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Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep
Gelet op artikel 3 van de Beroepswet in verbinding met artikel 20, eerste lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie stelt het bestuur van de Centrale Raad van Beroep het navolgende reglement
vast.
Artikel 1. Vestigingsplaats.
De Centrale Raad van Beroep is gevestigd en houdt zitting te Utrecht.
Artikel 2. Openingstijden administratie.
De administratie van de Centrale Raad van Beroep is geopend van maandag tot en met vrijdag van
8.30 uur tot 17.00 uur.
Artikel 3. Organisatiestructuur.
De Centrale Raad van Beroep is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:
a. het bestuur
b. de afdeling, onderverdeeld in de werkstromen ambtenaren en pensioenen, bijstand, sociale
verzekeringen en sociale voorzieningen
c. het Wetenschappelijk bureau
d. het Bureau ondersteuning bedrijfsvoering
e. het Bureau bestuursondersteuning.
Artikel 4. Indeling in werkstromen en vaststellen van de bezetting.
1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast van de categorieën zaken die door elk van
de werkstromen worden behandeld. Het overzicht wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
2. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari de rechterlijke bezetting van de werkstromen vast.
3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in het eerste lid, worden door het bestuur
binnen een maand na de wijziging in de lijst verwerkt.
4. Werkstromen kunnen in afwijking van de gepubliceerde indeling tijdelijk worden belast met de
behandeling van een zaak of zaken uit een andere werkstroom, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden
noodzakelijk of nuttig wordt geoordeeld.
Artikel 5. Toedeling van zaken.
1. Door of namens het bestuur worden in de werkstromen roosters gemaakt, waarin rechters worden
ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de
behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.
2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën zaken en zittingen wordt onder
meer zoveel mogelijk rekening gehouden met
a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of
een bepaalde zaak wordt geëist
b. de specifieke kennis van of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van
een bepaalde soort zaken of een bepaalde zaak wordt geëist
c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.
3. De namen van de behandelende rechters zijn, voor zover al niet in de kennisgeving voor de zitting
vermeld, uiterlijk vanaf twee weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij de
Centrale Raad van Beroep op te vragen. Van zittingen met een kennisgevingtermijn korter dan
twee weken worden direct aan partijen de namen van de behandelende rechters bekend gemaakt.
De Centrale Raad van Beroep kan daarbij een voorbehoud maken voor noodzakelijke wijzigingen
op het laatste moment. Wijzigingen worden uiterlijk bij de aanvang van de zitting aan belanghebbenden doorgegeven.
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Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing.
1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van de Centrale Raad van Beroep vastgelegd in afzonderlijke
documenten.
2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en heeft daartoe de
Commissie bestuursrecht en bestuurprocesrecht ingesteld.
Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten.
1. Het bestuur heeft, samen met het bestuur van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de
besturen van de gerechtshoven, een voorziening ingericht voor de externe oriëntatie en advies,
onder de benaming klankbordgroep appelrechtspraak.
2. Het bestuur overlegt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – met niet-rechterlijke
externe overlegpartners. Het overleg heeft geen betrekking op individuele zaken.
3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet op de
rechterlijke organisatie, aandacht aan:
a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen
op hetgeen leeft in de maatschappij
b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen
op hetgeen in de in het eerste lid bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.
Artikel 8. Inwerkingtreding.
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt
terug tot en met 1 januari 2013.
2. Het Bestuursreglement Centrale Raad van Beroep, bekendgemaakt in de Staatscourant van
10 augustus 2007, wordt ingetrokken.
3. Het Reglement CRvB betreffende de verdeling van zaken en vorming van kamers, bekendgemaakt
in de Staatscourant van 9 oktober 2003, wordt ingetrokken.
Utrecht, 15 januari 2013
Het bestuur van de Centrale Raad van Beroep,
T.G.M. Simons
President
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