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Datum 9 maart 2023 

Onderwerp Ultimatum inzake arbeidsvoorwaardenakkoord 

Geachte meneer Fierstra, 

Op 21 februari jl. heeft u mij schriftelijk een ultimatum gesteld met betrekking tot 

de inwilliging van een aantal eisen die de NVvR heeft gesteld in het kader van de 

cao-onderhandelingen. U geeft in deze brief ook aan dat u zich zorgen maakt over 

het gebrek aan ambitie aan werkgeverszijde om daadwerkelijk stappen te zetten 

om te komen tot een meer aanvaardbare werkdruk. U heeft aangekondigd dat de 

NVvR tot nadere acties zal overgaan indien u vóór 10 maart a.s., 10:00 uur geen 

schriftelijke reactie heeft ontvangen waaruit blijkt dat alsnog wordt 

tegemoetgekomen aan de door u gestelde eisen. Meer precies gaat het om de 

onderwerpen werkdruk, de onkostenvergoeding en een aanvullende compensatie 

in de loonparagraaf vanwege de inflatie. 

Hieronder zal ik op de genoemde onderwerpen ingaan. 

Werkdruk 

Ik hecht er allereerst aan te onderstrepen dat ik de zorg over de werkdruk met u 

deel. Dit geldt evenzeer voor de Raad voor de Rechtspraak en het College van 

Procureurs-Generaal. In dat licht hecht ik er in het bijzonder aan om het gesprek 

hierover met alle genoemde partijen samen te voeren omdat het uiteenlopende 

maatregelen vergt om dit probleem structureel aan te pakken. Het is mede 

daarom dat het kabinet in het coalitieakkoord structureel ruim €155 miljoen extra 

voor de rechtspraak heeft uitgetrokken, om onder andere meer rechters aan te 

trekken. Ook aan het Openbaar Ministerie zijn aanvullende middelen toegekend. 

De komende jaren worden daarmee onder meer 250 officieren van justitie 

geworven. Deze investeringen zijn gericht op het terugdringen van de werkdruk.  

Daarnaast treffen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie binnen de eigen 

organisatie tal van andere maatregelen die aan dit doel bijdragen. 

Ik ben graag bereid om serieus te kijken naar andere aanvullende mogelijke 

oplossingen. Ik constateer dat in de discussie over de werkdruk ook signalen zijn 

afgegeven over mogelijk belemmerende uitgangspunten van het huidige 

opleidingsstelsel. Ook dat punt kan wat mij betreft worden meegenomen. Mijn 

voorstel aan u is om gezamenlijk een onafhankelijke verkenner aan te wijzen die 

de opdracht krijgt in beeld te brengen hoe wij op het onderwerp werkdruk nader 
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tot elkaar kunnen komen en daarover het gesprek verder kunnen blijven voeren 

en daarbij ook de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-

Generaal te betrekken. Ik begrijp dat het terugdringen van de werkdruk een 

prioriteit is en randvoorwaardelijk om tot een vergelijk te komen. 

 

Onkostenvergoeding 

Ten aanzien van het onderwerp onkostenvergoeding begrijp ik uiteraard de 

gevoeligheden aan uw kant. De resultaten van het recente, in opdracht van de 

Belastingdienst uitgevoerde onderzoek nopen mij echter wel om hierover in 

gesprek te blijven. Ik ben bereid dit onderwerp uit de cao-onderhandelingen te 

halen en voor verdere uitwerking te verwijzen naar het reguliere sectoroverleg. Ik 

vertrouw erop dat wij daar tot een uitkomst kunnen komen waarin alle 

belanghebbenden zich kunnen vinden en waarbij de eventuele financiële 

consequenties niet ten laste komen van de rechterlijke ambtenaren. 

 

Loonparagraaf 

Hoewel er in de onderhandelingen geen concrete bedragen en percentages zijn 

gewisseld rond de loonparagraaf is voor mij de zorg dat er een redelijke 

loonontwikkeling tot stand komt die ook in de pas blijft lopen met die van andere 

personen die werkzaam zijn binnen de gerechten en parketten. Grote verschillen 

tussen de loonontwikkeling van rechterlijke ambtenaren enerzijds en de gerechts- 

en parketambtenaren anderzijds acht ik niet goed uitlegbaar en ook niet wenselijk 

voor de rechterlijke organisatie als geheel. Dat laat onverlet dat ik bereid ben een 

financieel gebaar te maken waarin ik ook mijn waardering voor de inzet van 

rechters en officieren van justitie tot uitdrukking breng.  

 

Aanbod 

Samengevat doe ik u het volgende aanbod: 

 

- Ik bied u aan om onder leiding van een onafhankelijke verkenner 

gezamenlijk het gesprek te voeren over het onderwerp werkdruk als 

randvoorwaarde om samen verder te kunnen komen aan de cao-tafel; 

- Ik nodig u uit de cao-onderhandelingen op zo kort mogelijke termijn weer te 

hervatten en daarbij de mogelijkheden zoals hierboven geduid met elkaar te 

bespreken; 

- Ik bied u aan het onderwerp onkostenvergoeding te verwijzen naar het 

reguliere sectoroverleg, waarbij mij een uitkomst voor ogen staat waarin alle 

belanghebbenden zich kunnen vinden en waarbij de eventuele financiële 

consequenties niet ten laste komen van de rechterlijke ambtenaren. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee een passend aanbod te hebben gedaan dat voldoende 

perspectief biedt voor het heropenen van het overleg over de arbeidsvoorwaarden 

voor de sector Rechterlijke Macht. Graag zie ik uw reactie op mijn aanbod 

tegemoet. 

 

 

De Minister voor Rechtsbescherming, 

 
F.M. Weerwind 


