
mogelijk op de hoogte te stellen.  
 
Terug naar de index 

 
 
§ 22.  Gratificatie bij veeljarige dienst  

Toepasselijke regeling: art 6d Brra en op grond daarvan de regels voor burgerlijke rijksambtenaren (art 79 
Arar) 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak   
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio dient zelf uiterlijk een half jaar voordat het gratificatierecht (bij 12,5, 25, 40 en 50 (semi-) 
overheidsjaren) ontstaat via P-Portal een aanvraag in voor een gratificatie in verband met zijn ambtsjubileum 
(aanvraagformulier ambtsjubileumgratificatie). De afdeling HRM SSR zal de ingediende aanvraag controleren 
op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. Om die reden dienen aan de aanvraag bewijsstukken toegevoegd 
te worden, op basis waarvan de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid kan worden getoetst. 
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Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor verwerking van de aanvraag in P-Portal. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 23. Eindejaarsuitkering  
Toepasselijke regeling: art 6e Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 24.  Algemene onkostenvergoeding 
Toepasselijke regeling: art 7 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio wordt als tegemoetkoming in de algemene kosten die aan de vervulling van het ambt zijn verbonden 
een algemene onkostenvergoeding toegekend. Bij ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid wegens ziekte 
vervalt deze aanspraak na afloop van het kalenderjaar volgend op dat waarin de arbeidsongeschiktheid is 
aangevangen. De onkostenvergoeding wordt per kalendermaand uitbetaald. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 25. Werktijdenregeling 
Toepasselijke regeling: art 8c Brra  
Beslissingsbevoegd:  de beslissingsbevoegdheid inzake het vaststellen van de werktijdenregeling en het voor 
beperkte duur afwijken daarvan omdat het belang van de taakvervulling dit onvermijdelijk maakt, berust bij de 
functionele autoriteit: in de opleidingsperiode bij de rechtbank of parket het gerechtsbestuur c.q. het hoofd 
van het parket, in de buitenstage: de opleidingsadviseur (mandaat van het College van Bestuur) 
Uitvoering: In de opleidingsperiode bij rechtbank of parket: PZ lokaal en afdeling HRM SSR, in de buitenstage: 
afdeling HRM SSR in overleg met de leiding van het desbetreffende stageadres 
De raio conformeert zich aan de regels van de organisatie waarbinnen de raio de werkzaamheden verricht. Dat 
geldt ook in de buitenstage.  
 
Het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket en de leiding 
van de organisatie waar de buitenstage wordt doorgebracht, stellen in overeenstemming met de raio en 
binnen de kaders van de benoeming en de desbetreffende regelingen een werktijdenregeling vast. Daarbij 
wordt tevens afgesproken hoe opgebouwde compensatie in vrije tijd zal worden omgezet.  
Van de werktijdregeling kan slechts worden afgeweken voor een beperkte duur en indien het dienstbelang dit 
naar het oordeel van de functionele autoriteit onvermijdelijk maakt.   
De opgebouwde compensatie kan alleen in het lopende kalenderjaar worden opgenomen en niet worden 
meegenomen naar het volgende kalenderjaar. De resterende opgebouwde compensatie vervalt jaarlijks per 1 
januari. De vastgestelde werktijdenregeling en wijzigingen daarin worden door de raio binnen twee weken na 
de ingangsdatum in P-Portal verwerkt.  
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Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor verwerking van mutaties in P-Portal. 
 
Uitbetaling van opgebouwde compensatie is niet mogelijk. Het is wel mogelijk in het kader van IKAP meer te 
werken en deze meergewerkte uren op basis van de IKAP-regeling te laten uitbetalen. Zie § 50. Ook is het 
mogelijk de vakantieaanspraak te verminderen. Zie § 35. 
 
De rechtbank of parket waar de raio werkzaam is draagt zorg voor de registratie van vakantie-uren en 
compensatie in KAUW (in de buitenstage: afdeling HRM SSR).  
Per 30 juni, 30 september en 31 december levert de raio een door de leidinggevende gefiatteerd overzicht van 
de in dat jaar opgenomen vakantie, compensatie en ander verlof bij de afdeling HRM SSR in. Daarmee kan de 
afdeling HRM SSR het opnemen van verlof volgen en zo nodig helpen voorkomen dat er een verlofstuwmeer 
ontstaat. 
 
De vigerende werktijdregeling vervalt op het moment dat de raio één maand arbeidsongeschikt is. Vanaf dat 
moment bouwt de raio geen compensatie meer op. Bij het volledig hervatten van het werk wordt opnieuw een 
werktijdenregeling vastgesteld. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 26.  Arbo 
Toepasselijke regeling: art 11 e.v. en art. 33h Brra 
De raio die uit hoofde van ziekte of ongeval verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, geniet verlof (art. 
33h Brra). Hij behoudt gedurende dit verlof aanspraak op doorbetaling van zijn bezoldiging voor zover dit bij of 
krachtens de wet is bepaald. 
 
Indien de raio de bedrijfsarts wil consulteren dan kan hij contact opnemen met de afdeling HRM SSR 
(Casemanager HRM, 0575-595321) voor de gegevens van de desbetreffende bedrijfsarts. 
 
Terug naar de index 
 
26A. Begeleiding en verzuim en de arbeidsgezondheidskundige begeleiding van de raio  
Toepasselijke regeling: art 11, 12 Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De bedrijfsarts van de Arbodienst (Maetis) en de casemanager Wet Poortwachter bij de afdeling HRM SSR 
zorgen voor begeleiding van de raio tijdens de ziekteperiode. Na enige tijd van afwezigheid in verband met 
ziekte volgt een uitnodiging van de bedrijfsarts voor een consult. De casemanager bij de afdeling HRM SSR zal 
vervolgens contact opnemen met de raio om een afspraak te maken voor het maken van een plan van aanpak 
voor reïntegratie. De casemanager onderhoudt over elk individueel geval contact met het gerechtsbestuur c.q. 
het hoofd van het parket en met de raio zelf. De raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket houdt ook 
zelf contact met het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket.  
 
Terug naar de index 
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26B.  Procedure voor ziekmelding 
Als de raio wegens ziekte niet in staat is om te werken moet hij dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk om 9.00 
uur, melden bij de afdeling HRM SSR, tel. 0575-595359/371. Ook dient de raio dit zo spoedig mogelijk door te 
geven aan zijn leidinggevende in de organisatie waar hij op dat moment werkzaam is.  
Bij iedere ziekmelding ontvangt de raio van de afdeling HRM SSR een vragenformulier. De raio dient dit 
formulier in te vullen en zo spoedig mogelijk naar de bedrijfsarts te sturen (ook als hij al weer is hersteld). Dit 
Ziekte Informatie Formulier (ZIF) is uitsluitend bestemd voor de bedrijfsarts, die een medisch beroepsgeheim 
heeft. Aan de hand van wat is ingevuld op het ZIF, beoordeelt de bedrijfsarts of vervolgacties van zijn kant 
noodzakelijk c.q. wenselijk zijn. 
Zodra de raio weer in staat is om te werken wordt hij geacht dat te doen. De raio meldt dit eveneens weer 
voor 9.00 uur bij de afdeling HRM SSR, zodat de raio in het personele systeem als hersteld kan worden 
gemeld. 
Als een raio achterwege laat zich hersteld te melden kan een oproep volgen van de bedrijfsarts. Als deze niet 
meer tijdig kan worden afgezegd en SSR hiervoor kosten in rekening worden gebracht, dan wel als SSR no-
showkosten in rekening worden gebracht, kunnen deze kosten aan de raio worden doorberekend.  
 
Ten aanzien van een raio die wegens ziekte ongeschikt is geweest om zijn arbeid te verrichten kan de 
opleidingsadviseur bepalen dat de raio zijn arbeid slechts mag hervatten nadat hiervoor door de 
opleidingsadviseur toestemming is verleend.  
Een raio die wegens ziekte gedurende een jaar of langer volledig ongeschikt is geweest om zijn arbeid te 
verrichten, mag de werkzaamheden en de opleiding pas weer hervatten na uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de opleidingsadviseur.  
De opleidingsadviseur verleent pas toestemming nadat hij medisch advies heeft ontvangen van de bedrijfsarts.   
 
Terug naar de index 
 
26C. Opleggen verplichting arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan 
Toepasselijke regeling: art 13, lid 1 Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR. 
De voorwaarden zijn beschreven in art. 13 Brra. Alvorens een beslissing te nemen, neemt de opleidingsadviseur 
bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket een besluit na overleg met het desbetreffende 
gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket 
 
Terug naar de index 
 
26D.  Verlenen ziekteverlof na arbeidsgezondheidskundig onderzoek  

Toepasselijke regeling: art 13, lid 2,3,4 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De opleidingsadviseur verleent de raio ziekteverlof indien na het arbeidsgezondheidskundig onderzoek blijkt 
dat sprake is van een zodanige lichamelijke of geestelijke toestand dat de belangen van de raio, van de arbeid 
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of van bij het verrichten van de arbeid betrokken derden zich er tegen verzetten dat de raio zijn arbeid blijft 
verrichten. Na het onderzoek hoort de opleidingsadviseur de betrokken raio, alvorens een besluit te nemen. Bij 
een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket neemt de opleidingsadviseur een besluit na overleg 
met het desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket. 
Op grond van de resultaten van het onderzoek kan de opleidingsadviseur besluiten ziekteverlof te verlenen, 
tenzij de raio andere passende werkzaamheden kunnen worden opgedragen. 
 
Terug naar de index 
 
26E.  Hernieuwd arbeidsgezondheidskundig onderzoek indien raio het niet eens is met medisch advies uit 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek  
De raio kan een schriftelijk verzoek tot hernieuwd onderzoek bij de Arbodienst indienen.  
Toepasselijke regeling: art 14 Brra 
Beslissingsbevoegd: Nvt.  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Betreft het een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket dan wordt de uitvoering van deze regeling 
door het gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket overgedragen aan de opleidingsadviseur van SSR. Bij een 
raio in de buitenstage: de opleidingsadviseur. 
De Arbodienst stelt de opleidingsadviseur op de hoogte van het verzoek. De opleidingsadviseur informeert het 
desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket. 
 
Terug naar de index 
 
 
26F.  Geschil over al dan niet bestaan arbeidsongeschiktheid wegens ziekte 
Bij een geschil over al dan niet bestaan arbeidsongeschiktheid wegens ziekte kan de raio en/of de 
opleidingsadviseur het UWV verzoeken een onderzoek in te stellen en een oordeel te geven. 
Toepasselijke regeling: art 14a Brra  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Als de opleidingsadviseur een verzoek om een onderzoek instelt, informeert deze het desbetreffende 
gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket hierover. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 27. Doorbetaling bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte c.a. 
Toepasselijke regeling: art 17 e.v. Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. 
De raio heeft bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende 52 weken recht op doorbetaling van zijn 
bezoldiging. Daarna wordt deze aanspraak verminderd tot 70%, tenzij de arbeidsongeschiktheid wordt 
veroorzaakt door een dienstongeval of beroepsziekte.  
In een aantal gevallen bestaat ook recht op doorbetaling van de bezoldiging na ontslag. Zie art. 18 Brra. 
 
Terug naar de index 
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§ 28. Re-integratie arbeidsongeschikte raio in eigen arbeid of passende andere arbeid 
Toepasselijke regeling: art 24a Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De opleidingsadviseur treft zo tijdig mogelijk zodanige maatregelen en geeft zo tijdig mogelijk zodanige 
voorschriften als redelijkerwijs nodig is om de raio, die in verband met ongeschiktheid wegens ziekte 
verhinderd is zijn arbeid te verrichten, in staat te stellen de eigen of andere passende arbeid te verrichten. 
Deze maatregelen en voorschriften zijn gericht op duurzame re-integratie in de eigen arbeid of andere 
passende arbeid bij een gerecht of binnen het gezagsbereik van de Minister van Veiligheid en Justitie, waarbij 
de resterende mogelijkheden van de raio volledig worden benut. Indien na overleg tussen de 
opleidingsadviseur en de raio vaststaat dat die arbeid niet bij een gerecht of binnen het gezagsbereik van  de 
Minister van Veiligheid en Justitie voorhanden is, richten de maatregelen en voorschriften zich op duurzame re-
integratie in passende arbeid buiten dat gezagsbereik. 
Zolang duurzame re-integratie niet mogelijk is, stelt de opleidingsadviseur de rechterlijk ambtenaar in de 
gelegenheid andere passende arbeid te verrichten. 
Uit hoofde van zijn verplichting, bedoeld in het eerste lid, stelt de opleidingsadviseur in overeenstemming met 
de raio een plan van aanpak op als bedoeld in artikel 71a, tweede lid, van de WAO. Het plan van aanpak wordt 
met medewerking van de raio regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 29. Tegemoetkoming noodzakelijk gemaakte kosten verband houdend met ziekte als niet ingevolge een 
andere regeling kan worden voorzien en deze kosten niet voor rekening van de raio kunnen blijven  
Toepasselijke regeling: art 27 Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio dient een schriftelijk verzoek in bij de opleidingsadviseur. HRM SSR bereidt de besluitvorming voor. De 
opleidingsadviseur beslist. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 30. Regeling Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel 
Toepasselijke regeling: art 27a Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak   
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De Regeling Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel is van overeenkomstige toepassing op de raio.  
 
Terug naar de index 
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§ 31. Rechten bij dienstongeval of beroepsziekte 
Toepasselijke regeling: art 27b Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio die een dienstongeval heeft gehad of een beroepsziekte heeft opgelopen, heeft recht op volledige 
vergoeding van de schade die tengevolge van dat dienstongeval of die beroepsziekte lijdt.  
 
Als een raio in verband met het verrichten van zijn werk een arbeidsongeval overkomt, moet de raio dit 
onverwijld melden bij de afdeling HRM SSR en bij P&O lokaal. P&O lokaal geeft dit door aan het hoofd BHV van 
de organisatie waarin de raio werkzaam is. Deze bekijkt of het een meldingsplichtig arbeidsongeval is. Is dat het 
geval dan meldt het hoofd BHV (of diens vervanger) het arbeidsongeval direct bij de Arbeidsinspectie. Ook 
informeert het hoofd BHV de afdeling HRM SSR. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 32. Uitkering bij overlijden raio, o.a. door dienstongeval of door verrichten van arbeid opgelopen 
beroepsziekte  
Toepasselijke regeling: art 30 e.v. Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak   
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 33. Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk is van overeenkomstige toepassing op 
raio’s  
Toepasselijke regeling: art 33 Brra, Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 34. Vakantie  
Toepasselijke regeling: art 33a e.v. Brra 
Beslissingsbevoegd: de functionele autoriteit: in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket het 
gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket (de bevoegdheid is gemandateerd aan het College van Bestuur), 
in de buitenstage de opleidingsadviseur (in mandaat van het College van Bestuur)  
Uitvoering: Leidinggevende bij rechtbank of parket en afdeling HRM SSR  
 
De raio heeft aanspraak op vakantie met behoud van zijn volle bezoldiging. Bij een voltijdse benoeming 
bedraagt de aanspraak per heel kalenderjaar 165,6 uren. Wijzigt de arbeidsduur in de loop van een jaar, dan 
wordt de aanspraak voor de rest van het jaar opnieuw vastgesteld. 
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De raio is vrij om vast te stellen wanneer hij vakantie opneemt, voor zover het belang van de dienst zich 
daartegen naar het oordeel van de functionele autoriteit niet verzet. De raio meldt zijn voornemen vakantie op 
te nemen tijdig aan de functionele autoriteit.  
  
De raio registreert de op te nemen vakantie-uren zelf in P-Portal.  
 
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor verwerking van opgenomen vakantie-uren in P-
Portal. 
 
De organisatie waar de raio werkzaam is, draagt zorg voor de registratie van vakantie-uren en compensatie in 
KAUW (in de buitenstage: afdeling HRM SSR).  
Per 30 juni, 30 september en 31 december levert de raio een door de leidinggevende gefiatteerd overzicht van 
de in dat jaar opgenomen vakantie (en compensatie) in bij de afdeling HRM SSR in. Daarmee kan de afdeling 
HRM SSR het opnemen van verlof volgen en zo nodig helpen voorkomen dat er een verlofstuwmeer ontstaat.  
 
De niet opgenomen vakantie wordt naar het volgende jaar overgeboekt tot een maximum van de aanspraak 
van de raio over een vol kalenderjaar verminderd met de verminderd met de volgens art. 33e, 2 Brra verplicht 
op te nemen vakantie. Dat betekent in feite dat bij een voltijdse benoeming, maximaal 58 uur (166 uur -108 
uur) vakantie naar het volgende jaar kan worden overgeboekt. (naar rato voor raio’s met een 
deeltijdbenoeming en afgezien van bijzondere toegekende extra vakantie-uren, bijvoorbeeld op basis van de 
leeftijd). De overige uren vervallen. 
 
Over kalendermaanden gedurende welke de raio in afwijking van de voor hem geldende werktijdregeling in het 
geheel geen werkzaamheden verricht, heeft hij geen aanspraak op vakantie. Over kalendermaanden 
gedurende welke hij in afwijking van de voor hem geldende werktijdregeling gedeeltelijk werkzaamheden 
verricht, heeft hij slechts aanspraak op vakantie naar evenredigheid van het gedeelte van zijn taak dat hij 
feitelijk vervult. De eerste en tweede volzin zijn eerst van toepassing nadat de raio gedurende een periode van 
30 aaneengesloten kalenderdagen geheel of gedeeltelijk geen werkzaamheden verricht. 
Het bovenstaande is niet van toepassing: 
a. als de raio als gevolg van ziekte zijn werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk verricht, en de verhindering 
tot het verrichten van werkzaamheden korter duurt dan 26 weken, waarbij de tijdvakken worden samengeteld 
indien zij elkaar met een onderbreking van 30 aaneengesloten kalenderdagen of minder opvolgen, 
b. in geval van genoten zwangerschaps- en bevallingsverlof, 
c. in geval van genoten vakantie, 
d. in geval van genoten adoptie- of pleegverlof. 
 
Een raio kan worden toegestaan in enig kalenderjaar meer uren vakantie op te nemen dan zijn aanspraak op 
vakantie ingevolge de artikelen 33b, vierde tot en met zesde lid, 33c en het zesde lid van artikel 33e, tot en met 
het lopende jaar bedraagt, met dien verstande dat de op te nemen vakantie de aanspraak tot en met het 
lopende kalenderjaar niet met meer dan 57,6 uren mag overschrijden. Het in de vorige volzin bedoelde aantal 
uren van de maximaal toegestane overschrijding wordt vermenigvuldigd met de voor de raio geldende 
arbeidsduurfactor. 
De in een kalenderjaar op grond van de artikelen 33b, vierde tot en met zesde lid, 33c en het zesde lid van dit 
artikel teveel genoten vakantie wordt in mindering gebracht op zijn aanspraak op vakantie over het 
eerstvolgende kalenderjaar. 
 
Terug naar de index 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk3a11_3a1_Artikel33b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk3a11_3a1_Artikel33c
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§ 35. Verlagen geldende aanspraak op vakantie  
Toepasselijke regeling: art 33d Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De opleidingsadviseur kan op verzoek van een raio eenmaal per kalenderjaar zijn geldende aanspraak op 
vakantie verlagen, mits het belang van de dienst zich er niet tegen verzet en mits via IKAP niet een soortgelijke 
aanvraag is ingediend.  
Het aantal uren vakantie waarmee de aanspraak kan worden verlaagd bedraagt ten hoogste het aantal uren 
vakantie waarop de raio over het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft, verminderd met 144 uren 
indien hij is aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een volledige taak, dan wel verminderd met een 
in evenredigheid lager aantal uren indien hij is aangesteld of aangewezen voor het vervullen van een 
gedeeltelijke taak. De aanspraak op vakantie kan alleen worden verlaagd met een aantal uren vakantie dat 
deelbaar is door het getal vier. 
Een verzoek tot verlaging van de aanspraak op vakantie wordt ingediend met behulp van het formulier Verzoek 
tot verlaging vakantie-uren. Dit verzoek dient voor 1 november van het desbetreffende jaar bij de 
opleidingsadviseur te worden ingediend. Voordat de opleidingsadviseur een besluit neemt vraag hij hierover 
eerst advies aan de functionele autoriteit (raio in de binnenstage) c.q. treedt hij in overleg met de leiding van 
de organisatie waar de raio zijn buitenstage doorloopt. 
Daarna neemt de opleidingsadviseur een beslissing op het verzoek. De raio ontvangt een schriftelijk besluit en 
het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket c.q. de leiding van de organisatie waar de raio werkzaam is 
krijgt hiervan een afschrift.  
De raio verwerkt de mutatie zelf in P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de mutatie van de aanspraak op vakantie-uren in 
P-Portal. 
 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket  verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. 
Bij een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 36.  Intrekken vakantie op grond van het dienstbelang  
Toepasselijke regeling: art 33e,5 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Indien het belang van de dienst dit dringend noodzakelijk maakt, kan de opleidingsadviseur de raio opdragen 
reeds opgenomen vakantie in te trekken, zowel voorafgaand als tijdens de vakantie. Als de opleidingsadviseur 
zo’n besluit neemt, dan wordt de raio hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.  
De raio verwerkt de mutatie zelf in P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de mutatie van de aanspraak op vakantie-uren in 
P-Portal. 
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Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
Terug naar de index 
 
 
§ 37.  Schadevergoeding in verband met intrekken vakantie op grond van het dienstbelang  
Toepasselijke regeling: art 33e,5 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De eventuele geldelijke schade ten gevolge van het intrekken van vakantie komt voor vergoeding in 
aanmerking. De raio kan schriftelijk een verzoek tot schadevergoeding indienen bij de opleidingsadviseur. De 
opleidingsadviseur neemt, als het gaat om een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket, een besluit 
na overleg met het desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 38.  Uitbetaling resterende vakantie-uren bij ontslag  
Toepasselijke regeling: art 33f Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak   
Voorbereiding en Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De afdeling HRM  SSR draagt uit eigen beweging zorg voor de uitvoering van deze regeling. Hierover wordt 
gesproken in het exitgesprek. 
Als op de dag van ontslag blijkt dat de raio teveel vakantie heeft opgenomen dan moet het salaris over deze 
uren worden terugebetaald.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 39.  Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof met behoud van bezoldiging (waaronder kraamverlof) 

 
39A.  Het verlof  
Toepasselijke regeling: Hoofdstuk 4 Wazo, art 33j Brra 
Beslissingsbevoegd: de beslissingsbevoegdheid berust bij de functionele autoriteit: in de opleidingsperiode bij 
rechtbank of parket het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket, in de buitenstage de opleidingsadviseur 
(in mandaat van het College van Bestuur)  
Uitvoering: afdeling HRM SSR  
De raio heeft recht op dit verlof met behoud van bezoldiging als deze zijn arbeid niet kan verrichten wegens 
(onder meer) zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden.Onder zeer bijzondere persoonlijke 
omstandigheden worden in ieder geval begrepen: 

a. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer 
ongehuwd samenwoont; 

b. het overlijden en de lijkbezorging van een van zijn huisgenoten of een van zijn bloed- en 
aanverwanten in de rechte lijn en in de tweede graad van de zijlijn 

Zie verder de Wazo.  
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De raio meldt zijn leidinggevende vooraf onder opgaaf van redenen dat hij het verlof opneemt. Is dat niet 
mogelijk dan meldt hij zo spoedig mogelijk dat hij verlof opneemt. De duur van verlof wordt berekend naar 
billijkheid. 
Opgenomen calamiteitenverlof wordt vermeld in het overzicht van opgenomen verlof.  
De raio verwerkt de mutatie zelf in P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de mutatie van de aanspraak op vakantie-uren in 
P-Portal. 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
Dagen of gedeelten van dagen waarop de raio zijn arbeid niet verricht wegens het verlof, bedoeld in artikel 4:1 
Wazo (Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof), kunnen slechts indien in een voorkomend geval de raio 
ermee instemt worden aangemerkt als vakantie, met dien verstande dat de raio ten minste recht houdt op het 
wettelijk minimum aan vakantie-aanspraken 
Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer zijn arbeid niet verricht wegens het verlof, bedoeld in 
artikel 4:2 Wazo (kraamverlof), kunnen niet worden aangemerkt als vakantie 
 
Terug naar de index 
 

 
39B.  Financiële consequenties 
Toepasselijke regeling: Hoofdstuk 4 Wazo, art 33j,4 Brra 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  

Uitvoering: afdeling HRM SSR Als de raio op grond van enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens 
enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de 
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon 
verminderd met het bedrag van die uitkering.Het loon wordt verminderd met het bedrag van de door de 
werkgever vergoede onkosten die de werknemer door het niet verrichten van zijn arbeid heeft bespaard. 

Terug naar de index 
 

 
§ 40. Kortdurend zorgverlof (noodzakelijke verzorging i.v.m. ziekte) 
 
40A. Het verlof 
Toepasselijke regeling: Hoofdstuk 5 Wazo, art 33k Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De raio heeft recht op verlof voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een persoon als 
bedoeld in art 5:1, tweede lid, Wazo.  
De raio meldt vooraf aan zijn leidinggevende en de opleidingsadviseur dat hij het verlof opneemt onder opgave 
van de reden. Indien dit niet mogelijk is, meldt de raio het opnemen van het verlof zo spoedig mogelijk aan zijn 
leidinggevende en de opleidingsadviseur onder opgave van de reden. Bij die melding geeft de raio ook de 
omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het verlof aan. 
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Het verlof vangt niet aan of eindigt in ieder geval zodra de leidinggevende of de opleidingsadviseur aan de raio 
kenbaar maakt dat de taakvervulling zich tegen het opnemen van verlof of de voortzetting daarvan ernstig 
verzet (art 35, vierde lid Wrra).  
 
In afwijking van artikel 5:6 van de Wet arbeid en zorg behoudt de raio gedurende het kortdurend zorgverlof, 
bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg, aanspraak op doorbetaling van de volledige bezoldiging (art. 
33k,1 Brra). 
Het verlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden ten hoogste twee maal de arbeidsduur 
per week. De periode van 12 maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. 
 Nadat over het opnemen van verlof de nodige afspraken zijn gemaakt met de opleidingsadviseur, registreert 
de raio zelf  het op te nemen/opgenomen verlof in de P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal. 
 
Opgenomen zorgverlof wordt vermeld in het in § 16 bedoelde kwartaaloverzicht van opgenomen verlof. Bij een 
raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij een 
raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Terug naar de index 
 
40B. Financiële consequenties 
Toepasselijke regeling: Hoofdstuk 5 Wazo, art 33k Brra 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  

Uitvoering: afdeling HRM SSR Als de raio op grond van enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens 
enige verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de 
arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon 
verminderd met het bedrag van die uitkering. Het loon wordt verminderd met het bedrag van de door de 
werkgever vergoede onkosten die de werknemer door het niet verrichten van zijn arbeid heeft bespaard. 

Terug naar de index 
 
 
§ 41. Langdurend zorgverlof (noodzakelijke verzorging i.v.m. ziekte) 
Toepasselijke regeling: Hoofdstuk 5 Wazo  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De raio heeft recht op verlof zonder behoud van loon voor de verzorging van een persoon, die 
levensbedreigend ziek is 
Het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste zes maal de 
arbeidsduur per week. De periode van twaalf maanden gaat in op de eerste dag waarop het verlof wordt 
genoten. 
Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf weken. 
Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week. 
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De raio kan de opleidingsadviseur verzoeken van deze regels af te wijken. 
 
De raio dient het verzoek om verlof ten minste twee weken voor het beoogde tijdstip van ingang van het verlof 
schriftelijk in bij de opleidingsadviseur onder opgave van de reden, de persoon die verzorging behoeft, het 
tijdstip van ingang, de omvang, de voorgenomen duur van het verlof en de spreiding van de uren over de week 
of het anderszins overeengekomen tijdvak. 
De opleidingsadviseur willigt het verzoek om verlof van de werknemer in, tenzij hij tegen het opnemen van het 
verlof een zodanig zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, dat het belang van de werknemer daarvoor 
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
Als de opleidingsadviseur overweegt het verzoek om verlof niet of niet geheel in te willigen, pleegt hij overleg 
met de raio over diens verzoek. De beslissing op het verzoek om verlof wordt door de opleidingsadviseur 
schriftelijk aan de raio medegedeeld.  
 
Nadat over het opnemen van verlof de nodige afspraken zijn gemaakt met de opleidingsadviseur, registreert de 
raio zelf het op te nemen/opgenomen verlof in de P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal. 
Opgenomen zorgverlof wordt vermeld in het kwartaaloverzicht van opgenomen verlof. Bij een raio in de 
opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij een raio in de 
buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Het opnemen van langdurend zorgverlof kan verlenging van de opleiding en de tijdelijke benoeming tot gevolg 
hebben. Zie § 56 en § 60. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 42.  Zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, pleegzorgverlof  

Toepasselijke regeling: Art. 3:1 e.v. Wazo, art 33l Brra 
Beslissingsbevoegd: nvt. 
De opleidingsadviseur fungeert als “werkgever” als bedoeld in de Wazo 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Het recht op zwangerschapsverlof bestaat vanaf zes weken voor de dag na de vermoedelijke datum van 
bevalling, zoals aangegeven in een aan de opleidingsadviseur overgelegde schriftelijke verklaring van een arts 
of verloskundige, tot en met de dag van de bevalling. Het zwangerschapsverlof gaat in uiterlijk vier weken voor 
de dag na de vermoedelijke datum van bevalling. 
Het bevallingsverlof gaat in op de dag na de bevalling en bedraagt tien aaneengesloten weken vermeerderd 
met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof tot en met de vermoedelijke datum van bevalling, dan wel, 
indien eerder gelegen, tot en met de werkelijke datum van bevalling, minder dan zes weken heeft bedragen. 
Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof behoudt de raio aanspraak op doorbetaling van de 
volledige bezoldiging (art 33l,1 Brra). Bestaat aanspraak op een financiële tegemoetkoming op basis van de 
Wazo dan wordt gedurende de periode waarin die tegoetkoming wordt genoten een inhouding toegepast op 
de doorbetaling ter grootte van de financiële tegemoetkoming. Indien de raio aan de voorwaarden voor het 
toekennen van een financiële tegemoetkoming voldoet, maar geen financiële tegemoetkoming is toegekend 
omdat zij daarvoor geen aanvraag heeft ingediend, wordt de financiële tegemoetkoming geacht onverminderd 
te zijn genoten en wordt het tweede lid overeenkomstig toegepast.  
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Het recht op verlof in verband met adoptie bestaat gedurende een tijdvak van achttien weken en bedraagt ten 
hoogste vier aaneengesloten weken. Het recht bestaat vanaf twee weken vóór de eerste dag dat de feitelijke 
opneming ter adoptie een aanvang heeft genomen of zal nemen, zoals die dag is aangeduid in een door de raio 
aan de opleidingsadviseur overgelegd document waaruit blijkt dat een kind ter adoptie is of zal worden 
opgenomen.  
Gedurende het adoptieverlof behoudt de raio aanspraak op doorbetaling van de volledige bezoldiging (art 
33o,1 Brra). Bestaat aanspraak op een financiële tegemoetkoming op basis van de Wazo dan wordt gedurende 
de periode waarin die tegoetkoming wordt genoten een inhouding toegepast op de doorbetaling ter grootte 
van de financiële tegemoetkoming. Indien de raio aan de voorwaarden voor het toekennen van een financiële 
tegemoetkoming voldoet, maar geen financiële tegemoetkoming is toegekend omdat zij daarvoor geen 
aanvraag heeft ingediend, wordt de financiële tegemoetkoming geacht onverminderd te zijn genoten en wordt 
het tweede lid overeenkomstig toegepast.  
 
De raio meldt de opleidingsadviseur en, in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket, het gerechtsbestuur 
c.q. het hoofd van het parket, in de buitenstage de leiding van de organisatie waar de raio stage loopt, met in 
achtneming van de bepalingen van de Wazo,  

 bij zwangerschap:  
 de dag met ingang waarvan zij het zwangerschapsverlof opneemt uiterlijk drie weken voor die dag 

onder overlegging van een zwangerschapsverklaring;  
 haar bevalling, uiterlijk op de tweede dag na de bevalling. 

 bij adoptie, pleegzorg: het opnemen van verlof drie weken voor de aanvang van het verlof onder opgave 
van de omvang van het verlof. Bij de melding moeten documenten worden gevoegd, waaruit blijkt dat een 
kind ter adoptie is of zal worden opgenomen.  

 
Is de raio voorafgaand aan de bevalling arbeidsongeschikt dan wordt het zwangerschapsverlof geacht te zijn 
ingegaan zes weken voor de bevalling. 
De Raio verwerkt zelf de vermoedelijke bevallingsdatum en de datum waarop de verlofperiode in moet gaan in 
de P-Portal. Nadat HRM SSR het geboortekaartje heeft ontvangen, wordt de geboortdatum en het op te nemen 
zwangerschaps- en bevallingsverlof door HRM SSR geregistreerd in P-Portal.  
 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Het opnemen van de hier genoemde verloven kan verlenging van de opleiding tot gevolg hebben. Zie § 56 en § 
60. Het opnemen van zwangerschaps- en bevallingsverlof leidt niet tot verlenging van de tijdelijke benoeming. 
De raio dient zelf zorg te dragen voor het annuleren van cursussen in de periode van de hier genoemde 
verloven waarop zij is geplaatst. Ook dient het openbaar vervoerabonnement tijdelijk te worden stopgezet. De 
raio moet daarvoor contact opnemen met de afdeling HRM SSR. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 43. Ouderschapsverlof 
Toepasselijke regeling: art 33n Brra, art. 6:1 e.v. Wazo 
 
Ouderschapsverlof is volgens de Wazo een bepaalde periode van verlof, waarop een werknemer die de positie 
van “ouder” heeft aanspraak kan maken. De aanspraak bestaat ten aanzien van elk kind van de ouder (dus ook 
in geval van meerlingen).  
Het recht op ouderschapsverlof bestaat zolang het desbetreffende kind jonger is dan 8 jaar en mits de 
benoeming als raio minimaal een jaar heeft geduurd.  
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De omvang van het ouderschapsverlof wordt berekend op basis van de formele arbeidsduur, zoals die voor de 
raio geldt op het moment van aanvang van het verlof en bedraagt 26 maal de arbeidsduur per week.  
De raio behoudt over de uren dat hij ouderschapsverlof, bedoeld in artikel 6:1 Wazo, geniet 75 procent van zijn 
bezoldiging, verminderd met de ouderschapsverlofkorting (ovk) waarop over die uren op grond van art. 8.14b 
van de Wet inkomstenbelasting 2001 maximaal recht kan bestaan. Indien de raio ovk is toegekend, wordt aan 
de raio op zijn aanvraag tvens een bedrag toegekend ter grootte van het verschil tussen de maximale ovk en de 
hem toegekende ovk. Zo’n aanvraag moet binnen zes maanden nadat de ovk is toegekend worden ingediend 
bij de afdeling HRM.  
De bezoldiging wordt doorbetaald over maximaal een kwart van het aantal uren dat per jaar moet worden 
gewerkt. Als de raio dus kiest voor de wettelijk toegestane verlofperiode van 26 maal de wekelijkse arbeidstijd, 
dan is de helft daarvan onbetaald. 
 
Opmerkingen: 
-  Wijzigt de arbeidsduur van de raio tijdens de periode waarin ouderschapsverlof wordt genoten dan wordt 

de aanspraak op ouderschapsverlof opnieuw vastgesteld. Dat geldt ook als het ouderschapsverlof is 
opgedeeld in perioden en de arbeidsduur tussen deze perioden wijzigt. 

-  Het opnemen van ouderschapsverlof en een arbeidsduur die uitstijgt boven 36 uur per week gaan niet 
samen. 

-  Het opnemen van ouderschapsverlof heeft ook gevolgen voor de hoogte van de vakantieaanspraak. Over 
de uren ouderschapsverlof wordt geen vakantie opgebouwd. Het aantal vakantie-uren wordt evenredig 
verminderd, en de vakantie-uitkering wordt berekend over het aangepaste salaris. Als de raio 
ouderschapsverlof opneemt op dagen waarop deze compensatie-uren heeft ingeroosterd, vervallen deze; 
ze worden niet teruggeboekt. 

- Het opnemen van ouderschapsverlof kan verlenging van de opleiding en de tijdelijke benoeming tot gevolg 
hebben. Zie § 56 en § 60. 

- De raio dient het opleidingscurriculum op de voorgeschreven data te volgen, ook in de gevallen dat een 
cursus wordt gegeven op de dagen dat de raio doorgaans niet werkt. De raio kan in dergelijke gevallen in 
overleg met zijn/haar opleider de extra gewerkte dag(en) op een ander tijdstip compenseren. 

- Het is mogelijk naast ouderschapsverlof tevens levensloopverlof op te nemen. 
- Het opnemen van ouderschapsverlof heeft geen invloed op de opbouw van pensioenaanspraken. Tijdens 

de ouderschapsperiode wordt hetzelfde bedrag aan pensioenpremie ingehouden alsof er geen verlof zou 
zijn. Kiest de raio echter voor een periode van ouderschapsverlof die langer is dan de periode waarin de 
bezoldiging gedeeltelijk wordt doorbetaald, dan heeft hij op grond van de Wazo voor de resterende 
periode recht op onbetaald ouderschapsverlof. Ook gedurende de tijd waarin sprake is van onbetaald 
ouderschapsverlof blijft de pensioenopbouw in stand. SSR is de gebruikelijke premie aan het ABP 
verschuldigd en verhaalt het werknemersdeel op de raio. 

 
Terug naar de index 
 
43A.  Het opnemen van ouderschapsverlof 
Beslissingsbevoegd: De raio kan “regulier” (zie onder) ouderschapsverlof opnemen. Hij moet dit melden aan de 
“werkgever”. De opleidingsadviseur fungeert als “werkgever” als bedoeld in de Wazo. 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak (bij afwijking van “regulier” ouderschapsverlof)  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 

 “Regulier” ouderschapsverlof  
(per week verlof opnemen tot ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week gedurende ten hoogste 
een aaneengesloten periode van twaalf maanden) (art 6:2, lid 1 Wazo):  

De raio meldt met behulp van het formulier Aanvraag betaald ouderschapsverlof en het SSR-formulier het 
voornemen om verlof op te nemen ten minste twee maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof aan de 

http://portal.rijksweb.nl/irj/portal/anonymous/compensatie_uren
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opleidingsadviseur en in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket aan het gerechtsbestuur c.q. hoofd van 
het parket.  
 

 Niet “regulier” ouderschapsverlof:  
de raio kan de opleidingsadviseur verzoeken om 
a. verlof voor een langere periode dan twaalf maanden, of 
b. het verlof op te delen in ten hoogste zes perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand 
bedraagt, of 
c. meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week (art 6:2, lid 4 Wazo).  

 
De raio overlegt tijdig (minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum van het verlof) met opleider 
en opleidingsadviseur over de gewenste modaliteit. Nadat met hen over het opnemen van verlof de nodige 
afspraken zijn gemaakt, registreert de raio zelf het op te nemen/opgenomen verlof in de P-Portal.  
De opleidingsadviseur beslist op het verzoek door goedkeuring in de portal. Dit genereert automatisch een 
besluit. 
 
Het verzoek wordt toegewezen, tenzij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet (art. 
6:2,5 Wazo). 
 
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal.  
 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Terug naar de index 
 
43B.  Fiscale gevolgen 
Het opnemen van ouderschapsverlof heeft tot gevolg dat aanspraak ontstaat op de ovk. Deze kan in mindering 
worden gebracht op de verschuldigde inkomstenbelasting. De raio moet deze korting zelf bij de belastingdienst 
claimen. Om voor de ovk in aanmerking te komen moet in het desbetreffende kalenderjaar ouderschapsverlof 
zijn opgenomen Ook moet de raio beschikken over een verklaring van SSR dat ouderschapsverlof in het 
desbetreffende kalenderjaar is opgenomen. 
 
Terug naar de index 
 
 
43C.  Het wijzigen van de spreiding van het ouderschapsverlof over de week 
Toepasselijke regeling: art 33n,7 Brra, art. 6:5, lid 3 Wazo 
Beslissingsbevoegd: de “werkgever”. De opleidingsadviseur fungeert als “werkgever” als bedoeld in de Wazo 
Mandaat van:   
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR.  
 
De opleidingsadviseur, in dit geval in mandaat van de functionele autoriteit (art. 33n,7 Brra) (bij een raio in de 
opleidingsperiode bij rechtbank of parket na overleg met het gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket, in de 
buitenstage na overleg met de leiding van de organisatie waar de raio stage loopt), kan, na overleg met de raio, 
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de spreiding van de uren over de week op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang wijzigen, tot 
vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof 
In overleg met de raio kan de opleidingsadviseur  
 
Nadat over wijziging van het opnemen van verlof de nodige afspraken zijn gemaakt met de opleidingsadviseur, 
registreert de raio zelf de mutaties in de P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal. 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Terug naar de index 
 
 
43D.  Terugbetalingsverplichting ouderschapsverlof bij beëindiging benoeming en ontheffing hiervan 
Toepasselijke regeling: art 33n,8 Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Voorbereiding en uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
De raio is verplicht tot terugbetaling van de bezoldiging over de genoten uren ouderschapsverlof wanneer hij 
tijdens de verlofperiode of binnen een jaar na afloop van het verlof wordt ontslagen op eigen verzoek of 
anderszins op grond van aan hem te wijten feiten of omstandigheden. De eerste volzin is niet van toepassing in 
geval van ontslag op eigen verzoek gevolgd door een overgang binnen een maand naar een andere functie 
binnen de rijksoverheid.  
De raio kan van de in de terugbetalingsverplichting worden ontheven, indien er bijzondere omstandigheden 
zijn die dat naar het oordeel van de opleidingsadviseur rechtvaardigen. Deze niet dan nadat hij hierover het 
advies van de functionele autoriteit: het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket heeft ingewonnen. Na 
ontvangst van het advies neemt de opleidingsadviseur een besluit. 
 
Terug naar de index 
 
 
43E. Intrekken of wijziging ouderschapsverlof 
Toepasselijke regeling: art 33n,5 Brra, art. 6:6 Wazo  
Beslissingsbevoegd: de “werkgever”. De opleidingsadviseur fungeert als “werkgever” als bedoeld in de Wazo 
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR  

De opleidingsadviseur stemt in met een verzoek van de raio om het verlof niet op te nemen of niet voort te 
zetten als gevolg van het opnemen van zwangerschaps-, bevallings- of adoptieverlof als bedoeld in de artikelen 
3:1, eerste lid, onderscheidenlijk 3:2, eerste lid. Wordt het verlof na het tijdstip van ingang daarvan niet 
voortgezet, dan wordt het recht op het overige deel van het verlof opgeschort.  

Een verzoek om het verlof niet op te nemen of niet voort te zetten op grond van onvoorziene omstandigheden 
kan de opleidingsadviseur afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet. In 
het geval dat het verlof, na het tijdstip van ingang daarvan niet wordt voortgezet, vervalt het recht op het 
overige deel van het verlof. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654935_Artikel31
http://wetten.overheid.nl/BWBR0013008/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Afdeling1_1_SUBPAR654938_Artikel32
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De Wazo bepaalt voor beide gevallen dat een werkgever aan het verzoek niet met ingang van een vroeger 
tijdstip gevolg hoeft te geven dan vier weken na het verzoek.  

De raio dient uiterlijk vier weken voor de beoogde ingangsdatum een verzoek in bij de opleidingsadviseur om 
het ouderschapsverlof niet op te nemen of voort te zetten. Een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of 
parket vraagt het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket en een raio in de buitenstage vraagt de leiding 
van de organisatie waar de raio stage loopt zijn advies aan het verzoek toe te voegen. Daarna neemt de 
opleidingsadviseur een beslissing op het verzoek. De raio ontvangt een schriftelijk besluit en het 
gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket krijgt hiervan een afschrift. Het restant van het 
ouderschapsverlof vervalt. 
 
Nadat over het intrekken of wijzigen van het verlof de nodige afspraken zijn gemaakt met de 
opleidingsadviseur, registreert de raio zelf de mutaties in de P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal. 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 44. Buitengewoon verlof al dan niet met behoud van bezoldiging 
Toepasselijke regeling: art 33p Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De opleidingsadviseur kan op verzoek van een raio buitengewoon verlof al dan niet met behoud van 
bezoldiging verlenen en daaraan voorschriften verbinden. In ieder geval mag de continuïteit in de opleiding 
niet worden verstoord. Het buitengewoon verlof gaat niet eerder in dan na aanvaarding van dat verlof met de 
daaraan verbonden voorschriften door de raio. 
In geval van buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging heeft de raio geen aanspraak op vakantie. 
Een verzoek om buitengewoon verlof moet twee maanden voor de gewenste ingangsdatum worden ingediend 
bij de opleidingsadviseur. 
Een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket vraagt het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket en een raio in de buitenstage vraagt de leiding van de organisatie waar de raio stage loopt het zijn 
verzoek met een schriftelijk kenbaar gemaakt akkoord te ondersteunen. Daarna neemt de opleidingsadviseur 
een beslissing op het verzoek. De raio ontvangt een schriftelijk besluit en het gerechtsbestuur c.q. het hoofd 
van het parket krijgt hiervan een afschrift.  
Nadat over het opnemen van verlof de nodige afspraken zijn gemaakt met de opleidingsadviseur, registreert de 
raio het verlof zelf in de P-Portal.  
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de registratie van het opgenomen verlof in P-
Portal. 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
In geval van buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging heeft de raio geen aanspraak op vakantie. 
 
Het opnemen van buitengewoon verlof kan verlenging van de opleiding en de tijdelijke benoeming tot gevolg 
hebben. Zie § 56 en § 60.  
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§ 44a. Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij verhuizing c.a. 
Toepasselijke regeling: art 33oa Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de functionele autoriteit; in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket (het gerechtsbestuur 
c.q. het hoofd van het parket), in de buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet wordt aan de raio buitengewoon verlof met behoud van 
bezoldiging verleend: 
a. voor het zoeken van een woning in geval van herplaatsing in de zin van artikel 35d en artikel 46k, van de 
weten artikel 36c, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°: ten hoogste twee dagen. 
b. bij verhuizing in geval van herplaatsing in de zin van artikel 35d en artikel 36c, eerste lid, onderdeel b, onder 
2° en 3°: indien hij een eigen huishouding heeft: twee dagen, zo nodig te verlengen tot drie en in zeer 
bijzondere gevallen vier dagen en indien hij niet een eigen huishouding heeft: ten hoogste twee dagen. 
 
§ 44b. Buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging bij huwelijk en overlijden c.a. 
Toepasselijke regeling: art 33ob Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: de functionele autoriteit; in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket (het gerechtsbestuur 
c.q. het hoofd van het parket), in de buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet wordt aan de raio buitengewoon verlof met behoud van 
bezoldiging verleend: 
a. bij zijn huwelijk: twee dagen; 
b. tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en de tweede graad: één dag; 
c. bij het overlijden van: 
1°. de echtgenote, echtgenoot, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stiefkinderen, 
pleegkinderen of aangehuwde kinderen: vier dagen; 
2°. bloed- of aanverwanten in de tweede graad: twee dagen of, indien hij is belast met de regeling van de 
lijkbezorging of van de nalatenschap dan wel van beide, ten hoogste vier dagen; 
d. bij bevalling van zijn echtgenote: ten hoogste twee dagen. 
 
Onder huwelijk mede begrepen het aangaan van een geregistreerd partnerschap of het met de levenspartner 
met wie de niet-gehuwde raio samenwoont en – met het oogmerk duurzaam samen te leven – een 
gemeenschappelijke huishouding voert, notarieel verlijden van een samenlevingscontract bevattende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding. 
Buitengewoon verlof dat aan de raio op grond van het vorenstaande wordt verleend in verband met 
aanverwantschap die door zijn huwelijk is ontstaan met bloedverwanten van zijn echtgenote wordt op gelijke 
wijze verleend aan de raio die samenwoont en, met het oogmerk duurzaam samen te leven, een 
gemeenschappelijke huishouding voert op basis van een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende 
de wederzijdse rechten en verplichtingen terzake van die samenwoning en gemeenschappelijke huishouding of 
aan de raio die een geregistreerd partnerschap is aangegaan, met betrekking tot dezelfde bloedverwanten van 
zijn levenspartner of geregistreerd partner 
 
Terug naar de index 

 
 
§ 45. Disciplinaire maatregelen  
Toepasselijke regeling: artt 34 e.v. Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur c.q. de Minister van Veiligheid en Justitie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk412_44_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk6A12_6A4_Artikel46k
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk6A12_6A4_Artikel46k
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk4a13_Artikel36c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk412_44_Artikel35d
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk4a13_Artikel36c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_21-06-2011#Hoofdstuk4a13_Artikel36c
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Mandaat van: de Raad voor de rechtspraak c.q. de functionele autoriteit; in de opleidingsperiode bij rechtbank 
of parket (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket), in de buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Aan een raio, die een hem opgelegde verplichting niet nakomt of zich overigens aan plichtsverzuim schuldig 
maakt, kan een disciplinaire maatregel worden opgelegd. Onder plichtsverzuim wordt verstaan: het overtreden 
van enig voorschrift c.q. het doen of nalaten van datgene wat een goed rechterlijk ambtenaar in gelijke 
omstandigheden behoort na te laten of te doen. 
De disciplinaire maatregelen die aan een raio kunnen worden opgelegd, zijn: 
a. schriftelijke berisping; 
b. vermindering van de aanspraak op vakantie met ten hoogste een derde deel van het aantal uren waarop de 
rechterlijk ambtenaar in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak heeft; 
c. buitengewone dienst op andere dagen dan een zondag of algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 
40 van de wet, voor ten hoogste zes uren met een maximum van drie uren per dag; 
d. geldboete van ten hoogste € 22; 
e. gedeeltelijke of gehele inhouding van salaris tot een bedrag van ten hoogste het salaris over een halve 
maand; 
f. vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor de rechterlijk ambtenaar geldende salarisschaal dat 
maximaal twee jaarlijkse salarisverhogingen minder bedraagt dan het salarisbedrag dat voor hem krachtens de 
wet geldt, of, indien voor het door de rechterlijk ambtenaar vervulde ambt geen salarisschaal geldt, 
vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor ten hoogste twee jaren; 
g. het niet toekennen van een jaarlijkse salarisverhoging gedurende een periode van ten hoogste vier jaren; 
h. indeling in een salariscategorie die krachtens artikel 7, tweede lid, van de wet behoort bij een ander ambt 
dan het ambt waarin de rechterlijk ambtenaar is benoemd, een en ander al dan niet voor een bepaalde tijd en 
met of zonder vermindering van salaris; 
i. wijziging van de vaststelling van het gerecht of parket waarbij de rechterlijk ambtenaar zijn ambt vervult, al 
dan niet met verlening van een tegemoetkoming in mogelijke verplaatsingskosten overeenkomstig het 
Verplaatsingskostenbesluit 1989; 
j. schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging; 
k. ontslag. 
 
In geval van het opleggen van een disciplinaire maatregel als bedoeld in g of h, kan de positie van de raio met 
ingang van een bepaald tijdstip geheel of gedeeltelijk in overeenstemming worden gebracht met de positie die 
hij zou hebben gehad zonder het opleggen van die disciplinaire maatregel, indien het verdere gedrag van de 
raio daartoe aanleiding geeft. Bij het opleggen van een disciplinaire maatregel kan worden bepaald dat de 
maatregel niet ten uitvoer zal worden gelegd, indien de raio zich gedurende een vastgestelde termijn niet 
schuldig maakt aan soortgelijk plichtsverzuim als waarvoor het opleggen van de disciplinaire maatregel 
plaatsvindt of enig ander ernstig plichtsverzuim, en hij zich houdt aan bij het opleggen van de disciplinaire 
maatregel eventueel gestelde bijzondere voorwaarden. 
 
Een disciplinaire maatregel als bedoeld in a, b en c, wordt namens de functionele autoriteit opgelegd door de 
opleidingsadviseur. 
Een disciplinaire maatregel als bedoeld in d tot en met h wordt namens de Raad voor de rechtspraak opgelegd 
door de opleidingsadviseur, met dien verstande dat deze niet beslist dan nadat de functionele autoriteit 
hierover heeft geadviseerd dan wel het voorstel hiervoor heeft gedaan. 
Een disciplinaire maatregel als bedoeld in i, j en k wordt opgelegd door de Minister van Veiligheid en Justitie, 
met dien verstande dat hij niet beslist dan nadat de rector hierover heeft geadviseerd dan wel het voorstel 
hiervoor heeft gedaan.  
 
Een disciplinaire maatregel wordt niet opgelegd dan nadat de raio in de gelegenheid is gesteld om zijn 
zienswijze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk6_Artikel40
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk6_Artikel40
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008365/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk3_Artikel7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004630/geldigheidsdatum_10-02-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk4_42_Artikel34b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk4_42_Artikel34b
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk4_42_Artikel34b
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Van het mondeling naar voren brengen van de zienswijze wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt 
ondertekend door de raio en door degene te wiens overstaan de zienswijze naar voren wordt gebracht. 
Weigert de raio het proces-verbaal te ondertekenen, dan wordt daarvan, zo mogelijk met vermelding van de 
redenen, melding gemaakt. Aan de raio wordt een afschrift van het proces-verbaal verstrekt. 
Deze bevoegdheden worden uitgeoefend door het gezag dat bevoegd is tot het opleggen van de 
desbetreffende disciplinaire maatregel, met dien verstande dat deze bevoegdheden worden uitgeoefend door 
Onze Minister indien het opleggen van de disciplinaire maatregel, bedoeld in artikel 34c, vierde lid, bij 
koninklijk besluit geschiedt. 
 
Een disciplinaire maatregel, anders dan die van schriftelijke berisping, wordt niet eerder ten uitvoer gelegd dan 
nadat hij onherroepelijk is geworden, tenzij bij het opleggen van de maatregel onmiddellijke tenuitvoerlegging 
is bepaald. 
 
Terug naar de index 

 
 
§ 46. Schorsing  
Toepasselijke regeling: artt 34f e.v. Brra 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur  
Mandaat van: De Minister van Veiligheid en Justitie 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 

 
Een raio is van rechtswege geschorst indien en voor zolang hij krachtens wettelijke maatregel van zijn vrijheid is 
beroofd, tenzij de vrijheidsbeneming het gevolg is van een maatregel in het belang van de volksgezondheid, 
anders dan op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. 
 
Een raio kan worden geschorst, indien: 
a. tegen hem een strafrechtelijke vervolging ter zake van een misdrijf is ingesteld; 
b. hem het voornemen tot het opleggen van de disciplinaire maatregel van onvoorwaardelijk ontslag is 
medegedeeld dan wel hem die disciplinaire maatregel is opgelegd; of 
c. het belang van de dienst dit vereist.Een schorsing als bedoeld in het eerste lid wordt beëindigd zodra de 
grond hiervoor is vervallen. 
 
In geval van schorsing kan de bezoldiging van de raio tijdens de duur van de schorsing onder bepaalde 
voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden ingehouden 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 47.  Opleggen verhuisplicht als dit voor een goede taakvervulling noodzakelijk is 
Toepasselijke regeling: art 38 Brra  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Een raio kan worden verplicht te gaan of blijven wonen in of nabij5 de gemeente waarin de rechtbank of parket 
waarbij hij is geplaatst is gevestigd, als dit naar het oordeel van de opleidingsadviseur in verband met de goede 

                                                 
5 Onder nabij wordt verstaan: binnen een straal van 25 km 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006530/geldigheidsdatum_10-02-2011#Hoofdstuk4_42_Artikel34c
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005700/geldigheidsdatum_10-02-2011


 

 

 

 

 

 

Handboek raioregelingen versie 1 juli 2014 
 

 

43 

vervulling van zijn taak noodzakelijk is. Daarvoor geldt als uitgangspunt dat de verhuisplicht kan worden 
opgelegd als de reistijd van de woonplaats naar de standplaats meer dan één uur bedraagt 
Aan deze verplichting moet worden voldaan binnen twee jaar nadat zij is opgelegd. 
De raio ontvangt hierover een schriftelijk besluit.  
De raio kan de opleidingsadviseur vragen hem ontheffing te verlenen van de verhuisplicht. De 
opleidingsadviseur deelt zijn besluit schriftelijk aan de raio mee. Als ontheffing van de verhuisplicht wordt 
verleend heeft dit ook consequenties voor de rechten op tegemoetkoming in de verhuiskosten. Zie het 
Verplaatsingskostenbesluit (§ 20). 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 48. Tijdelijk opdragen andere werkzaamheden  
Toepasselijke regeling: art 38a,2 Brra 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het 
hoofd van het parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Een raio kan door de opleidinsgadviseur worden verplicht tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten dan 
die welke hij gewoonlijk verricht, mits die werkzaamheden hem redelijkerwijs kunnen worden opgedragen. De 
afdeling HRM SSR bereidt de besluitvorming door de opleidingsadviseur voor. De opleidingsadviseur beslist. 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 49. Kinderopvang  
Toepasselijke regeling: art. 38j Brra, Wet Kinderopvang (Wko) 
Beslissingsbevoegd: Nvt  
Uitvoering: Belastingdienst 
Sinds 1 januari 2007 wordt de vergoeding van Kinderopvang geregeld via de belastingaangifte. SSR is sinds deze 
datum niet langer aanspreekpunt voor deze vergoeding. De Belastingdienst betaalt aan de raio, als deze daar 
recht op heeft, een kinderopvangtoeslag uit als extra toeslag op de al langer bestaande (inkomensafhankelijke) 
toeslag. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 50. Individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket (IKAP of FlexBen)6  
Toepasselijke regeling: art 38k Brra, IKAP-regeling rechterlijke macht, IKAP-regeling rijkspersoneel 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
De opleidingsadviseur neemt, in het geval de IKAP-aanvraag meer- of minderwerken of verlaging van de 
aanspraak op vakantie-uren betreft, een besluit na overleg met het desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd 

                                                 
6 Let op:  het afzien van belaste aanspraken in ruil voor belastingvrije vergoedingen is financieel aantrekkelijk, maar kan als 
gevolg van de verlaging van de berekeningsbasis gevolgen hebben voor de hoogte van uitkeringen in het kader van de sociale 
zekerheid. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=IKAP-regeling%20rijkspersoneel
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van het desbetreffende parket. Per jaar is, in afwijking van de regeling voor het rijkspersoneel, in het kader van 
IKAP maximaal 200 uur meerwerken (naar evenredigheid van de arbeidsduur) mogelijk. 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
IKAP faciliteiten worden aangevraagd via de P-Portal.  
De opleidingsadviseur kent de aanvraag, na overleg met het rechtbankbestuur c.q. hoofd van het parket, toe, 
tenzij een zwaarwegend dienstbelang zich tegen honorering van de aanvraag verzet.  
 
Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket verwerkt de leidinggevende de mutatie in KAUW. Bij 
een raio in de buitenstage draagt de afdeling HRM SSR hiervoor zorg.  
 
Voor raio’s in de buitenstage die geen toegang hebben tot P-Portal geldt dat zij zich wenden tot de afdeling 
HRM SSR. Medewerkers van deze afdeling dragen zorg voor de verwerking van IKAP-aanvragen in P-Portal. 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 51. Levensloopregeling  
Toepasselijke regeling: Wazo, art 38q Brra, Levensloopregeling sector rechterlijke macht jo Levensloopregeling 
Rijkspersoneel  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: de functionele autoriteit (het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het 
parket) 
buitenstage: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Terug naar de index 
 
Verandering levensloopregeling per 1 januari 2012 
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. De 
levensloopregeling blijft voor u nog wel bestaan als u op 31 december 2011 een saldo op uw 
levensloopregeling heeft staan.  
- Heeft u een saldo van minder dan € 3.000, dan kunt u niet meer bijstorten en eindigt de regeling voor u op 

31 december 2012; 
- Heeft u een saldo van € 3.000  of meer, dan kunt u nog wel bijstorten. Over deze inleg wordt geen 

levensloopverlofkorting meer opgebouwd. 
Vanaf het jaar 2014 kunt u alleen nog gebruikmaken van de levensloopregeling als u op 31 december 2011 een 
saldo van € 3.000 of meer had. 
 
Omzetten levensloopregeling naar vitaliteitssparen mogelijk vanaf 2013  
Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen vanaf 1 januari 2013 hun tegoed zonder belastingheffing 
omzetten in vitaliteitssparen. Is uw saldo op 31 december 2011 minder dan € 3.000  en zet u het tegoed in 
2013 niet om in vitaliteitssparen, dan wordt het tegoed uitgekeerd en op 31 december 2013 belast als loon. 
Vanaf het jaar 2014 kunt u alleen nog circa € 20.000 vanuit de levensloop omzetten in vitaliteitssparen zonder 
belastingheffing. Over het meerdere betaalt u dan belasting. 
 
Terug naar de index 
 
51A. Deelnemen aan de levensloopregeling 
De raio kan op grond van de levensloopregeling een geldelijke voorziening sparen ter financiering van een 
periode van verlof. De geldelijke voorziening kan worden gespaard uit de volgende bronnen:  
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 salaris en vakantie-uitkering,  

 vergoeding voor meer gewerkte uren als bedoeld in de IKAP-regeling,  

 aanspraak op vakantie.  
Bij de laatste twee bronnen moet de opleidingsadviseur wel eerst hebben ingestemd met een aanvraag tot 
afkoop van vakantie-uren, resp. meer te mogen werken.  
Ook is het mogelijk het levenslooptegoed en stortingen uit beëindigde dienstbetrekkingen aan het tegoed toe 
te voegen. 
Per kalenderjaar mag uit alle bronnen niet meer dan 12% van het fiscale loon, verhoogd met de ingehouden 
bijdragen van de werknemer. Het totale gespaarde bedrag mag niet uitkomen boven 210% van het jaarloon op 
1 januari van het jaar waarin de raio wil sparen. 
 
De aanvraag om gebruik te mogen maken van de levensloopregeling moet uiterlijk in de maand voorafgaand 
aan de gewenste ingangsdatum in P-Portal zijn ingevoerd. De desbetreffende bewijsstukken moeten gezonden 
worden naar HRM SSR. De aanvraag moet elk jaar opnieuw worden ingediend. 
De raio mag niet in hetzelfde kalenderjaar meedoen met de levensloopregeling en de spaarloonregeling. Hij 
moet elk jaar een keuze maken.  
Tussentijdse stopzetting van het sparen is mogelijk. De raio moet dit in de P-Portal aangeven. Als maandelijks 
via inhouding op het salaris wordt gespaard duurt het twee maanden voordat stopzetting wordt geëffectueerd. 
De raio mag zelf kiezen bij welke instantie hij een levenslooprekening/-verzekering opent.  
 
Terug naar de index 
 
51B. Opnemen van Levensloopverlof 
Als de raio voornemens is het gespaarde verlof te gaan opnemen moet deze uiterlijk zes maanden voor de 
gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij de afdeling HRM SSR door middel van het 
overboekingsformulier. De raio moet er voor zorgdragen dat hierbij een schriftelijk advies over het opnemen 
van levensloopverlof van het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket is gevoegd. Op basis van het 
overboekingsformulier en het advies van het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket neemt de 
opleidingsadviseur een besluit.  
 
 
Het opnemen van levensloopverlof kan in vele vormen, afhankelijk van de wens van de raio. Ook kan de hoogte 
van de te ontvangen uitkering zelf worden bepaald. Wel moet de raio er rekening mee houden dat (uitgaande 
van een fulltime benoeming, 36 uur per week) per aanvraag minimaal 300 uur per keer moet worden 
opgenomen. In overleg met de opleidingsadviseur is het mogelijk minder uren op te nemen. 
Over de opgenomen uren levensloopverlof vindt geen opbouw van vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering, 
compensatie en vakantie plaats. Verder vindt er geen doorbetaling plaats van bezoldiging, toeslagen, toelagen, 
tegemoetkomingen, uitkeringen en vergoedingen. Indien de raio een OV(traject)kaart heeft moet deze op de 
eerste dag van opname van het verlof worden ingeleverd bij de afdeling HRM SSR. 
Als de raio tijdens het levensloopverlof recht heeft op zwangerschaps- en bevallingsverlof dan wordt het 
levensloopverlof, als de raio daarom verzoekt, opgeschort. Als de raio vier weken of langer ziek is wordt het 
levensloopverlof opgeschort tot het moment waarop de raio weer volledig arbeidsgeschikt is. Er wordt bij 
aanvang van de verlofperiode door het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket en de raio een nieuwe 
werktijdregeling ingevuld. 
 
Voor het opnemen van levensloopverlof zijn voor raio’s de volgende regels van toepassing: 
Tijdens de raio-opleiding kan, in het belang van de voortgang van de opleiding, in totaal maximaal voor een half 
jaar voltijds levensloopverlof worden opgenomen.  
Het opnemen van levensloopverlof leidt tot verlenging van de opleiding en de tijdelijke benoeming (zie § 56 en 
§ 60).  
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Ook heeft het opnemen van levensloopverlof gevolgen voor de pensioenopbouw. De levensloopuitkering is 
pensioengevend gedurende een periode van maximaal één jaar, waarin levensloopverlof aaneengesloten 
wordt opgenomen. Met ingang van 1 januari 2007 geldt dat de voortgezette pensioenopbouw wordt gebaseerd 
op de levensloopuitkering en niet op het inkomen alsof geen sprake zou zijn van verlof.  

 
Terug naar de index 
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Hoofdstuk 4. Bora 
 
§ 52.  De buitenstage  
Toepasselijke regeling: artt 3, tweede lid, 6 Bora 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: raio-opleidingsbureau 
 
Inleiding 
Na de beëindiging van de verdiepingsperiode bij rechtbank of parket volgt een periode van maximaal 2 jaar7 in 
de buitenstage  
Het BORA geeft voor deze stage enige regels: de buitenstage wordt elders dan bij een rechtbank of parket 
doorgebracht. Tijdens de buitenstage worden werkzaamheden verricht die kunnen bijdragen aan het 
verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring, dienstig voor de uitoefening van een rechtsprekende functie, 
dan wel van de functie van officier van justitie.  
Het toezicht op de buitenstage berust bij de opleidingsadviseur.  
In de Studiegids raio-opleiding wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de buitenstage. Kortheidshalve 
wordt daar naar verwezen. Het onderwerp Richtlijnen politiestage is niet in de Studiegids opgenomen. Deze 
richtlijnen zijn hieronder weergegeven. 

 
Terug naar de index 
  
 
Richtlijnen Politiestage voor rechterlijke ambtenaren in opleiding  
De opleidingsadviseur kan toestaan dat een deel van de buitenstage (niet de hoofdstage) bij de politie wordt 
doorgebracht. Hiervoor gelden de volgende regels 
 
a.      Een “inkijk”-stage bij de executieve dienst mag maximaal vier weken duren. Een stage van zes maanden is 

ook mogelijk, maar deze moet dan bestaan uit een actieve participatie in lopende of daadwerkelijk op te 
starten grote onderzoeken bij de districtsrecherche, zodat de raio inzicht verwerft in de opzet en het 
functioneren van deze onderzoeken, in de rol van de verschillende onderdelen van de politieorganisatie en 
in de wijze van aansturing door en informatie-uitwisseling met (de officier van) justitie. Als vooraf niet kan 
worden bepaald of grote onderzoeken zullen plaatsvinden in een periode dat een raio stage wil lopen, 
wordt geen toestemming verleend voor een politiestage langer dan vier weken.  

b.      Voor een politiestage heeft de raio het schriftelijke akkoord nodig van de hoofdofficier van het 
desbetreffende arrondissement. De akkoordverklaring moet aan het stagevoorstel worden toegevoegd.  

c.  Om over opsporingsbevoegdheid te beschikken dient de raio tot buitengewoon opsporingsambtenaar te 
worden benoemd (BOA). Aangezien het administratieve traject veel tijd vergt is het van belang het 
stagevoorstel op tijd in te leveren. Niet tijdig inleveren heeft mogelijk een (te) late benoeming tot gevolg 
en betekent dat de stage niet gestart kan worden. Aan het stagevoorstel moet een recente zwart-wit 
pasfoto worden toegevoegd. SSR heeft die nodig voor de BOA-aanvraag. De opsporingsbevoegdheid wordt 
twee maanden voor aanvang van de stage aangevraagd door de opleidingsadviseur.  

d.  Een tot BOA benoemde raio mag geen opsporingstaken in het kader van de Opiumwet en de Wet Wapens 
en Munitie verrichten. Bij de keuze van de stage moet hiermee rekening worden gehouden.  

e.      Raio’s kunnen niet aangesteld worden als “ambtenaar van politie”.  
f.      Het is raio’s niet toegestaan om een politie-uniform te dragen, zowel wettelijk niet (zij zijn geen 

“ambtenaar van politie”) als om redenen van herkenbaarheid voor de burger (de burger moet kunnen zien 

                                                 
7 Onder voorbehoud van een mogelijke verlenging van de buitenstage. 
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of zij te maken hebben met een “echte” politiefunctionaris). De raio moet tijdens de stage burgerkleding 
dragen.  

g.     Het dragen van enig (vuur)wapen, wapenstok of handboeien is aan raio’s niet toegestaan.  
h.     Het toekennen van een politierang aan raio’s is niet toegestaan; raio’s dienen aangeduid te blijven worden 

als “rechterlijk ambtenaar in opleiding”. 
i.       Het is raio’s niet toegestaan een politievoertuig te besturen. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 53. Volgorde en tijdsduur binnen- en buitenstage aanpassen in afwijking van opleidingsreglement 
Toepasselijke regeling: art. 3, vierde lid, Bora 
Beslissingsbevoegd: opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: opleidingsadviseur  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 54.  Opstellen individueel werk- en studieprogramma 
Toepasselijke regeling: art. 5 Bora 
Beslissingsbevoegd:  
Werkprogramma: het gerechtsbestuur c.q. hoofd van het parket, in overeenstemming met de 
opleidingsadviseur 
Studieprogramma: de opleidingsadviseur in overeenstemming met het gerechtsbestuur c.q. hoofd van het 
parket 
Mandaat van: rector  
Uitvoering: opleidingsadviseur 
Een model voor het werk- en studieprogramma voor alle opleidingsperiodes is opgenomen in de  Studiegids 
raio-opleiding 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 55. Bekorten opleiding 
Toepasselijke regeling: art. 7, eerste lid, Bora 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: opleidingsadviseur 
 
Regeling: 
Korting wordt op verzoek van de raio of uit eigen beweging door de opleidingsadviseur uitsluitend op de 
buitenstage verleend voor maximaal twee jaar.  
Bij de start van de opleiding wordt door de opleidingsadviseur aan de hand van het cv bekeken of een raio voor 
ambtshalve te verlenen korting in aanmerking komt.  
Een raio kan zelf uiterlijk tot en met de datum waarop hij de basisopleidingsperiode bij het parket afsluit een 
verzoek om korting op de buitenstage indienen bij de opleidingsadviseur. 
Een verzoek om korting kan slechts één maal worden gedaan.  
Voordat de opleidingsadviseur een besluit over het al dan niet verlenen van korting neemt, stelt hij de raio in 
de gelegenheid zijn zienswijze over de te verlenen korting naar voren te brengen. 
Als eenmaal korting is verleend, dan kan de raio later niet meer van deze korting afzien.   
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De korting wordt verleend op basis van onderstaande regels. Er kan korting worden verleend in meerdere 
categorieën  
Voor alle gevallen, maar ook en met name voor de categorieën 3 en 4, geldt dat de bijzondere aard of inhoud 
van de werkervaring in een individueel geval aanleiding kan geven om van de genoemde staffels af te wijken. 
 

 
 
 
 
Toelichting: 
De grond voor het gemaakte onderscheid is gelegen in het belang dat SSR hecht aan het opdoen van ervaring 
met de proceduregang voor een rechterlijke instantie. Categorie 3 ziet op raio’s die geen ervaring hebben met 
procesvertegenwoordiging. Dat hebben de raio’s uit categorie 1 in beginsel ook niet, maar uit hoofde van hun 
functie zijn zij wel intensief bij procedures betrokken geweest, zij het als griffier of schrijfjurist en niet als 
procesvertegenwoordiger. De ervaring met de verschillende rollen en de interactie tussen alle betrokkenen 
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tijdens zittingen en met de daarbij aan de orde komende processtukken hebben zij, anders dan mensen wier 
werk geen proces-vertegenwoordiging heeft ingehouden, al wel opgedaan, in elk geval in aanzienlijk grotere 
mate. 
 
Gelet op het belang dat SSR hecht aan het opdoen van proceservaring (waaronder te verstaan het zelfstandig 
doen van zittingen en onder eigen verantwoording concipiëren van processtukken) tijdens de buitenstage, is 
om die reden besloten de grotere ervaring van de raio’s die in categorie 1 vallen te vertalen in een sneller 
oplopen van de kortingsduur enerzijds. Omdat de raio’s uit de categorie 1 echter geen of in mindere mate 
ervaring hebben in het rechtstreeks omgaan met justitiabelen of belanghebbenden, waarvan juist weer mag 
worden aangenomen dat die ervaring wat meer voorhanden zal zijn bij raio’s die in categorie 3 vallen (denk aan 
een adviespraktijk), komen zij nooit in aanmerking voor een korting van de volle twee jaar: zij zullen altijd nog 
ervaring moeten opdoen met het omgaan met procespartijen. Voor categorie 3 geldt dat een zeer langdurig 
arbeidsverleden wel aanleiding kan geven tot een volledige korting, waarbij een parallel is getrokken met de 
toelatingseis voor rio’s (minimaal 6 jaar juridische praktijkervaring). 
 
Terug naar de index 
 

 
§ 56. Verlenging opleiding 
Toepasselijke regeling: art. 7, tweede lid, Bora 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: Raio-opleidingsbureau  
 
Regeling: 
De opleidingsadviseur kan de opleiding verlengen 
a. indien de periode, waarvoor de benoeming in tijdelijke dienst van een raio is verleend, ingevolge artikel 21,3 
Bora is verlengd: met ten hoogste eenzelfde periode; 
b. indien de volledige arbeidsduur van een raio op zijn eigen verzoek is gewijzigd in een niet volledige 
arbeidsduur dan wel zijn arbeidsduur op zijn eigen verzoek anderszins is gewijzigd: met ten hoogste een jaar; 
c. in andere gevallen, indien de opleidingsadviseur dat, met het oog op het met gunstig resultaat beëindigen 
van de opleiding, nodig oordeelt: met ten hoogste een jaar. 
De verlenging op grond van de onderdelen a tot en met c gezamenlijk kan niet meer dan drie jaar bedragen. 
 
Is in geval van ziekte de raio langer dan vier weken aaneengesloten afwezig, of neemt een raio zwangerschaps- 
en bevallingsverlof op, dan wordt de opleidingsduur verlengd met de periode van verlof of ziekte. Is de raio 
korter dan vier weken wegens ziekte afwezig dan vindt geen verlenging plaats.  
Als een raio door ziekte langer dan vier weken aaneengesloten minder dan 24 uur per week arbeidsgeschikt is, 
wordt de opleiding tijdelijk stopgezet. In dat geval moet de raio rekening houden met verlenging van de 
desbetreffende opleidingsperiode. Op basis van het werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts bepaalt de 
opleidingsadviseur de duur van de verlenging. Pas als de raio weer 100% arbeidsgeschikt is verklaard door de 
bedrijfsarts, wordt de definitieve duur van de verlenging berekend en vastgesteld. De raio wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gesteld. Deze brief gaat in afschrift aan het gerechtsbestuur c.q. hoofdofficier.  
Een verlenging wegens ziekte wordt niet meegeteld bij de bepaling van de maximale verlengingsduur, als 
bedoeld onder c. 
 
Als een raio in deeltijd gaat werken, dan wordt de duur van de opleiding naar rato van de 
arbeidsduurvermindering verlengd. 
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In geval van het opnemen van ouderschapsverlof (zie § 43) buitengewoon verlof (zie § 44), levensloopverlof 
(zie § 51) wordt de opleidingsduur verlengd met het aantal uitgevallen uren per week. De tijdelijke benoeming 
kan worden verlengd (zie § 60) 
 
De hierbovenstaande regels gelden voor de opleidingsperiode bij rechtbank of parket, maar kunnen ook 
worden toegepast tijdens de buitenstage. 
 
Alvorens wordt besloten tot verlenging, wordt de raio (behalve in het geval het gaat om een verlenging in 
verband met deeltijdwerken) in de gelegenheid gesteld er voor te kiezen de verlengingsperiode met vier weken 
(de zogenaamde “drempelmaand”) te bekorten.  
De drempelmaand wordt tijdens de opleiding slechts één keer toegepast. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 57. Beëindiging opleiding 
Toepasselijke regeling: art 8, 27 Bora 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: opleidingsadviseur i.o.m. afdeling HRM SSR 
Als het College van Bestuur in de loop van de opleiding op grond van een beoordeling dan wel op grond van 
andere ambtsberichten alsnog tot het oordeel komt dat de raio de opleiding niet met gunstig resultaat zal 
kunnen asluiten of niet geschikt is voor een rechtsprekende functie of de functie van officier van justitie dan 
beëindigt hij diens opleiding. 
De opleidingsadviseur verzoekt het College van Bestuur gemotiveerd om de opleiding van een raio te 
beëindigen. Bij een raio in de opleidingsperiode bij rechtbank of parket hoort de opleidingsadviseur eerst het 
gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket voordat hij het verzoek tot beëindiging van de opleiding aan het 
College van Bestuur voorlegt.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 58. Opstellen Opleidingsreglement 
Toepasselijke regeling: art. 12 Bora 
Er is afgezien van het opstellen van een opleidingsreglement. Voor de inrichting van de raio-opleiding wordt 
verwezen naar de Studiegids raio-opleiding 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 59. Wijziging plaats tewerkstelling bij reorganisatie 
Toepasselijke regeling: art 21, tweede lid, en 22, tweede lid, Bora 
Beslissingsbevoegd: Opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
 
Terug naar de index 
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§ 60. Verlenging tijdelijke benoeming 
Toepasselijke regeling: art 21, derde lid Bora 
Beslissingsbevoegd: Opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
De opleidingsadviseur kan de periode waarvoor een benoeming in tijdelijke dienst is verleend  verlengen  

1. als de raio dit schriftelijk verzoekt en naar het oordeel van de opleidingsadviseur voortzetting van de 
opleiding nog zinvol kan zijn, met ten hoogste één jaar; 

2. als daarvoor naar het oordeel van de opleidingsadviseur redenen aanwezig zijn, met de periode 
gedurende welke de raio geheel of gedeeltelijk geen werkzaamheden heeft verricht.  

3. indien de opleiding, ingevolge artikel 7, tweede lid, onderdelen b en c is verlengd: per grond, met ten 
hoogste een jaar.   

 
Terug naar de index 
 
 
§ 61.  Eed en belofte  
Toepasselijke regeling: art 21b Bora 
Beslissingsbevoegd: het College van Bestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Met de wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie is met ingang van 1 januari 2002 de mogelijkheid om 
raio’s te beëdigen als waarnemend griffier komen te vervallen.  
Daarvoor in de plaats is in artikel 21b, eerste lid, Bora bepaald dat raio’s ten overstaan van de rector van SSR de 
eed of belofte afleggen. Deze beëdiging vindt plaats tijdens de introductieweek van de raio’s en volstaat. De 
raio’s hoeven voor aanvang van hun werkzaamheden derhalve niet meer te worden beëdigd bij een rechtbank. 
De raio legt aan het begin van zijn opleiding ten overstaan van College van Bestuur en in aanwezigheid van een 
getuige, de eed of belofte af. Hiervoor wordt het formulier voor het afleggen van de eed of belofte (bijlage bij 
het Bora) gebruikt. Dit formulier wordt na het afleggen van de eed of belofte door de raio, het College van 
Bestuur en de getuige ondertekend. De raio en P&O lokaal ontvangen van het getekende formulier een 
afschrift.  
 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 62. Beoordeling en herkansing 
Toepasselijke regeling: artt. 25 e.v. Bora  
Beslissingsbevoegd:  
- Beoordeling:  
De functionele autoriteit:  
opleidingsperiode bij rechtbank of parket: het gerechtsbestuur c.q. het hoofd van het parket 
buitenstage: het College van Bestuur  
 
- Herkansing: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
 
- Plaatsing bij herkansing: de opleidingsadviseur 
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Voorbereiding: raio-opleidingsbureau, opleidingsadviseur 
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Een raio wordt regelmatig beoordeeld. Daarbij wordt tegen de achtergrond van zijn toekomstige functie gelet 
op de wijze waarop hij de hem opgedragen werkzaamheden heeft uitgevoerd. Bij de beoordeling wordt 
rekening gehouden met het stadium van opleiding waarin de raio verkeert. 
De beoordeling wordt voorbereid door een door de functionele autoriteit aan te wijzen functionaris tezamen 
met degene die verantwoordelijk is of medeverantwoordelijk is voor het functioneren van de rechterlijk 
ambtenaar in opleiding.  
De beoordeling geschiedt telkens tegen het einde van elke opleidingsperiode door de functionele autoriteit. 
Ten behoeve van het opmaken van de beoordeling kan de functionele autoriteit bepalen dat bepaalde 
functionarissen als informant of adviseurs optreden. Op verzoek van de te beoordelen raio om bepaalde 
functionarissen als adviseur of informant aan te wijzen beslist de functionele autoriteit. 
 
Voor de beoordeling worden de beoordelingsformulieren gebruikt die door SSR, onder meer via www.SSR.nl, 
worden aangeboden.  
 
Een beoordeling wordt opgemaakt op basis van op competenties en resultaatsgebieden gerichte 
functieprofielen. Indien de feitelijke verrichte werkzaamheden afwijken van die welke in artikel 25, eerste lid, 
zijn bedoeld, worden die op de beoordelingslijst vermeld. 
 
Nadat de beoordeling is opgemaakt wordt deze door degene die verantwoordelijk is voor het functioneren van 
de raio met de raio besproken. Een samenvatting van dit beoordelingsgesprek wordt op de beoordelingslijst 
vastgelegd. 
 
De raio kan binnen twee weken na het beoordelingsgesprek schriftelijk bedenkingen tegen de beoordeling 
indienen bij de functionele autoriteit. De functionele autoriteit kan de termijn van twee weken verlengen. De 
functionele autoriteit stelt de beoordeling vast, wanneer de raio geen bedenkingen heeft ingediend binnen 
deze termijn. 
 
De raio die bedenkingen heeft ingediend, wordt in de gelegenheid gesteld deze mondeling bij de functionele 
autoriteit toe te lichten. Deze kan bepalen dat andere personen bij dit gesprek aanwezig zijn. De functionele 
autoriteit wijzigt de beoordeling in zover hij de bedenkingen van de raio deelt en stelt de beoordeling vast. 
Bij de vaststelling van de beoordeling deelt de functionele autoriteit de raio schriftelijk mee of hij wijzigingen in 
de beoordeling heeft aangebracht, en, zo ja welke. Daarbij vermeldt hij in voorkomend geval de redenen 
waarom hij niet of niet volledig aan de bedenkingen is tegemoet gekomen. 
 
De raio kan bezwaar maken tegen de vastgestelde beoordeling. Indien de raio bezwaar heeft gemaakt tegen de 
vastgestelde beoordeling wint de functionele autoriteit, alvorens hierop te beslissen, het advies in van een 
commissie, tenzij het bezwaar reeds aanstonds gegrond wordt geacht. 
Indien het bevoegd gezag niet onder toepassing van artikel 7:13 van de Algemeen wet bestuursrecht een 
adviescommissie heeft belast met het adviseren omtrent bezwaren tegen vastgestelde beoordelingen, stelt het 
daartoe een commissie in. Van de commissie maakt in elk geval deel uit een ambtenaar aangewezen door de 
Sectorcommissie rechterlijke macht als bedoeld in artikel 50 Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren.  
 
Zie Studiegids raio-opleiding voor nadere informatie. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 63.  Zitten of staan 

 
63A.  Keuze zitten of staan  
Toepasselijke regeling: artt. 28 Bora 

http://www.ssr.nl/
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Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Uitvoering: raio-opleidingsbureau  
Een raio maakt voor het voltooien van de vierde opleidingsperiode in de binnenstage (dus voor het begin van 
de verdieping) zijn keuze voor een rechtsprekende functie of de functie van officier van justitie. 
Vier maanden voor de afloop van de basisopleidingsperiode parket ontvangt de raio het verzoek om de keuze 
voor zitten of staan met behulp van het meegezonden keuzeformulier kenbaar te maken. Uiterlijk zes weken 
voor het slot van de basisopleidingsperiode parket laat de raio de opleidingsadviseur door middel van het 
keuzeformulier weten of hij kiest voor een rechtsprekende functie of voor de functie van officier van justitie. 
 
Terug naar de index 
 
63B.  Wijzigen keuze “zitten of staan” 
Toepasselijke regeling: art. 28a Bora  
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van: Minister van Veiligheid en Justitie  
Uitvoering: raio-opleidingsbureau  
Een gemaakte keuze kan, na het voltooien van de vierde opleidingsperiode in de binnenstage alleen in zeer 
bijzondere gevallen worden gewijzigd. 
Als de raio zijn keuze wil wijzigen dan moet hij een met redenen omkleed verzoek daartoe indienen bij de 
opleidingsadviseur. Deze neemt een besluit na overleg met het desbetreffende gerechtsbestuur c.q. hoofd van 
het parket. Het studie- en werkprogramma wordt daarop aangepast. 
Een keuzewijziging tijdens de buitenstage of aan het einde van de verdiepingsperiode brengt een verlenging 
van de opleiding met een half jaar in de nieuw gekozen richting met zich mee. Bij een keuzewijziging aan het 
begin van de verdiepingsperiode moet de hele verdiepingsperiode (10 maanden) in de nieuw gekozen richting 
worden gedaan.  
De opleidingsadviseur draagt zorg voor plaatsing in overleg met de raio. Deze plaatsing geeft geen garantie 
voor plaatsing bij deze rechtbank/dit parket na afloop van de opleiding. 
 
Terug naar de index 
 
63C.  Na keuze voor ZM: ontslag rechter-plaatsvervanger 
Na afloop van de verdiepingsperiode hoeft de raio in beginsel geen ontslag aan te vragen als rechter-
plaatsvervanger. Voorwaarde is wel dat de raio, die nog (een deel van) de buitenstage moet doorlopen, tijdens 
die stage niet als plaatsvervanger op zittingen mag worden ingezet. Mocht dit wel het geval zijn dan moet er 
contact worden opgenomen met de Raad voor de rechtspraak. Deze neemt, na de raio te hebben gehoord, een 
beslissing of ontslag als rechter-plaatsvervanger op zijn plaats is. 
 
Terug naar de index 
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Hoofdstuk 5. Overige regelingen 
 
§ 64. Vergoeding piketdiensten 
Toepasselijke regeling: art. 6f Brra  
Beslissingsbevoegd: het hoofd van het parket 
Uitvoering: afdeling HRM lokaal 
Raio’s in hun basisopleidingsperiode en verdiepingsperiode bij het parket dienen in het kader van de opleiding 
(zo mogelijk) piket te draaien. Als een raio piketdiensten draait heeft hij recht op een piketvergoeding. De raio 
moet de piketvergoeding voor 15 november van het lopende jaar bij HRM  aanvragen Met behulp van een 
formulier dat kan worden gedownload van de SSR-site. Aangegeven moet worden wanneer piketdienst(en) zijn 
gedraaid en op welk bedrag uit dien hoofde aanspraak wordt gemaakt. De aanvraag dient na fiattering door de 
hoofdofficier van het parket waar de raio de opleidingsperiode heeft doorgebracht aan HRM SSR te worden 
toegezonden. HRM SSR draagt zorg voor het invoeren in de P-Portal. 
De (bruto)vergoeding wordt daarna bij de maandelijkse salarisbetaling aan de raio uitbetaald. De hoogte van 
de vergoeding wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 65. Spaarloon  
Toepasselijke regeling: Spaarloonregeling sector rechterlijke macht, Spaarloonregeling rijkspersoneel 
Beslissingsbevoegd: de opleidingsadviseur  
Mandaat van:  
raio werkzaam bij een parket: Minister van Veiligheid en Justitie 
raio werkzaam bij een gerecht: het gerechtsbestuur 
Uitvoering: afdeling HRM SSR 
Per 1 januari 2012 kunnen geen nieuwe bedragen meer worden ingelegd voor de spaarloonregeling. 
 
Verandering spaarloonregeling per 1 januari 2012 
Vanaf 1 januari 2012 kunt u het hele tegoed van uw spaarloonregeling belastingvrij opnemen. U kunt ook het 
tegoed op de spaarloonrekening laten staan, om gebruik te blijven maken van de vrijstelling in box 3. Deze blijft 
gelden tot 1 januari 2016. Let op: elk jaar valt een deel van uw spaartegoed vrij. Op dat deel is dan niet langer 
de vrijstelling van box 3 van toepassing. 
 
Spaarloon gebruiken voor lijfrenteverzekering  
Met de bestaande spaarloonregeling kunt u het bestaande tegoed deblokkeren voor bijvoorbeeld de aankoop 
van een lijfrenteverzekering. Als u op 1 januari 2012 al een bedrag heeft staan op uw spaarloonregeling, kunt u 
dat saldo nog gebruiken voor een lijfrenteverzekering. U betaalt hierover dan geen belasting. U kunt echter 
vanaf 1 januari 2012 geen nieuwe bedragen meer inleggen voor de spaarloonregeling. 
 
Terug naar de index 
 
§ 65A. Vitaliteitssparen  

Per 1 januari 2013 wordt een nieuwe spaarregeling ingevoerd, het vitaliteitssparen.  Met 
vitaliteitssparen kunt u fiscaal voordelig sparen. De regeling is ook toegankelijk voor raio’s. 
Vitaliteitssparen geeft werknemers de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen voor 
bijvoorbeeld (om)scholing naar nieuw werk, of om de periode tussen twee banen te overbruggen na 
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ontslag. Het doel is ervoor te zorgen dat werknemers langer en gezonder door kunnen werken. 
Nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is. Zie Informatieblad Vitaliteitsregeling 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 66. Aanschaf toga’s  
SSR verschaft iedere raio éénmaal, bij aanvang van de raio-opleiding, een griffierstoga met twee strikbefjes te 
betrekken bij Toga-atelier Schouts & Katsantonis te Rotterdam. In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt de 
raio hierover geïnformeerd. 
De raio is zelf verantwoordelijk voor de bestelling van de toga bij deze leverancier en dient daarbij ook zelf de 
relevante kledingmaten aan te geven (o.a. lichaamslengte, confectiemaat, mouwlengte en boordmaat).  
De raio krijgt de toga vervolgens in bruikleen van de SSR. 
Indien de toga gedurende de bruikleenperiode beschadigd raakt of verloren gaat, dient de raio zelf voor 
reparatie dan wel vervanging zorg te dragen. 
Als de raio de opleiding binnen twee jaar vrijwillig verlaat, dient de raio de kosten van de toga terug te betalen 
aan SSR. Na twee jaar wordt de toga zijn eigendom. 
Als een raio ontslag krijgt (anders dan op eigen verzoek) dan mag hij de toga behouden. 
 
Terug naar de index 
 
 
§ 67. Regels met betrekking tot het bijwonen van cursussen en de Annuleringsregeling Raio-opleiding 
 
Van de raio wordt verwacht dat hij een cursus vanaf de start tot en met de afsluiting bijwoont en dat hij de 
nodige maatregelen treft om aan deze verplichting te voldoen. Alleen in uitzonderingsgevallen die niet waren 
te voorzien wordt hiervan afgeweken. Van zo’n geval is in ieder geval geen sprake als een kind naar de crèche 
moet worden gebracht of van de crèche moet worden opgehaald. Van zo’n geval is ook geen sprake als de raio 
weliswaar over een grote afstand moet reizen, maar op dezelfde dag wel openbaar vervoer of eigen vervoer ter 
beschikking staat, waarmee de cursusplaats tijdig kan worden bereikt.  
Als de raio vindt dat er van zo’n uitzonderingsgeval sprake is dan moet hij zo spoedig mogelijk voor de aanvang 
van de start van de cursus contact opnemen met de Servicedesk van SSR, dan wel dient hij in voorkomend 
geval achteraf aan te tonen dat er sprake was van overmacht. 
 
Terug naar de index 
 
 
Annuleringsregeling Raio-opleiding 
 
Algemeen 
Deze annuleringsregeling is van toepassing als een raio wordt ingeschreven op een SSR-cursus. 
Vanwege het verplichte karakter van het curriculum van de raio-opleiding is een annulering van een cursus in 
beginsel niet mogelijk. Annulering kan slechts bij grote uitzondering, zoals bijzondere persoonlijke 
omstandigheden, voorkomen. In elk geval dient de reden van afmelding te worden vermeld. De raio dient de 
niet gevolgde cursus in te halen, zo mogelijk bij een volgende uitvoering (lichting).  
 
Annulering deelname 
Tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kan deelname kosteloos worden geannuleerd  
per brief naar SSR, Productgroep 1 (raio), Postbus 364, 7200 AJ Zutphen 
per fax naar SSR, Productgroep 1 (raio), 0575-595303 of  
per mail: SSRservicedesk@ssr.nl.  

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/circulaires/2011/09/20/informatieblad-vitaliteitsregeling/informatieblad-vitaliteitsregeling-nov-2011.pdf
mailto:SSRservicedesk@ssr.drp.minjus.nl
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Deze annulering dient vergezeld te gaan van een schriftelijk akkoord van de desbetreffende 
opleidingscoördinator van het gerecht of parket. 
Wordt een cursus binnen vier weken voor de aanvang van de eerste cursusdag afgezegd dan zijn 
annuleringskosten voor een cursus verschuldigd. Een deel van een cursus afzeggen is niet mogelijk. Verschijnt 
een deelnemer slechts bij een deel van de cursus, dan worden toch de volledige annuleringskosten in rekening 
gebracht.  
 
Annulering overnachting 
Indien een overnachting bij een cursus is inbegrepen, dan zal bij afzegging van de cursus de overnachting 
automatisch worden geannuleerd. Indien deelname aan een cursus wel doorgaat, maar geen prijs wordt 
gesteld op de geboden mogelijkheid tot overnachting, kan deze eveneens tot vier weken voor aanvang van de 
eerste cursusdag worden geannuleerd op dezelfde wijze als hierboven is beschreven. In dat geval brengt SSR 
hiervoor geen annuleringskosten in rekening. Wordt een overnachting binnen vier weken voor de aanvang van 
de eerste cursusdag afgezegd, dan zijn annuleringskosten per overnachting verschuldigd. 
 
 
No show 
Indien een ingeschreven deelnemer niet op de cursus (of een deel ervan) verschijnt, brengt SSR 
annuleringskosten, conform onderstaande tabel, in rekening 
 
Tarieven annulering  

Alleen cursus € 60 

Cursus + overnachting € 60 + € 90 per overnachting 

Alleen overnachting € 90 per overnachting 

 
De kosten worden in rekening gebracht bij de desbetreffende raio. 
 
Verhindering wegens ziekte 
Indien de raio wegens ziekte is verhinderd deel te nemen aan de cursus dan dient deze dit onverwijld te 
berichten aan zijn leidinggevende bij de rechtbank of het parket of de organisatie waar de buitenstage wordt 
doorgebracht. Daarnaast dient de raio zich onmiddellijk ziek te melden bij de afdeling HRMSSR. SSR zal niet tot 
facturering van annuleringskosten overgaan indien de raio zich voor de aanvang van de cursus bij de afdeling 
HRM SSR heeft ziek gemeld.  
 
Voorbehoud 
SSR behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren en het programma-aanbod te wijzigen in verband met 
onvoorziene omstandigheden of in geval van actuele ontwikkelingen.  
 
Tot slot 
De president van het gerecht of het hoofd van het parket én de opleidingscoördinator worden in kennis gesteld 
van afwezigheid van ingeschreven deelnemers.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 68. Bedrijfsmaatschappelijk werk 
De bedrijfsmaatschappelijk werker kan een raio helpen bij lastige werk- of privé-situaties die zijn dagelijks 
functioneren negatief beïnvloeden. Het kan zijn dat één gesprek al voldoende is om de raio op weg te helpen. 
Ook kan blijken dat een aantal gesprekken nodig is. Tijdens het traject staat de eigen verantwoordelijk van de 
raio om te werken aan een oplossing centraal. De bedrijfsmaatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt bij 
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het zoeken naar deze oplossing. Om tot een oplossing te komen kan in overleg met de raio contact opgenomen 
worden met de bedrijfsarts, de personeelsfunctionaris en de leidinggevende of opleider.  
De gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Bedrijfsmaatschappelijk werk kiest 
geen partij. Het doel is het belang van de raio en het organisatie belang bij elkaar te brengen. 
Over het algemeen vindt een verwijzing naar bedrijfsmaatschappelijk werk plaats door tussenkomst van de 
bedrijfsarts. Via de casemanager van SSR (0575-595321) kan een raio een afspraak maken met de bedrijfsarts.  
 
Terug naar de index 
 
 
§ 69. Identificatie op de werkplek 
Op grond van de Wet op de Identificatieplicht wordt bij de indiensttreding aan een nieuwe medewerker 
gevraagd om zijn identiteit aan te tonen met een geldig identiteitsbewijs. Een kopie van het identiteitsbewijs 
wordt opgenomen in de personeelsadministratie. Iedere medewerker is verplicht op het werk een 
identiteitsbewijs bij zich te hebben en deze ter inzage te verstrekken aan opsporingsambtenaren en andere 
controlerende ambtenaren, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Voor 
niet-Nederlandse medewerkers komt daar nog de controle bij op illegaal verblijf en handelen in strijd met de 
Wet Arbeid Vreemdelingen.  
 
Terug naar de index 
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Bijlage: Modellen Stageovereenkomst buitenstage  
 

Model stageovereenkomst buitenstage (versie 1 juli 2014) 
 
De ondergetekenden: 
 

1) Studiecentrum Rechtspleging, als onderdeel van de Rijksdienst handelend voor de Staat der 
Nederlanden, gevestigd te (3527 WX) Utrecht, Uniceflaan 1, vertegenwoordigd door (naam 
opleidingsadviseur) hierna te noemen SSR, 
en 

2) de maatschap van advocaten/advocatenkantoor  (naam) gevestigd te (plaats) en daar kantoorhoudende 
aan de (adres) vertegenwoordigd door mr. (naam) lid van de maatschap, hierna te noemen "het 

kantoor" 
en 

3) mevrouw/de heer mr. (naam), wonende te (plaats), (adres) hierna te noemen "raio", 
 
zijn een stageovereenkomst aangegaan met de navolgende inhoud: 
 
Artikel 1 Datum van ingang, duur, opzegging 

1. Deze stageovereenkomst wordt aangegaan in het kader van de opleiding van de raio tot rechterlijk 
ambtenaar. 

2. De totale stageduur betreft …….maanden, deze vangt aan op (datum) en zal eindigen van rechtswege 
op (datum) zonder dat voorafgaande kennisgeving danwel opzegging is vereist. 

3. De raio zal haar/zijn werkzaamheden uitvoeren in voltijd/deeltijd, namelijk gedurende vijf/……. dagen 
per week, te weten maandag tot en met vrijdag, dan wel ……………………………….. 

4. Het kantoor zal tijdens de stage en de eerste drie jaar na afloop van deze stageovereenkomst de raio 
niet aan zich binden op straffe van vergoeding aan SSR van de loonkosten, inclusief werkgeverslasten, 
en opleidingskosten over de gehele duur van de door raio genoten raio-opleiding.  

 

Artikel 2  Functie, uitvoering werkzaamheden  
1. De functie en titel van de raio is advocaat (stagiaire). 
2. De raio zal werkzaam zijn als advocaat in de …(algemene/strafrecht/civiele)……praktijk en zal onder 

meer rechtzoekenden bijstaan in juridische procedures. 
3. De raio zal haar/zijn werktijd uitsluitend besteden aan het vervullen van werkzaamheden, die haar/hem 

door of namens het kantoor worden opgedragen.  
4. Het kantoor verzekert de raio van adequate secretariële hulp en een behoorlijke werkruimte.  
 

Artikel 3  Invulling stage en begeleiding 
1. De raio en het kantoor dragen er zorg voor dat de stage voldoet aan de eisen die in de vigerende 

Studiegids raio-opleiding zijn gesteld. 
2. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Toezicht fungeert mr. (naam) als patroon voor de 

raio. Deze fungeert tevens als aanspreekpunt voor SSR. 
3. Het kantoor draagt er zorg voor dat er regelmatig overleg tussen raio en de patroon plaatsvindt. 
4. Het kantoor draagt er zorg voor dat iedere drie maanden een voortgangsgesprek tussen patroon en raio 

plaatsvindt en dat daarvan een kort verslag wordt opgemaakt.  
5. Het kantoor draagt er zorg voor dat na zes maanden een toetsgesprek plaatsvindt, waarbij de 

opleidingsadviseur van SSR betrokken is. Na iedere volgende zes maanden vindt wederom een 
toetsgesprek plaats tussen patroon en raio. Van ieder toetsgesprek wordt een verslag opgemaakt. De 
raio zendt dit verslag zo spoedig mogelijk aan SSR.  

6. Het kantoor verleent zijn medewerking aan het opmaken van een beoordeling als bedoeld in artikel 25 
van het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren, door de beoordelaar (de opleidingsadviseur) te 
informeren over het functioneren van de raio. 

7. Uiterlijk één maand voor afloop van de stage stelt de raio een schriftelijk verslag van de stage op. De 
raio zendt dit verslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken voor de datum van het 
beoordelingsgesprek, aan SSR. 
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Artikel 4 Cursusverplichtingen en scholing  

1. De raio krijgt gelegenheid te voldoen aan de cursusverplichtingen uit de raio-opleiding. De kosten die 
voortvloeien uit het voldoen aan de cursusverplichtingen in het kader van de raio-opleiding worden 
gedragen door SSR, conform de regels voor dienstreizen.  

2. De raio krijgt gelegenheid door de NOvA en/of het kantoor verplicht gestelde scholingsactiviteiten te 
volgen. De eventuele kosten daarvan, inclusief de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten, komen 
voor rekening van het kantoor. 

 
Artikel 5  Overige voorwaarden en toepasselijke regelingen 

1. Op deze stageovereenkomst zijn van toepassing de door SSR vastgestelde voorwaarden voor de 
advocatuurstage, te weten: 
a. Het kantoor heeft een minimale omvang van vijf advocaten, die allen in het bezit zijn van de 

stageverklaring, en waarvan twee advocaten minstens zeven jaar ervaring in de rechtspraktijk 

hebben. 
b. Het kantoor heeft een vast ritme van vakoverleg.  
Het kantoor verklaart hierbij te voldoen aan deze voorwaarden.  

2. Het kantoor en de raio zullen zich voorts conformeren aan de bepalingen van de advocatenwet en alle 
op grond van die wet vastgestelde verordeningen. 

3. Het kantoor en de raio zullen zich houden aan de regels voortvloeiende uit de wetgeving op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden. Het kantoor verplicht zich ten aanzien van de raio een 
arbeidsomstandighedenbeleid te voeren dat gelijk is aan dat ten aanzien van de andere medewerkers 
van het kantoor. 

4. De raio zal zich houden aan de regelingen, werkwijzen en richtlijnen van het kantoor. 
 
Artikel 6 Vakantie, ziekte en verlof 

1. De raio draagt zelf zorg voor de registratie van opgenomen vakantie, verlof en compensatie conform de 
op hem van toepassing zijnde rechtspositionele regelingen. 

2. In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte stelt de raio onverwijld het kantoor en SSR daarvan 
op de hoogte. Aan het einde van de stage doet het kantoor aan SSR opgave van de eventuele 
ziektedagen.  

 
Artikel 7  Vergoedingen 

1. De raio ontvangt van het kantoor geen salaris voor de door haar/hem verrichte werkzaamheden. In 
plaats daarvan betaalt het kantoor aan SSR en de Nederlandse Orde van Advocaten een vergoeding. Per 
kalenderjaar bedraagt deze vergoeding jaarlijks € 20.000 voor een raio met een voltijdse aanstelling. Dit 
bedrag wordt mede ten behoeve van de NOvA periodiek geïnd door SSR. Het kantoor ontvangt hiervoor 
aan het einde van ieder kalenderjaar en aan het einde van de stage voor de maanden in het 
desbetreffende kalenderjaar waarin de raio stage heeft gelopen bij het kantoor een factuur van SSR. De 
vergoeding wordt in rekening gebracht naar rato van de aanstelling en van het aantal maanden dat de 
raio in een kalenderjaar bij het kantoor stage heeft gelopen.  

2. Het kantoor zal de raio de gemaakte onkosten vergoeden welke naar het oordeel van het kantoor 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren door de raio van haar/zijn werkzaamheden, dat tegen overlegging 
van een gespecificeerde onkostendeclaratie, waarbij alle beschikbare bonnen e.d. dienen te zijn 
gevoegd. 

3. Als vergoeding van reiskosten voor zakelijke reizen welke naar het oordeel van het kantoor noodzakelijk 
waren voor het uitvoeren door de raio van haar/zijn werkzaamheden, ontvangt de raio van het kantoor, 
indien en voorzover zij/hij daartoe haar/zijn eigen auto gebruikt, per verreden kilometer een bedrag 
gelijk aan het bedrag dat maximaal belastingvrij als reiskostenvergoeding is toegestaan. 

 
Artikel 8  Verzekering 
Het kantoor draagt zorg voor een adequate verzekering tegen aansprakelijkheid wegens beroepsfouten, welke 
gemaakt kunnen worden met betrekking tot alle werkzaamheden, die door de wet of het kantoor worden 
opgedragen. Het eigen risico met betrekking tot deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedragen door 
het kantoor. 
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Artikel 9 Geheimhouding 
De raio erkent, dat haar/hem door het kantoor geheimhouding is opgelegd van alle feiten en omstandigheden die 
de praktijk en de onderneming van het kantoor betreffen of daarmee verband houden. 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend 
Zutphen, (datum)   (Naam kantoor)     
SSR    (plaats), (datum)    (plaats), (datum)  
(Naam)    (Naam)     (Naam) 
(Functie )         Raio 

 
 

Terug naar de index 
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Voor stages in het buitenland: 

 

MODEL TRAINEE POST AGREEMENT  
"RAIO" TRAINING (version 010714) 
 
The Parties: 

1) Studiecentrum Rechtspleging, as part of the governmental department acting on behalf of the State of the 
Netherlands, based in (7201 HG) Zutphen at Kuiperstraat 9-13, represented by (name of counsellor) hereafter 
called SSR, 
and 

2) xxxxxx in xxxx (address), validly represented in this matter by (name and position), hereafter called "name1" 
and 

3) Ms/Mr (name), residing in (place), (address), hereafter called "the raio", 
 
have entered into a trainee post agreement with the following content: 
 
Article 1 Starting date, duration, termination 

1. This trainee post agreement is entered into in the framework of the training of the raio to become a judge or 
prosecutor. 

2. The total term of the traineeship is ……. months, starting on (date) and legally ending on (date) without prior 
notice being required. 

3. The raio will perform her/his work on a full time/part time basis, i.e. during five/……. days a week, i.e. Monday 
through Friday, or ……………………………….. 

 
Article 2  Position, performance of work  

1. The raio's position and title is (title). 
2. The raio will work as ……. 
3. The raio will only spend her/his working time on the performance of work charged to her/him by or on behalf of 

the "name1".  
4. The "name1" will provide the raio with adequate secretarial assistance and a proper work space.  
 

Article 3  Supervision 
1. The raio and the office will see to it that the traineeship meets the requirements set out in the current Raio 

Training Study Guide ("Studiegids raio-opleiding"). 
2.  (name) will act as patron for the raio and as the contact for SSR. 
3. The "name1" will see to it that there is regular consultation between the raio and the patron. 
4. The "name1" will see to it that every three months there is a progress interview between the patron and the raio 

and that a short report is made of the interview. The raio will send this report to SSR as soon as possible.  
5. The "name1" will see to it that there is a performance review after six months, in which the SSR counsellor is 

involved.  
6. The "name1" will cooperate in the preparation of an assessment as referred to in Article 25 of the Judicial Officers 

Training Decree ("Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren"), by informing the counsellor as to the functioning of 
the raio. 

7. At latest one month before the end of the traineeship the raio will prepare a written report of the work 
placement. The raio will send this report to SSR as soon as possible, but at latest two weeks before the date of the 
performance review. 

 
Article 4 Course obligations and training  

1. The raio will have the opportunity to perform the course obligations from the raio training. The costs ensuing 
from performance of the course obligations in the framework of the raio training will be borne by SSR, in 
accordance with the agreement to be made between SSR and the raio with regard to the expenses and 
allowances to be provided. 

2. The raio will have the opportunity to follow the training activities organised by the "name1". The costs ensuing 
from performance of these course obligations will be borne by “name”. 
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Article 5  Other conditions and applicable arrangements 

1. The "name1" and the raio will comply with the rules ensuing from the legislation in the area of working conditions. 
The "name1" undertakes with regard to the raio to follow a policy concerning working conditions which is the 
same as that of the other staff of the "name1". 

2. The raio will comply with the regulations, working methods and guidelines of the "name1". 
 
Article 6 Holiday and leave 

1. The raio will see to the registration of holidays and leave taken and compensation in accordance with the legal 
regulations applicable to her/him her-/himself. 

2. In the event of incapacity due to illness the raio will immediately inform the "name1" and SSR thereof. At the end 
of the traineeship the"name1" will inform SSR of any sick days taken.  

 
Article 7  Expenses and allowances 

1. The "name1" will not pay the raio any salary for the work carried out by her/him.  
2. The "name1" will reimburse the raio for the expenses made which in the opinion of the "name1" are necessary for 

the performance by the raio of her/his work, upon presentation of an itemised expense account, whereby all 
available receipts and the like must be enclosed. 

3. As compensation for travel costs for business trips which in the opinion of the "name1" were necessary for the 
execution by the raio of her/his work, the raio will receive from the "name1", if and insofar as she/he uses her/his 
own car, per kilometre driven an amount equal to the maximum tax-free amount permitted in the Netherlands as 
travel expenses. 

4. The "name1" will reimburse the costs connected with the education in which the raio will participate on 
instruction of the "name1", including the related travel and accommodation costs.  

5. The costs ensuing from the placement in xxxxx, the costs which the raio makes on behalf of the preparation 
thereof will be borne by SSR, in accordance with the agreement to be made between SSR and the raio with regard 
to the expenses and allowances to be provided.  

6. Outside of the allowances set out in this article and outside of the expenses set out in paragraph 5, the raio states 
not to have any right to other expenses and allowances. 

 
Article 8  Insurance 
The "name1" will provide adequate insurance against liability relating to work mistakes which can be made with regard to 
all work instructed by law or the office. The excess under the professional liability insurance will be borne by the "name1". 
 
Article 9 Confidentiality 
The raio acknowledges that the "name1" has imposed a duty of confidentiality on her/him in respect of all facts and 
circumstances concerning or connected with the practice and the business of the "name1". 
 
Article 10 Apllicable law 

1. The legal relationship between Parties shall be governed by the law of the Netherlands. 
2. Any disputes shall be submitted for judgment to the competent court in the Netherlands. 

 
Thus agreed and drawn up and signed in triplicate 
SSR     "name1"    the Raio    
Zutphen, (date)    xxxxxxxxxxx, (date)   (place), (date)  
(Name and position)   (Name and position)  (Name) 

          
 
 

 Terug naar de index 
 


