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Beroepsgegevens en nevenfuncties van rechters
Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in
opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn of een belang bij
hebben. Daarom moeten zij hun nevenfuncties melden.

mw. mr. M. Ferrier



Beroepsgegevens
Functie: Rechter
Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Ingangsdatum: 01-07-2021

Nevenbetrekkingen
Functie: Gastdocent
Instantie: Belastingdienst academie
Ingangsdatum: 01-06-2021
Plaats: Utrecht
Soort bedrijf: Overheidsinstelling
Bezoldigd: Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen
Het register toont geen nevenbetrekkingen die langer dan 6 jaar geleden afgesloten zijn.

Voorgaande betrekkingen
Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter
bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste
benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor
betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter,
dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.
Functie: Cassatiejurist
Instantie: Ministerie van Financien
Plaats: Den Haag
Ingangsdatum: 01-07-2015
Einddatum: 31-03-2020

Historische beroepsgegevens
Functie: Rechter in opleiding
Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Ingangsdatum: 01-04-2020
Einddatum: 30-06-2021
Functie: Rechter-plaatsvervanger
Instantie: Rechtbank Noord-Holland
Ingangsdatum: 01-04-2020
Einddatum: 30-06-2021

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechterplaatsvervanger in de overige rechtbanken.
De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege
raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.
(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)

!

Als noodmaatregel vanwege COVID-19 kunnen rechters en raadsheren na hun pensioen tijdelijk
opnieuw worden benoemd als rechters-plaatsvervangers of raadsheren-plaatsvervangers.

Welke registergegevens?
In het register nevenfuncties staan: het beroep
BeroepHet opnieuw behandelen van een zaak door een rechter.
BeroepHet opnieuw behandelen van een zaak door een rechter.
dat iemand uitoefent binnen de rechterlijke macht
Rechterlijke machtRechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur
gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de
zitting, de officier van justitie voert staande het woord.
Rechterlijke machtRechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur
gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de
zitting, de officier van justitie voert staande het woord.
, de functies die hij daarbinnen heeft bekleed en een lijst van nevenbetrekkingen.
Wanneer een rechter nog geen 6 jaar binnen de Rechtspraak werkt, staan de betrekkingen vermeld van
de periode vóór de functie van rechter. Deze voorgaande betrekkingen worden na 6 jaar niet meer
getoond in het register, omdat u er vanuit mag gaan dat de rechter dan geen belang meer heeft bij zijn
oude functie.

Gegevens van wie?
Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers, rechters in opleiding, deskundig leden en alle
Rechtspraakbestuurders zijn in het register terug te vinden. Zo kunt u controleren of de rechter een
belang heeft bij een zaak die hij behandelt.

Soort nevenbetrekkingen
Naast hun werk zijn rechters soms actief als redactielid van een tijdschrift of als bestuurslid van een
ziekenhuis of zorginstelling. Rechters zijn wettelijk verplicht nevenwerkzaamheden te melden.
In het register staan betaalde en onbetaalde nevenbetrekkingen, zoals docentschappen,
lidmaatschappen van besturen, adviescommissies en tuchtcolleges en het optreden als arbiter, bindend
adviseur of mediator. Activiteiten dichtbij huis – zoals lidmaatschap van de ouderraad op school –
hoeven niet geregistreerd te worden. Maar veel rechters doen dat wel om zo transparant mogelijk te
zijn.

Actualiseren van gegevens

Rechters moeten een wijziging in een nevenbetrekking zo spoedig mogelijk melden. Volgens de wet
moet het gerechtsbestuur ervoor zorgen dat het openbare register nevenfuncties 1 keer per jaar wordt
bijgewerkt.
Het streven is het register up-to-date te houden. Binnen een juiste toepassing van de wet kan het
echter voorkomen dat het register niet elk moment actueel is. Bijvoorbeeld als een rechter nog maar
kort een andere rechterlijke functie of nevenfunctie heeft en het register nog niet is bijgewerkt. 3 jaar
nadat de nevenbetrekking is geëindigd, toont het register deze niet meer.

Neem contact op met het Rechtspraak Servicecentrum
Sociale media
Stel uw vraag via:
Twitter (https://twitter.com/rechtspraaknl)
Facebook (https://nl-nl.facebook.com/Rechtspraak/)
Instagram (https://instagram.com/RechtspraakNL/)
Pas op met het delen van privé-gegevens op sociale media.

Telefoon of WhatsApp

Telefoon: 088 - 361 61 61
WhatsApp: 06 - 46 27 58 07 (https://api.whatsapp.com/send?phone=31646275807)
Bereikbaar maandag t/m donderdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 uur tot
17.30 uur.
Lees meer over contact via WhatsApp (https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-encontact/Contact/Paginas/whatsapp.aspx)

English (https://www.rechtspraak.nl/English)

Sitemap (https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Sitemap.aspx)

Privacy (https://www.rechtspraak.nl/Privacy)
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Toegankelijkheid (https://www.rechtspraak.nl/Toegankelijkheid)
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Vacatures (https://www.werkenbijderechtspraak.nl/)

