Hoger
beroep en
143 de integratie
Onderzoek en beleid

Onderzoek naar strafzaken,
civiele zaken en de unus in
appel
C. van der Werff
M.M.V.
B.J.W. Docter-Schamhardt

Justitie

Wetenschappelijk
Onderzoek- en
Documentatiecentrum

Gouda Quint
1995

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Werff, C. van der
Hoger beroep en de integratie : onderzoek naar strafzaken, civiele zaken en de unus in
appel / C. van der Werff ; m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt.
Arnhem : Gouda Quint. - Tab. - (Onderzoek en beleid / Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, ISSN 0923-6414; 143)
Met lit. opg., reg. - Met samenvatting in het Engels en Frans.
ISBN 90-387-0404-6
NUGI 691
Trefw.: strafprocesrecht ; Nederland / bargelijk procesrecht; Nederland.
© 1995 WODC
Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet
1912 jo, het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985,

Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16
Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Voorwoord

De behandeling van strafzaken en civiele zaken zal als gevolg van de tweede fase van
de herziening van de rechterlijke organisatie ingrijpend worden gewijzigd. Om de
mogelijke gevolgen daarvan te kunnen beoordelen, is een onderzoek gedaan naar
de praktijk van het hoger beroep in straf- en civiele zaken gedurende de afgelopen
jaren. Ter aanvulling van statistische gegevens zijn dossieronderzoeken verricht.
Bovendien zijn opvattingen en ervaringen over de alleensprekende appelrechter
geïnventariseerd.
Sinds medio 1992, toen het onderzoek is gestart, zijn tussentijds resultaten ter
beschikking gesteld aan het directoraat-generaal Wetgeving en het directoraatgeneraal Rechtspleging van het ministerie van Justitie, met het oog op de voorbereiding van het wetsvoorstel tweede fase herziening rechterlijke organisatie
en van de organisatorische vormgeving ervan. Een concept-eindrapport is op
beperkte schaal verspreid toen het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van
State ging.
De begeleidingscommissie, onder leiding van de heer mr. A. Wendels, was zeer
inspirerend.'Op deze plaats is een woord van bijzondere dank daarvoor alleszins
op zijn plaats. Ook willen wij de betrokken griffies van de kantongerechten, rechtbanken en gerechtshoven en de parketten van de officieren van justitie en de
procureurs-generaal hierbij hartelijk dank zeggen voor hun medewerking. De
leden van de zittende magistratuur, de advocatuur en het openbaar ministerie
die aan een vraaggesprek hebben deelgenomen, zijn wij zeer erkentelijk voor de
tijd die zij daarvoor hebben vrijgemaakt.
Wij hopen dat de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten de discussie over de
manier waarop het hoger beroep bij de herziening van de rechterlijke organisatie
geregeld moet worden, zal verhelderen. In dat geval zullen de inspanningen die
alle betrokkenen voor dit onderzoek hebben geleverd, gerechtvaardigd zijn.
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Samenvatting en conclusie

De kantongerechten en rechtbanken zullen in 1997 worden samengevoegd. Daarna
is er voor de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak nog slechts één gerecht van
eerste aanleg, de rechtbank-nieuwe-stijl. Een belangrijke vraag is hoe het hoger
beroep in de nieuwe situatie geregeld moet worden, met name in de zaken van
het huidige kantongerecht die thans in hoger beroep door de rechtbank worden
behandeld. Met het oog op de voorbereiding van en discussie over het wetsontwerp
is op verzoek van het directoraat-generaal Wetgeving en het directoraat-generaal
Rechtspleging van het ministerie van justitie door het WODC een onderzoek verricht,
waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan.
De herziening van de rechterlijke organisatie geschiedt in drie fasen. In de inmiddels
voltooide eerste fase is de zeer verbrokkelde bestuursrechtspraak in eerste aanleg
voor een belangrijk deel ondergebracht bij de gewone rechterlijke macht.1
De tweede fase behelst de integratie van kantongerechten en rechtbanken. In
het wetsvoorstel tweede fase zal worden bepaald dat appellen van de `huidige'
kantongerechtszaken naar het gerechtshof gaan. De bestaande hoofdregel van
rechtspraak in twee feitelijke instanties blijft in stand. Een eerder voorstel om een
mogelijkheid van intern appel te creëren heeft de minister van Justitie in 1992
teruggenomen.2
Als gevolg van de integratie zullen de gerechtshoven in hoger beroep bij de huidige
stand van zaken worden belast met ten dele relatief eenvoudige zaken. Om de hoven
niet te belasten met die appellen in voormalige kantongerechtszaken waarvan in
redelijkheid kan worden geoordeeld dat het gewicht of belang het openstellen van
hoger beroep niet rechtvaardigt, laat de minister van Justitie in een discussienota
weten dat hij in het wetsvoorstel tweede fase zal voorstellen de appelgrenzen
te verleggen (zie Discussienota derde fase herziening rechterlijke organisatie,
29 april 1994).
Voorgesteld zal worden om in civiele zaken geen hoger beroep mogelijk te maken
als de vordering een belang van f 5.000 niet te boven gaat. In civiele zaken ligt de
appelgrens momenteel bij een geldvordering van f 2.500 (artt. 38 en 39 RO).

1

2

Wet van 3 juni 1992 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Ambtenarenwet 1929, de
Beroepswet en enkele andere wetten (integratie raden van beroep/ambtenarengerechten en arrondissementsrechtbanken; vereenvoudiging regelingen vorming en bezetting kamers), Stb. 278, in werking
getreden 1 juli 1992, en Wet van 16 december 1993, Stb. 650, in werking getreden 1 januari 1994.
Met intern appel wordt bedoeld dat nabehandeling in eerste aanleg door de enkelvoudige kamer van
de 'rechtbank-nieuwe-stijl', appel mogelijk is bij de meervoudige kamer van dezelfde rechtbank. Zie
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie ..., 1990-1991, p. 13.
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In strafzaken kan de verdachte volgens de huidige wet alleen hoger beroep instellen
als een straf of maatregel is opgelegd. De boete dient momenteel bovendien meer
dan f 50 te bedragen om in appel te kunnen gaan. De mogelijkheden voor hoger
beroep door het openbaar ministerie (OM) hangen niet samen met de opgelegde,
maar met de gevorderde straf of maatregel. De criteria zijn overigens gelijk aan
die bij de verdachte (art. 44 RO).3 In het wetsvoorstel tweede fase zal worden
voorgesteld om in strafzaken geen hoger beroep mogelijk te maken als het gaat
om een overtreding en geen maatregel dan wel geen hogere boete dan een van
f 500 is opgelegd.4
De derde fase heeft betrekking op de voltooiing van de herstructurering van de
bestuursrechtspraak. In deze derde fase zal tevens het stelsel van rechtsmiddelen
in civiele en strafzaken worden bezien. Dit in samenhang met de keuzes die zullen
worden gemaakt ten aanzien van het uiteindelijke stelsel van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming (zie de genoemde discussienota van 29 april 1994).
Om tot een goed gefundeerd voorstel te kunnen komen, is het van belang inzicht
te hebben in het functioneren van het hoger beroep onder de huidige wet, zowel
in strafzaken als in civiele zaken. In de eerste plaats valt te denken aan feitelijke
gegevens over het aantal appelzaken bij de verschillende gerechten en de aard van
deze zaken. Zo is, om te kunnen beoordelen wat de consequenties zijn van het
verleggen van de appelgrenzen, bijvoorbeeld inzicht nodig in de hoogte van de
geldvorderingen en geldboetes op dit moment.
Een belangrijk punt dat voorts opnieuw in de wet geregeld moet worden, is welke
appelzaken door een enkelvoudige kamer kunnen worden afgedaan. In de vigerende
wet is de hoofdregel dat zaken in appel worden behandeld door een meervoudige
kamer. Uit efficiëntie- overwegingen zijn enkele uitzonderingen gemaakt. Van de
strafzaken kunnen sinds 1987 de kantongerechtsappellen in hoger beroep enkelvoudig worden behandeld en in de misdrijfsfeer de zaken wegens rijden onder
invloed (art. 26 WVW) en weigeren mee te werken aan een (bloed) onderzoek (art.
33a WVW) die in eerste aanleg door de politierechter zijn afgedaan. Van de civiele
zaken kunnen sinds 1988 alleen zaken van personen- en familierecht (Boek 1 BW)
die in eerste aanleg enkelvoudig zijn behandeld en beslist, in hoger beroep ook
enkelvoudig worden afgedaan. Interessant zijn in dit verband de opvattingen van
de leden van de zittende en staande magistratuur, de advocatuur en justitiabelen
over de behandeling van appelzaken door een enkelvoudige kamer (unusjudex)
en de ervaringen die zij daarmee hebben opgedaan.

3

4

Hoger beroep in strafzaken is evenmin mogelijk in geval van berisping. Voorts staat in strafzaken geen
hoger beroep open tegen rechtbankvonnissen inzake overtredingen als landloperij en bedelarij, inzake
bepaalde economische en belastingdelicten en inzake overtredingen die cumulatief in één dagvaarding
bij de rechtbank zijn aangebracht. Zie Van Bemmelen, 1989, pp. 372 e.v.
Dat is de maximale geldboete van de eerste categorie, zie art. 23 Sr.
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Kantongerechtsappellen in strafzaken
Aan de hand van statistische gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) en het ministerie van Justitie, aangevuld met dossieronderzoek, wordt
geconcludeerd dat in 1 tot 3% van de door de kantonrechter in eerste instantie
afgedane strafzaken hoger beroep wordt aangetekend, meestal (98%) alleen door
de verdachte.
In 1992 ging het om bijna 8.000 appelzaken. Dit aantal blijkt ondanks de Wet-Mulder
in 1993 gestegen te zijn tot ruim 9.600.
Kenmerken van de kantongerechtsappellen
In circa de helft van de kantongerechtsappellen gaat het om een verkeersovertreding; 69% van alle kantongerechtszaken - voor invoering van de Wet-Mulder betreffen verkeersovertredingen. Voorts komen overtredingen van de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) relatief veel voor onder
appelzaken (19%), bij de kantonrechter is dat 4%. Ook het aantal zaken wegens
overtreding van het Rijtijdenbesluit (RTB) en van de Wet Personenvervoer (voornamelijk zwartrijden) is relatief hoog onder de kantongerechtsappellen.
Uitspraak
De door de kantonrechter opgelegde straf is in 92% van de onderzochte appelzaken
een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke geldboete, waarvan de hoogte in 66%
van de zaken hoogstens f 250 is en in 78% van de zaken hoogstens f 500. In 13% van
de zaken is tevens een bijkomende straf en/of een maatregel opgelegd. Dat betekent
dat bij verhoging van de appelgrens naar f 500 het aantal kantongerechtsappellen
met ongeveer 8.000 zaken (78%) zal afnemen.

Door de rechtbank werd (in 1992) in ongeveer 20% van de kantongerechtsappellen
de dagvaarding nietig verklaard of het hoger beroep niet-ontvankelijk. In 78% werd
het vonnis vernietigd, in de helft ervan deed de rechtbank opnieuw recht conform
het vonnis van de kantonrechter. Bevestiging van het vonnis als zodanig kwam
sporadisch voor.
In 6% van de zaken werd uiteindelijk tot vrijspraak besloten in plaats van de eerdere
schuldigverklaring en omgekeerd in 1% tot een schuldigverklaring in plaats van de
eerdere vrijspraak.
In die gevallen waarin de rechtbank in hoger beroep een andere straf oplegde
dan de kantonrechter in eerste aanleg, ging het in de meeste gevallen om een
lichtere straf, bijvoorbeeld een voorwaardelijke boete in plaats van een onvoorwaardelijke.
De onvoorwaardelijke boetes die in hoger beroep werden opgelegd, blijken in 12%
van de onderzochte zaken lager te zijn dan die in eerste aanleg (f 15 tot f 600 lager),
in 11% werd juist een hogere boete opgelegd (van f 5 tot f 2.000 hoger).
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Unus in appel
Het appel tegen de uitspraak van de kantonrechter wordt in 92% van de zaken door
een unus behandeld, bij de meeste rechtbanken voor vrijwel 100%. Dat wil zeggen
dat tot op heden nog 300 zaken per jaar bij enkele rechtbanken voor een meervoudige kamer komen.
Rechtbankappellen in strafzaken
Op dezelfde wijze als bij de kantongerechtsappellen wordt geconcludeerd dat in
ongeveer 12% van de strafzaken die de rechtbanken in eerste aanleg afdoen, appel
wordt aangetekend, in 93% door de verdachte, in 22% door het OM (15% door de
verdachte èn OM, meestal een 'volgappel'). Jaarlijks worden zo ongeveer 11.000
eindarresten gewezen in hoger beroep. Dit aantal neemt de laatste jaren toe.
Kenmerken van appelzaken
De gewone strafzaken vormen zowel bij de rechtbanken als bij de hoven de grootste
categorie. In appel gaat het meestal om een vermogensmisdrijf (37%) of een
verkeersmisdrijf (26% van alle appelzaken).
Van alle aan de hoven voorgelegde zaken betreft 78% een contradictoir vonnis en
22% een verstekvonnis.
Uitspraak
Als onvoorwaardelijke vrijheidsstraf was opgelegd, werd vaker (21%) appel ingesteld
dan in zaken zonder onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (6% appel). Naarmate de
vrijheidsstraf langer is, stijgt het appelpercentage. Tegen vonnissen van drie jaar
of langer werd in 64% van de gevallen hoger beroep ingesteld.
Werd een onvoorwaardelijke boete opgelegd, dan volgde in 7% van de gevallen hoger
beroep, ook hier vaker naarmate de boete hoger was (bij boetes boven f 5.000: 41%
appel). Indien als tweede straf de rijbevoegdheid werd ontzegd, werd in 16% van de
gevallen appel aangetekend.
Door de hoven werd in 1993 9% van de rechtbankvonnissen bevestigd, in 80% volgde
vernietiging van het vonnis, waaronder begrepen de zaken waarin het hof na
vernietiging vervolgens recht deed conform het vonnis van de rechtbank (circa 14%
van de eindarresten). In 8% van de strafzaken kwam het hof alsnog tot een vrijspraak
en omgekeerd in naar schatting 4% tot een schuldigverklaring waar de rechtbank tot
vrijspraak had geconcludeerd.
Over het geheel genomen is in appel minder vaak een onvoorwaardelijke straf
opgelegd dan in eerste aanleg. De straf die het hof in appel heeft opgelegd, is
vergeleken met de straf die in eerste aanleg was opgelegd wat betreft de vrijheidsstraf 'slechts' in 5% van de gevallen ongunstiger uitgevallen voor de verdachte, wat
betreft de boete in 13% en wat betreft de ontzegging van de rijbevoegdheid in 6%
van de gevallen.
_
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In alle andere gevallen was de straf gelijk (voor 58% wat betreft de vrijheidsstraf)
of gunstiger (voor 36% wat betreft de vrijheidsstraf: bij 26% verviel die, bij 10%
werd deze korter).
Bij de veroordelingen waartegen alleen het OM in hoger beroep ging, was de
uitspraak van het hof vaker ongunstiger voor de verdachte dan in zaken waarin
de verdachte appel had ingesteld.
In bijna de helft van de zaken bestond de straf uit meerdere componenten. In
hoeveel gevallen in appel meerdere componenten van de straf zijn gewijzigd, is
op basis van de hier beschreven analyses niet te zeggen.
Unus in appel
Bij de gerechtshoven is (in 1993) 9% van de appelzaken door een enkelvoudige
kamer afgedaan. Waar dit wettelijk is toegestaan (artt. 26 en 33a WVW) werd van deze
appelzaken 50% door een enkelvoudige kamer afgedaan. Dit percentage varieert van
15 tot 71 per hof (in 1990/1991).
Kantongerechtsappellen in civiele zaken
Uit beschikbaar statistisch materiaal en een aanvullend dossieronderzoek wordt de
conclusie getrokken dat in 1 à 2% van de civiele rolzaken van de kantonrechter appel
wordt aangetekend, bij rekestzaken ligt het percentage hoger: 4% bij verhaal op
grond van de Algemene Bijstandswet en 34% bij huurzaken ex artt. 1623 e.v. BW.
Van de overige rekestzaken die in appel zijn behandeld, zijn geen cijfers bekend.
Dit betekent op jaarbasis circa 1.200 rolzaken en 600 rekestzaken. In 53% van de
onderzochte rolzaken bleek alleen de gedaagde hoger beroep te hebben aangetekend, in 46% de eiser, 1% beide partijen.
Gegevens over het aantal appelzaken dat weer werd ingetrokken, ontbreken.
Intrekken gebeurt vaak op een moment dat de rechtbank al veel werk aan de
zaak heeft gedaan. Voor de werklast is dit van belang.
Kenmerken van de appelzaken
De verdeling van de kantongerechtsappellen (in 1991) over de verschillende rechtsterreinen was als volgt: 43% arbeidsrecht, 30% huurrecht, 6% onrechtmatige daad
en 20% overig verbintenissenrecht.
In de meeste appelzaken was in de kantongerechtsprocedure zowel de eiser (66%)
als de gedaagde (58%) een natuurlijk persoon.
In 4% van de appelzaken ging het in eerste aanleg in conventie om een geldvordering van hoogstens f 2.500, dus onder de huidige appelgrens van f 2.500. Zou
de appelgrens niet op f 2.500 maar op f 5.000 hebben gelegen, dan zou het aantal
civiele kantongerechtsappellen (rolzaken) ongeveer een derde lager zijn geweest
(geen 1.200 maar 800 zaken).
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Uitspraak
In ruim de helft van de onderzochte zaken heeft de appelrechter het vonnis van de
kantonrechter bekrachtigd, in 29% van de zaken volgde vernietiging.
In vrijwel alle appelzaken hadden partijen zich voor de kantonrechter laten vertegenwoordigen of althans laten bijstaan door een gemachtigde. Voor de rechtbank geldt
een verplichte procesvertegenwoordiging.
Verzet
Bij de kantonrechter werd tegen circa 1,5% van de bij verstek gewezen eindvonnissen in rolzaken verzet gedaan (1.600 per jaar). In circa 50 van deze zaken is vervolgens hoger beroep ingesteld.
Per jaar werd in circa 5 kantongerechtsappelzaken verzet gedaan tegen het eindvonnis van de rechtbank.
Tussenvonnissen
Tijdens de procedure bij de kantonrechter was in 52% van de onderzochte appelzaken sprake van één of meer tussenvonnissen. Ook tegen deze tussenvonnissen
werd veelvuldig beroep aangetekend (31% van de appelzaken), meestal gelijktijdig
met het appel tegen het eindvonnis.
Tijdens de hoger-beroepsprocedure is door de rechtbank in 33% van de onderzochte
zaken een tussenvonnis gewezen, net als bij de kantonrechter hadden deze tussenvonnissen meestal betrekking op een bewijsopdracht of getuigenverhoor dan wel
op een comparitie.
Het totale aantal tussenvonnissen dat in appel aan de rechtbank is voorgelegd, is
niet bekend.
Unus in appel
Zaken die in appel door een unus kunnen worden afgedaan, komen onder de civiele
kantongerechtsappellen slechts sporadisch voor.
Rechtbankappellen in civiele zaken
Ook bij de civiele rechtbankappellen is in aanvulling op de beschikbare gegevens
een dossieronderzoek verricht. Daaruit wordt als volgt geconcludeerd.
Het appelpercentage bedraagt de laatste jaren in civiele rolzaken 6 à 7%. Bij de
rekestzaken is dat 5 à 6%.
Het aantal door de gerechtshoven in hoger beroep uitgesproken eindarresten in
civiele rolzaken is sinds 1984 geleidelijk opgelopen tot 3.600 (in 1993). Het aantal
rekestzaken ligt rond de 3.000 per jaar.
Ruim 2.000 appelzaken (rolzaken) werden geroyeerd of ingetrokken (in 1993) voor
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het eindarrest w^ird gewezen, en 450 rekestzaken. Daarnaast werden in 1993
ruim 1.200 tussenarresten gewezen in rolzaken en 200 tussenbeschikkingen in
rekestzaken.
In 57% van de onderzochte handelszaken (rolzaken) bleek alleen de eiser hoger
beroep te hebben aangetekend (in 43% alleen de gedaagde). In 17% van deze zaken
werd door de geïntimeerde incidenteel appel ingesteld, in 5% van de zaken
voorwaardelijk.
Kenmerken van de appelzaken
Bij de handelszaken die de hoven in appel behandelden, ging het in 82% van de
gevallen om een zaak op het terrein van het verbintenissenrecht en 5% van de
gevallen om een zaak op het terrein van het zakenrecht. Van de zaken over verbintenissen blijkt een belangrijk deel (23% van alle onderzochte handelszaken)
betrekking te hebben op een onrechtmatige daad.
In de onderzochte appelzaken (handelszaken) was zowel de eiser (58%) als de
gedaagde (53%) meestal een natuurlijk persoon. De meest voorkomende partijconstellatie was die van een natuurlijk persoon tegen een natuurlijk persoon
(35%).
In 3% van de appelzaken ging het in conventie om een geldvordering van f 5.000
of minder. Dat wil zeggen dat door het verleggen van de appelgrens naar f 5.000
het aantal civiele rolzaken in appel ongeveer 3% lager zou worden. In 1992 zou
dat neerkomen op 100 zaken.
Uitspraak
In eerste aanleg werd de eis in conventie in 28% van de zaken geheel toegewezen en
in 25% gedeeltelijk. In 44% van de zaken was de eis in conventie geheel afgewezen.
In ruim de helft (59%) van de onderzochte zaken heeft het hof het vonnis van de
rechtbank bekrachtigd. Voorts blijkt dat in 22% van de onderzochte handelszaken
het vonnis geheel werd vernietigd.
Verzet
Het rechtsmiddel verzet is in eerste aanleg (bij de rechtbank) zowel in 1992 als in
1993 aangewend in circa 600 handelszaken (rolzaken). Dat is gelijk aan 6% van de
handelszaken waarin in die jaren bij verstek een eindvonnis is gewezen, en 3% van
alle eindvonnissen in handelszaken (rolzaken).
In ongeveer 1 op de 10 handelszaken (dat is 60 zaken per jaar) is na verzet bij de
rechtbank hoger beroep ingesteld bij het hof.
Het aantal handelszaken waarin verzet is aangewend tegen de uitspraak van het hof,
is te verwaarlozen (één van de 186 onderzochte zaken). Op jaarbasis voor het hele
land komt dat neer op circa 20 verzetzaken tegen verstekarresten van het hof in
handelszaken in 1993 (rolzaken).
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Tussenuitspraken
Tijdens de procedure bij de rechtbank was in 52% van de onderzochte appelzaken
(rol-handelszaken) sprake van één of meer tussenvonnissen. Het tussenvonnis van
de rechtbank had in de meeste gevallen betrekking op een comparitie, een bewijsopdracht of getuigenverhoor. Daarnaast vond een wijziging van eis plaats in 23%
van de onderzochte zaken.
In 32% van de onderzochte appelzaken werd behalve tegen de einduitspraak van de
rechtbank ook tegen het tussenvonnis hoger beroep aangetekend, meestal gelijktijdig met het hoger beroep tegen het eindvonnis.
Tijdens de hoger-beroepsprocedure is door het hof in 26% van de onderzochte zaken
een tussenarrest uitgesproken. Net als bij de rechtbank hadden deze tussenvonnissen in de meeste gevallen betrekking op een comparitie, een bewijsopdracht of
getuigenverhoor.
Gegevens over het totale aantal appellen tegen tussenvonnissen van de rechtbank
zijn niet beschikbaar.
Unus in appel
Bij de gerechtshoven werd (in 1993) 22% van de eindarresten in familiezaken (rolzaken) door een enkelvoudige kamer gewezen, en 21% van de eindbeschikkingen in
familiezaken (rekestzaken). Deze percentages lopen uiteen van nul tot 60 per hof.
Enkelvoudige afdoening van handelszaken is wettelijk niet mogelijk.
Opvattingen over de unus in appel
Gesprekken werden gevoerd met leden van de zittende magistratuur, de advocatuur
en het openbaar ministerie, waarin werd gevraagd naar opvattingen over en
ervaringen met de unus in appel in straf- en civiele zaken.
In alle gesprekken werd als voordeel van de enkelvoudige appelrechtspraak de
verhoogde efficiëntie genoemd, ook de snelheid van de enkelvoudige kamer werd als
voordeel gezien. De meervoudige kamer met drie rechters is voor simpele strafzaken
met niet-ingrijpende sancties, overdreven, aldus leden van het OM, die er ook op
wezen dat de meervoudige kamer vaak organisatorisch lastig is indien een zaak voor
nader onderzoek wordt aangehouden.
Daartegenover werden als belangrijke voordelen van de meervoudige kamer in appel
naar voren gebracht dat de discussie tussen drie rechters bijdraagt tot de kwaliteit
van het vonnis of arrest, dat er meer kans is op een goede beslissing en minder kans
op fouten, dat de uitspraak van een meervoudige kamer meer overtuigingskracht
heeft, zowel voor de justitiabele als voor de rechter in eerste aanleg en dat overleg
van drie rechters (die rouleren) de rechtseenheid bevordert.
De persoon van de unus is van groot belang: het moet een ervaren rechter zijn. De
respondenten hadden op dit punt overigens geen aanmerkingen.
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De Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie heeft indertijd deze zelfde
argumenten genoemd.
Volgens alle respondenten hebben zich met de enkelvoudige appelrechtspraak sinds
de invoering ervan, nu ongeveer zes jaar geleden, geen problemen voorgedaan. Dit
mag opmerkelijk worden genoemd gezien de vele bezwaren die er indertijd tegen
werden aangevoerd.
De vigerende regelingen werden door de drie beroepsgroepen positief beoordeeld,
onder bepaalde voorwaarden werd uitbreiding van de enkelvoudige kamer mogelijk
en door veel OM-leden zelfs wenselijk geacht. Veel leden van de advocatuur zagen
daarentegen bij strafzaken weinig of geen mogelijkheden voor uitbreiding.
Rechters wilden vooral bij strafzaken minder beperkingen voor de enkelvoudige
kamer in appel. Zo werd door rechters bepleit art. 426c lid 2 Sv te schrappen (de
anus kan dan in appel een langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opleggen dan
in eerste aanleg is opgelegd).
Bij civiele zaken kunnen mogelijk zaken over een geldvordering onder de f 5.000
of f 10.000 in appel door een enkelvoudige kamer worden afgedaan, maar afgezien
van simpele zaken was er bij de zittende magistratuur een voorkeur voor de meervoudige kamer bij civiele kantongerechtsappellen. De geldende wettelijke regeling
dat eenvoudige personen- en familierechtzaken in appel naar de enkelvoudige
kamer kunnen, vonden rechters in het algemeen acceptabel.
Voorts werd bepleit de beslissing over afdoening in appel door enkel- of meervoudige kamer over te laten aan de rechterlijke macht.
Ook de ondervraagde advocaten waren de mening toegedaan dat de unus in appel
slechts in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden acceptabel is.
Waren de rechters vooral tegen de unus in appel bij civiele zaken, de advocaten
zagen juist bezwaren bij strafzaken, omdat die volgens hen persoonlijk ingrijpender
zijn (behalve bij relatief lage boetes).
De relatief sterke afwijzing van enkelvoudige-kamerbehandeling in appel van
strafzaken door advocaten, is mogelijk voor een deel te verklaren uit het feit dat
advocaten in eenvoudige strafzaken relatief weinig optreden (circa 60% van de
kantongerechtsappellen in strafzaken gaat bij verstek).
Bij civiele zaken zouden in appel dezelfde criteria kunnen worden gehanteerd als
voor de enkelvoudige kamer in eerste aanleg; de keuze zou, zo zeiden advocaten,
niet zo zeer bepaald moeten worden door het financiële belang, maar veeleer door
de rechtsvragen.
Het openbaar ministerie beoordeelde vooral de grotere snelheid waarmee door de
unus appelzaken kunnen worden afgedaan, positief.
Evenals door rechters werd door leden van het OM bepleit art. 426c lid 2 Sv te
schrappen. Uitbreiding van de mogelijkheden voor enkelvoudige appelrechtspraak
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Tabel 1:

Overzicht van de appelpercentages in 1990-1993

appelpercentage
kantongerechtsappellen
strafzaken
civiele zaken
rolzaken
rekestzaken
rechtbankappellen
strafzaken
civiele zaken
rolzaken
rekestzaken

1-3
1-2
5-6

ca. 12
7
6

tot alle zaken in de politierechtersfeer, was volgens ondervraagde OM-leden
mogelijk. `Er moet niet al te veel op het spel staan', maar tenslotte wordt veel
(circa 60% van de kantongerechtsappellen en circa 20% van de rechtbankappellen)
in appel bij verstek afgedaan, wat wijst op vertragingstactiek.
Ook werd bepleit de beslissing strafzaken in appel door een enkel- of meervoudige
kamer af te doen over te laten aan het hof.
In het kader van dit onderzoek was het niet mogelijk ook de opvattingen en
ervaringen van de justitiabelen vast te leggen.
Conclusie
Bij de integratie van kantongerecht en rechtbank tot één gerecht van eerste aanleg,
zullen de huidige kantongerechtsappellen worden overgeheveld naar de gerechtshoven. De betekenis hiervan voor straf- en civiele zaken is als volgt te becijferen.
Strafzaken
In 1992 zijn door de rechtbanken circa 8.000 strafzaken in appel behandeld (kantongerechtsappellen). Dit aantal is ondanks de Wet-Mulder in 1993 gestegen tot ruim
9.600. Het lijkt daarom waarschijnlijk dat de gerechtshoven-nieuwe-stijl naast de
11.000 rechtbankappellen nog eens circa 10.000 voormalige kantongerechtsappellen
zullen moeten behandelen.
Ruim 92% van deze strafzaken wordt momenteel in appel door een enkelvoudige
kamer van de rechtbank afgedaan.
Wanneer bij overtredingen appel alleen mogelijk wordt als in eerste aanleg een
geldboete van meer dan f 500 is opgelegd, zal het aantal kantongerechtsappellen
in strafzaken niet 10.000 maar slechts circa 2.200 per jaar bedragen.
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Tabel 2:

Aantal te behandelen appelzaken door de gerechtshoven-nieuwe-stijl

strafzaken
indien appelgrens naar f 500
civiele zaken
rolzaken
indien appelgrens naar ƒ 5.000
rekestzaken

kantongerechtsappellen

rechtbankappellen

totaal

10.000

11.000

21.000

2.200
1.200

11.000
3.600

800
600

13.200
4.800

3.500
3.000

4.300
3.600

Civiele zaken
Bij de civiele zaken gaat het om circa 1.200 rolzaken waarin een einduitspraak moet
worden gedaan per jaar en circa 600 rekestzaken (alle kantongerechtsappellen), die
naar de hoven zullen worden overgeheveld.
Dat betekent dat voor de gerechtshoven-nieuwe-stijl het aantal einduitspraken dat
in rolzaken gedaan moet worden, dat momenteel 3.600 bedraagt, met 1.200 zal
toenemen. Van de kantongerechtsappellen in rolzaken heeft ruim 40% (ruim 500
zaken) betrekking op arbeidsrecht en circa 30% (bijna 400 zaken) op huurzaken.
Onder de zaken die thans aan de gerechtshoven worden voorgelegd, komen arbeidsen huurzaken nauwelijks voor.
Het aantal rekestzaken waarin door de hoven een eindbeschikking moet worden
gegeven, thans bijna 3.000 zaken, zal toenemen met circa 600 zaken (voormalige
kantongerechtsappellen).
Volgens de huidige wet dient in deze kantongerechtsappellen in hoger beroep door
een meervoudige kamer te worden beslist.
Door het verhogen van de appelgrens naar f 5.000 (thans f 2.500) zou anderzijds het
aantal civiele appelzaken worden verminderd met 500 zaken (400 kantongerechtsappellen en 100 rechtbankappellen).

In deze berekeningen zijn geroyeerde zaken en tussenvonnissen waartegen appel is
aangetekend, niet verdisconteerd.
Wanneer deze appelzaken voortaan door de gerechtshoven worden behandeld, daalt
bij de rechtbanken het aantal te behandelen strafzaken en civiele zaken met dezelfde
aantallen.
Unus in appel
De invoering van de unus in appel stuitte indertijd op veel bezwaren, maar is
desondanks in de huidige rechtspraktijk volledig geaccepteerd, zo bleek uit de
vraaggesprekken. Gezien de reacties lijkt het alleszins verantwoord vanwege de
efficiëntie de mogelijkheden voor enkelvoudige afdoening van appelzaken - zowel
op het gebied van het strafrecht als het civiel recht - enigszins uit te breiden.

1

Inleiding

Na vele jaren van voorbereiding is in juli 1992 een begin gemaakt met een ingrijpende herziening van de rechterlijke organisatie in ons land (Simons, 1993). Doel van
de reorganisatie is kort gezegd (zie Adviesraad herziening rechterlijke organisatie,
1993, p. 43; Simons, 1995):
- het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren onderscheidenlijk het in
stand houden van de kwaliteit van de rechtspraak;
- het vergroten van de doelmatigheid van de organisatie van de rechtspraak .
De regering tracht dit te bereiken door integratie op twee terreinen. De inmiddels
voltooide eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie was gericht op
integratie van de zeer verbrokkelde bestuursrechtspraak en het onderbrengen van
die bestuursrechtspraak bij de gewone rechterlijke macht.6 Daarnaast is de regering
voornemens in de tweede fase de huidige kantongerechten en rechtbanken te
integreren tot één gerecht van eerste aanleg, de 'rechtbanken-nieuwe-stijl'. Momenteel is het wetsontwerp voor deze tweede fase in voorbereiding. De inmiddels
bijgestelde streefdatum voor de integratie van kantongerechten en rechtbanken is
1 januari 1997 (zie Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie ..., 1990-1991,
21 967; en Vaststelling van de begroting ..., 1993-1994).
Een belangrijke vraag is hoe het hoger beroep in de nieuwe situatie geregeld moet
worden, met name in de zaken van het huidige kantongerecht die thans in hoger
beroep door de rechtbank worden behandeld. In het wetsvoorstel van de tweede
fase zal worden bepaald dat appellen van de'huidige' kantongerechtszaken naar
het gerechtshof gaan. De bestaande hoofdregel van rechtspraak in twee feitelijke
instanties blijft in stand.
Een eerder voorstel om een mogelijkheid van intern appel te creëren, heeft de
minister van Justitie in 1992 teruggenomen (zie Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie ..., 1990-1991, p. 13).
Met 'intern appel' wordt bedoeld dat na behandeling in eerste aanleg door de
enkelvoudige kamer van de 'rechtbank-nieuwe-stijl', appel mogelijk is bij de
meervoudige kamer van dezelfde rechtbank. In een discussienota die de
minister van Justitie op 29 april 1994 heeft aangeboden aan de voorzitters van de
Tweede en de Eerste Kamer (Discussienota derde fase herziening rechterlijke
organisatie, 29 april 1994) stelt hij dat in het wetsontwerp van de tweede fase
naast aanpassingen voor de nieuwe situatie met betrekking tot het hoger beroep

6

Wet van 3 juni 1992 tot wijziging van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, de Ambtenarenwet 1929, de
Beroepswet en enkele andere wetten (integratie raden van beroep/ambtenarengerechten en arrondissementsrechtbanken; vereenvoudiging regelingen vorming en bezetting kamers), Stb. 278, in werking
getreden 1 juli 1992; en Wet van 16 december 1993, Stb. 650, in werking getreden 1 januari 1994.
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in civiele zaken en in strafzaken kleine wijzigingen zullen worden voorgesteld
(zie hierna).
De derde fase heeft betrekking op de voltooiing van de herstructurering van de
bestuursrechtspraak. In deze derde fase zal tevens het stelsel van rechtsmiddelen in
civiele en strafzaken ten gronde worden bezien. Dit in samenhang met de keuzen die
zullen worden gemaakt ten aanzien van het uiteindelijke stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming (zie de genoemde discussienota van 29 april 1994).
Met het oog op deze wetsontwerpen is het WODC op verzoek van het directoraatgeneraal Wetgeving en het directoraat-generaal Rechtspleging van het ministerie
van Justitie een onderzoek gestart. Doel van het onderzoek is inzicht te verschaffen
in het functioneren van het hoger beroep in strafzaken en civiele zaken. Ten
behoeve van dit onderzoek heeft de minister van Justitie op 14 augustus 1992
een begeleidingscommissie ingesteld. Voor de samenstelling van deze commissie
wordt verwezen naar bijlage 1.
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek. Daaraan
vooraf wordt in hoofdstuk 2 de probleemstelling nader uiteengezet. De opzet en
uitvoering van het onderzoek is beschreven in hoofdstuk 3. Daarna worden de
resultaten van het onderzoek naar de strafzaken beschreven. Hoofdstuk 4 is
gewijd aan de strafzaken die in hoger beroep door de rechtbank zijn behandeld,
de `kantongerechtsappellen'. In hoofdstuk 5 worden de uitkomsten besproken
met betrekking tot de strafzaken die in hoger beroep aan de gerechtshoven zijn
voorgelegd, de `rechtbankappellen'.
Vervolgens worden de resultaten met betrekking tot de civiele zaken behandeld.
Hoofdstuk 6 gaat over de civiele zaken die in hoger beroep door de rechtbank zijn
behandeld, de `kantongerechtsappellen'. Daarna komen in hoofdstuk 7 de civiele
zaken aan de orde die de gerechtshoven in appel hebben afgedaan, de `rechtbankappellen'.
In hoofdstuk 8 volgt tot slot een beschrijving van de resultaten van vraaggesprekken
met leden van de zittende magistratuur, de advocatuur en het openbaar ministerie
over de afdoening van appelzaken door een enkelvoudige kamer (unusjudex).
De samenvatting en conclusie van het gehele onderzoek zijn vooraan in het rapport
geplaatst.7

7

Ten behoeve van het symposium over de toekomst van de rechtsmiddelen dat in mei 1994 plaatsvond, is
inmiddels een gedeelte van de hier beschreven resultaten van het onderzoek over strafzaken en civiele
zaken reeds gepubliceerd (Van der Werff, 1994; de daarin vermelde cijfers zijn intussen aangepast).
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Met het oog op de discussie van de hiervoor genoemde wetsontwerpen bestaat bij
het ministerie van Justitie behoefte aan inzicht in het functioneren van het hoger
beroep onder de huidige wet, zowel in strafzaken als in civiele zaken. In de eerste
plaats denkt men aan feitelijke gegevens over het aantal appelzaken bij de verschillende gerechten en de aard van deze zaken. Daarnaast is men geïnteresseerd in
opvattingen van leden van de rechterlijke macht, de advocatuur en justitiabelen over
de behandeling van appelzaken door een enkelvoudige kamer (unusjudex) en in de
ervaringen die zij daarmee hebben opgedaan. Veel van deze kwesties zijn inmiddels
in diverse adviezen aan de orde gesteld.8 Het WODC-onderzoek zou geen doublure
moeten vormen, maar veeleer een aanvulling. We zullen hier nader ingaan op de
vraag aan welke gegevens behoefte bestaat.
Kenmerken van appelzaken
Als gevolg van de integratie zullen de gerechtshoven in hoger beroep worden belast
met relatief eenvoudige zaken. Om de hoven niet te belasten met die appellen in
voormalige kantongerechtszaken waarvan in redelijkheid kan worden geoordeeld
dat het gewicht of belang het openstellen van hoger beroep niet rechtvaardigt, laat
de minister van Justitie in de genoemde discussienota weten dat hij in het wetsvoorstel van de tweede fase zal voorstellen de appelgrenzen te verleggen.
Voorgesteld zal worden om in civiele zaken geen hoger beroep mogelijk te maken als
de vordering een belang van f 5.000 niet te boven gaat. In civiele zaken ligt de appelgrens momenteel bij een geldvordering van f 2.500 (artt. 38 en 39 RO).
In strafzaken kan de verdachte volgens de huidige wet alleen hoger beroep instellen
als een straf of maatregel is opgelegd. De boete dient bovendien meer dan f 50 te
bedragen om in appel te kunnen gaan. De mogelijkheden voor hoger beroep door
het openbaar ministerie hangen niet samen met de opgelegde, maar met de gevorderde straf of maatregel. De criteria zijn overigens gelijk aan die bij de verdachte
(art. 44 RO).9 In het wetsvoorstel van de tweede fase zal worden voorgesteld om in
strafzaken geen hoger beroep mogelijk te maken als het gaat om een overtreding en
geen maatregel dan wel geen hogere boete dan een van f 500 is opgelegd.10
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Zie Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie, 1982 en 1984, en het themanummer van Trema

9

van de rechtbankpresidenten en de kantonrechters.
Hoger beroep in strafzaken is evenmin mogelijk in geval van berisping. Voorts staat in strafzaken geen
hoger beroep open tegen rechtbankvonnissen inzake overtredingen als landloperij en bedelarij, inzake

1993-2 waarin onder meer het Advies van de Adviesraad herziening rechterlijke organisatie en het Advies

bepaalde economische en belastingdelicten en inzake overtredingen die cumulatief in één dagvaarding
10

bij de rechtbank zijn aangebracht (Van Bemmelen, 1989, pp. 372 e.v.).
Dat is de maximale geldboete van de eerste categorie (art. 23 Sr).
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Zoals gezegd, zal in de derde fase het stelsel van rechtsmiddelen ten gronde worden
bezien. Om te kunnen beoordelen wat de consequenties zijn van het verleggen van
de appelgrenzen, is inzicht nodig in kenmerken van de huidige appelzaken. Zo is
het - in civiele zaken - van belang te weten waarover werd geprocedeerd en wat
de omvang was van het gevorderde waarover de kantonrechter uiteindelijk moest
beslissen (de hoogte van de geldvordering). In strafzaken zijn in dit verband relevant
gegevens over de opgelegde straf en de aard van het strafbare feit. Dit soort gegevens
is in principe eenvoudig te achterhalen.
Wat betreft de strafzaken, zal voorts rekening moeten worden gehouden met de
mogelijkheid dat door de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet-Mulder; zie Rogier, 1992) wijziging zal optreden in het aantal en
de aard van de appelzaken. Immers, in de Wet-Mulder is bepaald dat eenvoudige
verkeersovertredingen voortaan op administratiefrechtelijke wijze worden afgedaan.
De wet is vanaf september 1990 gedurende een periode van twee jaar fasegewijs
ingevoerd. De politie kan bij beschikking een administratieve sanctie opleggen.
Tegen die beschikking is beroep mogelijk bij de officier van justitie, vervolgens bij
de kantonrechter en in laatste instantie bij de Hoge Raad.
Reden hoger beroep
In hoger beroep worden zowel de feitelijke beslissingen als de rechtsbeslissingen
van de lagere rechter op hun juistheid beoordeeld. In cassatie worden alleen rechtsbeslissingen vol getoetst. Toetsing van feitelijke beslissingen vindt in cassatie plaats
via de motivering.
Beperking van de appelmogelijkheden zou behalve beoogde, min of meer voorspelbare gevolgen ook niet-beoogde en niet-gewenste gevolgen kunnen hebben. Een
niet-beoogd gevolg van het beperken van de mogelijkheid van appel is bijvoorbeeld
een toename van de druk op de cassatierechter. De veronderstelling is dat bij het
eventueel wegvallen van de appelmogelijkheid in dergelijke gevallen cassatie zal
worden aangetekend om alsnog een gunstiger beslissing te krijgen ofwel louter
uitstel van de beslissing.
Deze vraag - in feite de vraag naar de reden waarom hoger beroep wordt ingesteld is in principe door middel van onderzoek te beantwoorden. Op voorhand kan echter
worden gesteld dat in veel gevallen de rechtsbeslissing en de feitelijke beslissing niet
strikt zijn te scheiden. Bij de bestudering van enkele memories van grieven werd ons
dit duidelijk (zie ook Van den Oever, 1993).
Voorts laat zich denken dat door de onmogelijkheid voortaan vanwege de strafmaat
op feitelijke gronden in appel te gaan op juridische gronden beroep in cassatie zal
worden ingesteld. Of een dergelijke gevolg zich daadwerkelijk zal voordoen en vooral
op welke schaal, is op dit moment echter niet vast te stellen.
Interessant is in dit verband overigens de vraag waarom in de meeste zaken geen
gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid hoger beroep in te stellen. Het voert
evenwel te ver deze vraag in dit onderzoek aan de orde te stellen.
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Unus in appel
Een belangrijk punt dat bij de samenvoeging van de kantongerechten en de rechtbanken opnieuw geregeld moet worden, is welke appelzaken door een enkelvoudige
kamer kunnen worden afgedaan. Deze problematiek hebben we hiervoor reeds
aangestipt. In de vigerende wet is de hoofdregel dat zaken in appel worden
behandeld door een meervoudige kamer. Uit efficiëntie-overwegingen zijn enkele
uitzonderingen gemaakt. De wettelijke regelingen op dit punt worden hier in het
kort weergegeven.
- Sinds 1 juni 1987 is het mogelijk strafzaken in appel door een enkelvoudige
kamer af te doen.11
Door wetswijzigingen die toen van kracht zijn geworden, kan een strafzaak in
hoger beroep door een enkelvoudige kamer van de rechtbank worden behandeld
indien de verdachte in eerste aanleg een straf of maatregel is opgelegd en de
zaak bovendien eenvoudig van aard is (art. 426b Sv).
Ook de gerechtshoven zijn sindsdien bevoegd strafzaken door een enkelvoudige
kamer te laten behandelen. Dat kan echter alleen als zij in eerste aanleg door
een enkelvoudige kamer van de rechtbank zijn behandeld en het gaat om rijden
onder invloed (art. 26 WVW) ofwel om weigeren mee te werken aan een (bloed-)
onderzoek (art. 33a WVW) (art. 424a Sv).
Zowel bij de rechtbanken als de gerechtshoven geldt dat de president bepaalt
welke appelzaken aanhangig zullen worden gemaakt bij een enkelvoudige
kamer (art. 426c, lid 1 Sv). Indien de enkelvoudige kamer oordeelt dat de zaak
door een meervoudige kamer moet worden behandeld, verwijst zij de zaak
daarheen (art. 426c, lid 3 Sv).
De enkelvoudige kamer is niet bevoegd tot onvoorwaardelijke oplegging van
een straf of maatregel die vrijheidsbeneming van langere duur meebrengt dan
de verdachte bij het vonnis in eerste aanleg is opgelegd (art. 426c, lid 2 Sv).
- Sinds 1 september 1988 zijn de wettelijke mogelijkheden van behandeling van
civiele zaken door enkelvoudige kamers aanzienlijk verruimd. 12
Voortaan is de hoofdregel voor zaken die in eerste aanleg bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt, dat zij worden ingeschreven ter rolle van een enkelvoudige kamer en door een enkelvoudige kamer worden behandeld. Echter,
indien de zaak naar het oordeel van de enkelvoudige kamer ongeschikt is voor
behandeling en beslissing door één rechter, verwijst zij deze naar een meervoudige kamer (art. 49 RO en art. 288a Rv).
Voor de civiele appelrechtspraak, bij zowel de rechtbanken als de gerechtshoven,
blijft de hoofdregel dat deze meervoudig geschiedt. Een uitzondering wordt
gemaakt voor personen- en familierecht (Boek I BW), tenzij de zaak in eerste
aanleg door de meervoudige kamer is beslist. Deze `familiezaken' kunnen sinds

11

Wet van 1 april 1987, Stb. 162 en Wet van 1 juli 1987, Stb. 315.

12

Wet van 28 april 1988, Stb. 204.
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1 september 1988 zowel bij de rechtbank als bij het hof in appel door een enkelvoudige kamer worden behandeld en beslist. De meervoudige kamer van de
rechtbank, respectievelijk het hof, kan bepalen dat een appelzaak naar de
enkelvoudige kamer wordt verwezen (art. 344a, lid 1 Rv). De enkelvoudige kamer
kan te allen tijde naar de meervoudige kamer terugverwijzen wanneer zij dat
gewenst acht (art. 344a, lid 2 Rv). Familiezaken komen bij de rechtbank in appel
niet of nauwelijks voor.
Deze wetswijzigingen zijn tot stand gekomen ondanks het feit dat in alle adviezen
die over dit onderwerp waren ingewonnen - waaronder dat van de Staatscommissie
herziening rechterlijke organisatie - enkelvoudige rechtspraak in appel werd
afgewezen.13 Dat geldt met name voor de civiele appelrechtspraak (zie bv. Snijders
en Wendels, 1992, p. 62). Desalniettemin zijn sindsdien vele strafzaken en civiele
zaken in appel door een unus afgedaan, zo blijkt uit gegevens die jaarlijks door het
ministerie van Justitie worden verzameld. Uit de cijfers - die verderop in dit rapport
zijn opgenomen - blijkt verder dat het percentage appelzaken dat door een enkelvoudige kamer wordt behandeld per rechtbank nogal uiteenloopt. Ook tussen de
gerechtshoven zijn er wat dit betreft verschillen waarneembaar.
In verband met de herziening van de wettelijke regelingen van het hoger beroep,
bestaat tevens behoefte aan inzicht in de redenen waarom appelzaken al dan niet
door een enkelvoudige kamer worden afgedaan, waarom dit bij het ene gerecht
vaker gebeurt dan bij het andere, en in de ervaringen met de behandeling van
appelzaken door een alleensprekende rechter.
Verzet
Nu het hoger beroep opnieuw geregeld moet worden, wordt de regeling van het
rechtsmiddel verzet ook onder de loep genomen. Tegen vonnissen die bij verstek zijn
gewezen, kan door de gedaagde respectievelijk de verdachte verzet worden gedaan.
De zaak wordt dan door de rechter van dezelfde instantie in zijn geheel opnieuw
behandeld. Gedaagde en verdachte kunnen zo alsnog voor de rechter hun verweer
doen. Het verschil met hoger beroep is dat daar de nieuwe behandeling niet zoals bij
verzet door dezelfde' rechter, maar door een hogere rechter plaatsvindt.
In strafzaken is verzet - door de verdachte - alleen mogelijk tegen einduitspraken in
eerste aanleg waartegen geen hoger beroep openstaat (art. 399 Sv). Dat wil zeggen,
dat het bij verzet in de meeste gevallen zal gaan om veroordelingen tot een geldboete van f 50 of minder, waarbij niet tevens een andere straf of een maatregel is
opgelegd.
In civiele zaken kan de gedaagde in principe verzet doen tegen alle `verstekuitspraken' waarbij hij is `veroordeeld'. Dat wil zeggen, tegen vonnissen of arresten
waarbij een vordering tegen hem geheel of gedeeltelijk is toegewezen (zie

13

Voorde argumenten voor en tegen invoering van enkelvoudige appelrechtspraak zie de Memorie
van toelichting e.d. bij de wetsontwerpen 19 033 en 19 099 (Memorie van toelichting ..., 1984-1985;
Verruiming van de mogelijkheid..., 1984-1985); en bijlage 3 van dit rapport.
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Hugenholtz, 1994, pp. 189 e.v.). Eén van de discussiepunten is of de regeling van het
verzet in civiele zaken ook gewijzigd moet worden, en zo ja, hoe. Een andere optie
is het verzet in civiele zaken af te schaffen. Voor de oordeelsvorming hierover vindt
men het van belang te weten hoe vaak in civiele zaken na verzet vervolgens hoger
beroep is ingesteld, en om wat voor soort zaken het gaat. Dit is ook van belang in
verband met eventuele verandering van de appelgrenzen, zoals hiervoor ter sprake
kwam.
De vragen die beantwoord zouden moeten worden, zowel op het gebied van het
civiele recht als van het strafrecht, zijn ruwweg in drie categorieën in te delen:
1 Aard en aantal van de appelzaken.
2 Door wie is appel ingesteld, waarom en wat zijnde gevolgen?
3 Opvattingen over en ervaringen met de unus in appel.
In de volgende hoofdstukken zal worden uiteengezet op welke manier op dezè
vragen een antwoord is gezocht en wat de resultaten hiervan zijn.
De opvattingen over de enkelvoudige appelrechtspraak van justitiabelen en burgers
in het algemeen zijn niet onderzocht.

3

Opzet en uitvoering van het onderzoek

Voor de beantwoording van de vragen is in de eerste plaats gebruik gemaakt van de
gegevens die zijn verzameld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
door de directie Rechterlijke Organisatie van het ministerie van justitie (DRO). Voorts
zijn - waar mogelijk - bestaande computerbestanden van parketten en griffies, zoals
COMPAS, geraadpleegd.
Op deze wijze kwamen evenwel niet alle gewenste gegevens boven tafel. Daarom zijn
vervolgens dossieronderzoeken verricht. Om te beginnen zijn dossiers geraadpleegd
van strafzaken en civiele zaken die in hoger beroep door de rechtbank zijn behandeld. Over deze zogenaamde kantongerechtsappellen bleken weinig gedetailleerde
gegevens aanwezig te zijn. Daarna is dossieronderzoek gedaan naar respectievelijk
strafzaken en civiele zaken die in hoger beroep door de gerechtshoven zijn afgedaan,
de zogenaamde rechtbankappellen.
Voor het achterhalen van opvattingen over een alleensprekende rechter in appelzaken en de ervaringen van de diverse `procespartijen' met de unus in appel leek
het voeren van vraaggesprekken de meest geschikte onderzoekmethode. Opzet en
uitvoering van de vier dossieronderzoeken en van de vraaggesprekken wordt hierna
beschreven.
3.1

Dossieronderzoek kantongerechtsappellen in strafzaken

Zoals gezegd, is besloten een dossieronderzoek te verrichten bij de kantongerechtsstrafzaken waarin hoger beroep is ingesteld om meer informatie te krijgen. Daartoe
is een steekproef getrokken waarvoor de keuze is gevallen op de rechtbanken Den
Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar en Arnhem, net als bij de civiele zaken (zie hierna).
Deze keuze is gemaakt omdat voor de civiele zaken een goede vergelijking met de
uitkomsten van een onderzoek naar kantongerechtsappellen uit 1986 mogelijk zou
zijn (zie paragraaf 3.3).
Ruim 50% van alle kantongerechtsstrafzaken is in 1991 in deze vijf arrondissementen
afgedaan. In 1990 was dit 45% (zie bijlage 2, tabel 5).
Op grond van de praktijk bij deze vijf rechtbanken kan naar ons idee een representatief beeld worden verkregen van de kantongerechtsappellen in strafzaken in ons
land. Deze veronderstelling is uiteraard niet te toetsen op basis van de beschikbare
gegevens over appelzaken; het ontbreken van die gegevens is juist de reden van
dit onderzoek. Wel zijn gegevens voorhanden over de aard van de strafbare feiten
in de door de kantonrechters afgedane zaken in deze vijf arrondissementen. De
verdeling daarvan blijkt sterk overeen te komen met die in het gehele land (zie
bijlage 2, tabel 6).
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Om een zo actueel mogelijk beeld te verkrijgen, zijn alle strafzaken die in het eerste
kwartaal 1992 in appel door de rechtbanken bij eindvonnis zijn afgedaan, in het
onderzoek betrokken. Dat wil zeggen, de zaken die in het eerste kwartaal 1992 op de
zitting zijn behandeld. In sommige gevallen vond de uitspraak later plaats.
De steekproef kwam uit op 866 zaken. Van al deze zaken is het strafdossier van de
rechtbank opgevraagd, waar nodig tevens het dossier van het kantongerecht.14
De dossiers zijn geanalyseerd aan de hand van een door ons ontworpen codeboek,
dat is voorgelegd aan de leden van de begeleidingscommissie. In die gevallen waar
het dossier niet voorhanden of onvolledig was, zijn zoveel mogelijk gegevens overgenomen uit de administratieve computerbestanden of uit andere administratieve
bestanden op de parketten en de strafgriffies. De daarin aanwezige informatie was
echter niet altijd toereikend, zodat sommige gegevens ontbreken.
In totaal zijn zodoende voor dit onderzoek gegevens beschikbaar van 733 (85%) van
de 866 strafzaken in de steekproef. De resultaten van de analyses zijn - zoals gezegd
- weergegeven in hoofdstuk 4. Voor de verdeling van het aantal strafzaken per rechtbank wordt verwezen naar bijlage 2, tabel 1.
3.2

Dossieronderzoek rechtbankappellen in strafzaken

Voor het onderzoek naar de in hoger beroep door de gerechtshoven behandelde
strafzaken (de rechtbankappellen), hebben wij gebruik kunnen maken van twee
computerbestanden met door het CBS verzamelde gegevens.
Het betreft allereerst een bestand met gegevens over in 1989 in eerste aanleg door
de rechtbanken afgedane strafzaken (totaal 91.587 zaken). Het bevat zowel gegevens
over gewone strafzaken (85.570), over strafzaken van de Wet economische delicten
(5.557) en over strafzaken van de belastingwetten (460). Onder de gewone strafzaken vallen misdrijven en enkele overtredingen van het Wetboek van Strafrecht,
misdrijven van de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Vuurwapenwet en nog
enkele andere wetten.
Naast gegevens over de aard van het misdrijf, over de wijze van afdoening en
kenmerken van de verdachte is van al deze strafzaken bekend of hoger beroep is
ingesteld, met uitzondering van de ter zitting gevoegde zaken. Enkele van de voor
ons onderzoek benodigde gegevens komen evenwel niet in het bestand voor. Zo is
niet bekend wie appel heeft aangetekend: de verdachte, het openbaar ministerie of
beide. Het beschikbare bestand bevat evenmin informatie over het strafrechtelijk
verleden van de verdachten. Voorts is per zaak alleen informatie opgenomen over
de eerste en tweede straf of maatregel die in eerste instantie door de rechtbank is

14

Voor het opvragen van de strafdossiers dient men te beschikken over de parketnummers van de zaken en
zo mogelijk de naam van de verdachte. Deze gegevens zijn overgenomen uit de administratie op de strafgriffie dan wel het parketregister van de betreffende rechtbanken. In Alkmaar waren de parketnummers
van de in het eerste kwartaal behandelde zaken niet te traceren. In plaats daarvan zijn daarom, bij de
rechtbank Alkmaar, die van het tweede kwartaal 1992 in het onderzoek opgenomen.
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opgelegd. Over de eventuele derde en volgende straf ontbreekt elke informatie.
Bovendien zijn geen gegevens opgenomen over de uitspraak van het hof in de zaken
waarin hoger beroep is ingesteld.
Het tweede computerbestand waarover wij beschikken, is dat van de in 1989 door
de hoven in hoger beroep afgedane zaken (totaal 8.635 zaken). Ook dit bestand
omvat zowel de gewone strafzaken (8.174), de economische strafzaken (323) als de
belastingstrafzaken (70).15 Per zaak is bekend van welke rechtbank deze afkomstig
is, om welk misdrijf het gaat, de duur van de strafrechtelijke procedure, de aard van
de beslissing in eerste en in tweede instantie, en de aard van de eerste straf die in
eerste en tweede instantie is opgelegd.
Omdat de gegevens die in de computerbestanden aanwezig zijn, niet toereikend
waren om alle onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben wij ook hier een aanvullend dossieronderzoek verricht, wederom via een steekproef. Deze steekproef
is getrokken uit het bestand met strafzaken die in 1989 door de rechtbanken zijn
afgedaan en waarin vervolgens hoger beroep is ingesteld. Gekozen is voor de vijf
rechtbanken in de arrondissementen waar ook de gerechtshoven zijn gevestigd, te
weten de rechtbanken Den Bosch, Arnhem, Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden.
De steekproef is voorts beperkt tot die zaken die in het laatste kwartaal van 1989
door de rechtbanken zijn afgedaan, dus de meest recente in het computerbestand
van 1989. Dat kwam neer op 895 strafzaken. De meeste van deze zaken zijn in 1990
of 1991 door het hof behandeld.16
Van de 895 strafdossiers die zijn opgevraagd, waren er 864 (97%) in het archief aanwezig. De verdeling van het aantal zaken in de steekproef per hof is weergegeven in
bijlage 2, tabel 2.

Van alle appelzaken in 1989 was 43% afkomstig van de vijf onderzochte rechtbanken.
De appelzaken in de steekproef vormen 10% van alle appelzaken van 1989. Wat de
aard van het misdrijf, de aard van de beslissing van de rechtbank en de opgelegde
straffen betreft, zijn de zaken in de steekproef een goede afspiegeling van het totale
aantal strafzaken waarin in 1989 bij de hoven appel is ingesteld (bijlage 2, tabel 7).
3.3

Dossieronderzoek kantongerechtsappellen in civiele zaken

Evenals van de strafzaken bleken van de civiele zaken die in hoger beroep door de
rechtbanken zijn behandeld (de kantongerechtsappellen) onvoldoende gegevens
beschikbaar te zijn. Daarom zijn door middel van een dossieronderzoek ook over
deze categorie gegevens verzameld.

15
16

Van 68 van deze 8.635 zaken is niet bekend om welk delict het gaat.
Van al deze zaken is het strafdossier opgevraagd. Deze dossiers berusten bij de hoven. Om de strafdossiers te traceren, is aan de hand van het parketnummer van de rechtbank de naam van de verdachte
opgezocht in het parketregister van de officier van justitie. Daarbij is tegelijk genoteerd wie blijkens het
parketregister appel had ingesteld, zodat dit gegeven ook bekend is in die zaken waarvan het strafdossier
later niet aanwezig bleek te zijn.
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Een goede leidraad bij de opzet ervan vormde het WODC-onderzoek over in 1983
en 1986 door de rechtbanken afgedane civiele zaken (Barendse-Hoornweg, 1992).
In dat onderzoek - dat is gebaseerd op rechtbankdossiers - zijn ook kantongerechtsappellen opgenomen. Van deze kantongerechtsappellen bleek evenwel veel informatie over de vordering en de beslissing van de kantonrechter in eerste aanleg te
ontbreken, omdat deze in de rechtbankdossiers vaak niet was te vinden. Besloten
werd ons onderzoek naar de kantongerechtsappellen op dezelfde leest te schoeien.
In die zin dat eventueel ontbrekende gegevens in de rechtbankdossiers over de
behandeling in eerste aanleg zouden worden opgevraagd bij de betreffende kantongerechten. Deze opzet is gekozen om de resultaten op bepaalde punten te kunnen
vergelijken met die van de onderzoeken in 1983 en 1986.
Aldus werd de keuze bepaald op de rechtbanken die ook in het eerdere onderzoek
waren betrokken, te weten: Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar en Arnhem.
Voorts werd gekozen voor de in het eerste halfjaar van 1991 door de rechtbanken bij
eindvonnis afgedane civiele rolzaken, ook wel contentieuze zaken genoemd. Al deze
zaken zijn in het onderzoek opgenomen. Hieronder vallen ook de `oneigenlijke'
verzoekschriftprocedures. Door de wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure
is de procedure voor deze zaken met ingang van 30 december 1991 vervangen door
een dagvaardingsprocedure.17
Het aantal zaken in de steekproef bleek lager te zijn dan verwacht. Daardoor was het
mogelijk nog twee rechtbanken in het onderzoek op te nemen. De keuze viel op de
rechtbanken Utrecht en Leeuwarden. De landelijke spreiding werd zodoende nog
verbeterd.
Deze zeven rechtbanken namen in 1991 tezamen 45% van alle civiele rol-appelzaken
voor hun rekening (zie bijlage 2, tabel 8). Voorts zijn door de kantongerechten in
deze zeven arrondissementen in 1991 50% van alle civiele rolzaken behandeld. Voorzover daarover gegevens bekend zijn, wijkt de verdeling van de aard van de zaken in
deze arrondissementen niet af van die in het gehele land (zie bijlage 2, tabel 9).
Verdere toetsing van de representativiteit van de appelzaken in deze zeven arrondissementen is niet mogelijk. Evenals bij de strafzaken geldt hier dat het ontbreken
van gegevens over deze categorie zaken juist de reden is waarom dit onderzoek is
gedaan. Er is evenwel geen reden om aan de representativiteit te twijfelen.
Voor het opvragen van de dossiers waren de rolnummers van de rechtbankzaken
nodig. Deze zijn overgenomen uit de audiëntiebladen van de rechtbankgriffies. In
veel gevallen moest - zoals we verwachtten - het ontbrekende kantongerechtsdossier erbij worden gezocht.
Van de in totaal 236 opgevraagde rechtbankdossiers konden er 215 worden achterhaald. In sommige gevallen zijn ontbrekende gegevens aangevuld via administra-

17

Wet van 31 januari 1991 tot wijziging van de civiele kantongerechtsprocedure (Stb. 1991, 50). Door het
WODC is een evaluatie-onderzoek gedaan naar deze wet (Klijn e.a., 1994).
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tieve bestanden van de griffies, onder andere via de rolkaarten. Voor een overzicht
van het aantal zaken in de steekproef per rechtbank zie bijlage 2, tabel 3.
Alleen zaken waarin een einduitspraak was gedaan, zijn in ons onderzoek betrokken.
Tussenvonnissen zijn niet apart in dit onderzoek opgenomen. Wel is informatie
verzameld over de tussenvonnissen die zijn uitgesproken in de onderzochte zaken.
De rechtbankdossiers zijn aan de hand van een door ons ontworpen codeboek
geanalyseerd.18 De resultaten van het onderzoek naar deze civiele kantongerechtsappellen zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
3.4

Dossieronderzoek rechtbankappellen in civiele zaken

Het vierde en laatste dossieronderzoek heeft betrekking op de civiele zaken die in
hoger beroep door de hoven zijn behandeld (de rechtbankappellen). Het dossieronderzoek is beperkt tot de handelszaken, ook wel aangeduid met de term 'varia'.
Familiezaken en de kort gedingen zijn niet in het onderzoek opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd bij alle gerechtshoven. Via de audiëntiebladen van de griffies is
een steekproef van 50% getrokken uit de in het eerste kwartaal 1991 bij eindarrest
afgedane handelszaken.
In totaal zijn 248 hofdossiers opgevraagd. Hiervan konden er 186 worden ingezien.
De verdeling van het aantal zaken per hof is weergegeven op bijlage 2, tabel 4. De
186 dossiers die wij hebben kunnen inzien, vormen 8% van alle rol-handelszaken die
de hoven in 1991 bij eindarrest hebben afgedaan. De steekproef levert volgens ons
een representatief beeld op van alle rechtbankappellen in handelszaken in 1991.
Het verzamelen van de gegevens voor dit gedeelte van het onderzoek is gedaan
aan de hand van een codelijst, analoog aan die van het onderzoek naar de civiele
kantongerechtsappellen. In veel gevallen moest het rechtbankdossier eveneens
worden opgevraagd omdat het hofdossier niet genoeg informatie bevatte.
3.5

Vraaggesprekken over de unus in appel

Doel van de vraaggesprekken was te achterhalen welke opvattingen er leven met
betrekking tot de unus in appel in strafzaken en in civiele zaken en wat de ervaringen zijn van de betrokkenen met dit instituut. Het ging er niet zozeer om een beeld
te krijgen van de mate waarin bepaalde opvattingen voorkomen, maar veeleer om de
vraag welke opvattingen er leven en welke ervaringen men heeft opgedaan.
Daartoe is onderzoek gedaan bij de drie groeperingen die beroepshalve direct bij het
werk van de alleensprekende appelrechter zijn betrokken, te weten de leden van de

18

Veel van de gegevens zijnop dezelfde wijze vastgelegd als in de eerder genoemde WODC-onderzoeken.
Omdat ons onderzoek specifiek is gericht op appelzaken, zijn verschillende gegevens toegevoegd.
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zittende magistratuur, de advocatuur en het openbaar ministerie. Gezien de tijd die
ons ter beschikking stond, hebben wij moeten afzien van het voeren van gesprekken
met justitiabelen en burgers in het algemeen. Via de advocatuur wordt naar ons idee
ook enig inzicht verkregen in de reacties van de justitiabelen op de behandeling van
een zaak in appel door een unus.
Getracht is de grootst mogelijke diversiteit aan opvattingen en ervaringen in elk van
de drie beroepsgroepen te traceren. De onderzoeksgroepen zijn daartoe, in overleg
met de begeleidingscommissie, als volgt samengesteld:
Zittende magistratuur
Alle (vijf) hofpresidenten en acht van de negentien rechtbankpresidenten is om
medewerking gevraagd. De keuze van de rechtbankpresidenten is onder meer
gebaseerd op het beleid met betrekking tot de unus in appel zoals dat uit de
beschikbare statistische gegevens naar voren komt (zie bijlage 2, tabel 14). De
keuze is gevallen op de rechtbanken Den Bosch, Roermond, Arnhem, Zwolle, Den
Haag, Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar. Dus met uitzondering van het ressort
Leeuwarden zijn uit elk ressort twee rechtbankpresidenten in het onderzoek
betrokken.
Omdat bij de gerechtshoven, anders dan bij de rechtbanken, (vrijwel) uitsluitend
appelzaken worden behandeld, zijn allereerst de hofpresidenten benaderd voor een
vraaggesprek. Zij hebben alle vijf hun medewerking verleend. Bovendien is bij één
van de hoven een vraaggesprek gehouden met de vice-president die als voorzitter
van de familiesector gespecialiseerd is in familiezaken. Bij één hof nam tevens de
griffier aan het gesprek deel. Bij een ander hof werd de griffier er halverwege het
gesprek bij gevraagd.
Vervolgens zijn vraaggesprekken gevoerd met zes van de acht rechtbankpresidenten
die we daarvoor hadden benaderd. De twee andere presidenten waren eveneens
bereid hun medewerking te verlenen, maar zij achtten het raadzamer dat de
gesprekken werden gevoerd met de vice-presidenten die de kantongerechtsappellen
feitelijk behandelen. Bij één van de rechtbanken was dat een rechter die voorzitter
is van de daar al jaren bestaande civiele-appellenkamer.
Uiteindelijk is met zestien leden van de zittende magistratuur een vraaggesprek
gehouden.
Sommige van de ondervraagde personen waren meer thuis op het gebied van de
strafzaken die in appel worden afgedaan, andere meer op het terrein van de civiele
zaken. Bij de ondervraagde vice-presidenten lag het accent vrijwel geheel op één
van beide categorieën, of zelfs op een onderdeel ervan zoals op arbeidszaken of
familiezaken.
De gesprekken vonden plaats in de maanden september, oktober en november 1993.
De antwoorden van de respondenten werden ter plaatse genoteerd. Eén van de
gesprekken is gevoerd door middel van de fax en de telefoon, een ander gesprek
is geheel telefonisch afgewikkeld.
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Advocatuur
In totaal is zeven dekens van de Raden van Toezicht van lokale Ordes van Advocaten
om medewerking gevraagd, te weten de dekens in de vijf arrondissementen waar
zowel een rechtbank als een gerechtshof is gevestigd (Amsterdam, Den Haag,
Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch) en twee dekens in wat kleinere arrondissementen (Alkmaar en Roermond). Zij waren alle zeven bereid hun medewerking te verlenen. Op voorstel van één van de dekens werd aan het gesprek tevens deelgenomen
door een advocaat die gespecialiseerd is in het civiele procesrecht evenals door een
advocaat gespecialiseerd in strafzaken. Op het moment dat het vraaggesprek plaatsvond, was de een lid van de Raad van Toezicht en de ander voormalig lid.
In een ander arrondissement zou behalve de deken ook een lid van de Raad van Toezicht met ervaring in strafzaken aan het gesprek deelnemen. Omdat deze advocaat te
elfder ure verhinderd was, is later met haar telefonisch een gesprek gevoerd.
Eén van de dekens die zelf in het geheel geen ervaring had met de alleensprekende
appelrechter in civiele en strafzaken, heeft een lid van de Raad van Toezicht dat
gespecialiseerd is in strafzaken en tevens cassatie-advocaat in strafzaken, bereid
gevonden aan het vraaggesprek deel te nemen.
Zodoende is uiteindelijk met tien advocaten een vraaggesprek gehouden. Vier van
hen waren alleen thuis op het gebied van het civiele recht, twee alleen op het gebied
van het strafrecht. Vijf van de ondervraagde advocaten hadden ervaring in familiezaken. De gesprekken vonden plaats in de maanden april en mei 1994.
Openbaar ministerie
De medewerking is gevraagd van drie van de vijf procureurs-generaal bij de gerechtshoven (die in Den Haag, Den Bosch en Leeuwarden) en vier officieren van justitie,
hoofden van arrondissementsparketten (in Assen, Den Haag, Den Bosch en Zwolle).
Zodoende werd een goede regionale spreiding verkregen en tevens zijn ressorten en
arrondissementen waar relatief veel en relatief weinig appelzaken door een unus
worden afgedaan, vertegenwoordigd.
Eén van de procureurs-generaal liet het gesprek over aan een advocaat-generaal,
tevens lid van de Verkeerscommissie voor het Openbaar Ministerie (Vecom), die
sinds vier jaar alle unuszaken in het ressort behandelt. Op voorstel van twee van de
hoofdofficieren werd het gesprek gevoerd met een officier van justitie die veel
ervaring in dit soort zaken had. In een ander arrondissement is behalve met de
hoofdofficier ook gesproken met een officier die veel kantongerechtsappellen
behandelde en bovendien ervaring had als advocaat-generaal. Het totale aantal
vraaggesprekken kwam hierdoor op acht. De gesprekken vonden plaats in mei en
juni 1994. Eén ervan is telefonisch afgewikkeld.
Met de leden van het openbaar ministerie is alleen over de unus in strafzaken
gesproken.

Hoofdstuk 3

Over de vraaggesprekken zelf
De vraaggesprekken zijn gevoerd aan de hand van een gestructureerde vragenlijst.
De antwoordmogelijkheden waren niet voorgestructureerd. Aan het opstellen van
de vragenlijsten ging een literatuurstudie vooraf.19 De argumenten van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie voor en tegen de unus zijn in de
vragenlijst verwerkt.20 Het concept van de vragenlijsten is voorgelegd aan de leden
van de begeleidingscommissie, hun commentaar is in de vragenlijst opgenomen.
De duur van de gesprekken was in de meeste gevallen ongeveer een uur.
Aan het einde van het gesprek is de respondenten verzekerd dat de antwoorden
anoniem gerapporteerd zouden worden en dat getracht zou worden de kans op
herkenning van de ondervraagde personen zoveel mogelijk uit te sluiten. De
ondervraagde personen gaven echter zonder uitzondering te kennen dat eventuele
herkenbaarheid geen enkel probleem voor hen vormde.

19
20

Voor de bestudeerde literatuur: zie pagina's 123 e.v.
Voor een samenvatting van de argumenten van de Staatscommissie, zie bijlage 3 van dit rapport.
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Kantongerechtsappellen in strafzaken

In dit hoofdstuk worden de gegevens gepresenteerd van door de kantonrechter
behandelde strafzaken waarin hoger beroep is ingesteld, de zogenaamde 'kantongerechtsappellen'.
4.1

Aantal kantongerechtsappellen in strafzaken

In 1992 zijn door de rechtbanken in hoger beroep 7.802 eindvonnissen gewezen in
strafzaken (kantongerechtsappellen), en in 1993 9.638. Deze cijfers zijn afkomstig
van het ministerie van Justitie (PRO), dat hiervan sinds 1990 een telling bijhoudt.
Voordien werden deze cijfers alleen door het CBS verzameld.

In tabel 3 is weergegeven hoe het aantal eindvonnissen in kantongerechtsappellen
zich sinds 1984 heeft ontwikkeld. Tot 1991 schommelde het tussen 5.000 en 6.000
per jaar. Daarna is het toegenomen tot ruim 9.600 in 1993.
Behalve de zaken die in een eindvonnis resulteren, worden jaarlijks naar schatting
zo'n 500 tot 800 zaken op andere wijze afgedaan. Het betreft onder andere appellen
die worden ingetrokken nadat de dagvaarding is uitgebracht. Daarnaast wordt in
ongeveer 100 zaken per jaar het appel weer ingetrokken voordat de rechtbank ze in
behandeling heeft genomen, direct nadat ze zijn ingeschreven bij het parket van de
officier van justitie.
Van de strafzaken die de kantonrechter in eerste aanleg afdoet, wordt jaarlijks 1 tot
3% aan de appelrechter voorgelegd (zie tabel 3). Hoeveel van de uitspraken van de
kantonrechter vatbaar waren voor hoger beroep, hebben we niet kunnen nagaan.
Bij de vergelijking van de jaarreeksen in deze tabel moet worden bedacht dat de
uitspraak van de rechtbank gemiddeld circa een jaar na die van de kantonrechter
wordt gedaan.21 In feite zou het reëler zijn een jaar te verspringen en bijvoorbeeld
het aantal in 1990 door de kantonrechter afgedane zaken te vergelijken met het
aantal in 1991 door de rechtbank in appel afgedane zaken. Doordat het aantal zaken
per jaar niet veel verschilt, valt de uitkomst hierdoor echter nauwelijks anders uit.
Alleen voor 1992 en 1993 zou het appelpercentage wat lager uitvallen (2,0 in plaats
van 2,7 respectievelijk 3,4 in plaats van 4,9).

21

In de door ons onderzochte kantongerechtsappellen duurde de procedure in appel bij de rechtbank
gemiddeld 11,3 maanden (bij appel door de verdachte ook gemiddeld 11,3 en bij appel door het OM
gemiddeld 9,6 maanden). De procedure in eerste aanleg bij de kantonrechter had in deze appelzaken
gemiddeld 13,9 maanden geduurd.
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Tabel 3:

Het aantal in eerste aanleg door de kantonrechters en het aantal in hoger beroep
door de rechtbanken afgedane strafzaken, eindvonnissen, 1984 t/m 1993

jaar

kantonrechters
in eerste aanleg*

rechtbanken in hoger beroep**
abs.
oh

1984

417.562

4.634

1,1

1985

411.743

5.742

1,4

1986

385.261

5.740

1,5

1987

404.713

4.985

1,2
1,4

1988

371.830

5.329

1989

352.673

5.251

1,5

1990

367.079

4.948

1,3

1991

389.168

6.836

1,8

1992

286.666

7.802

2,7

1993

196.016***

9.638

4,9

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1984 t/m 1991/1992. Betreft steeds de (verbeterde) cijfers uit de
meest recente publicaties.
Bron 1983 t/ni 1989: CBS, idem. Zie ook bijlage 2, tabel 10. Bron 1990 t/m 1993: Ministerie van Justitie/DRO. De
CBS-cijfers over de kantongerechtsappellen over deze jaren zijn onvolledig.
***

CBS, voorlopig cijfer, aparte opgave.

Door de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de
Wet-Mulder)22 zal het aantal kantongerechtsappellen in strafzaken vermoedelijk
afnemen. Bij de kantongerechten is als gevolg van deze wet reeds een daling van de
aantallen in eerste aanleg te bespeuren. In 1992 daalde het aantal zaken in eerste
aanleg naar 286.666 en in 1993 naar 196.016. Of en in hoeverre dit effect zal doorwerken in het aantal appelzaken, kan pas aan de hand van de cijfers over 1993 en
1994 worden vastgesteld. Volgens een schatting op basis van de beschikbare CBSgegevens - vermeld in tabel 3 - zou het aantal appelzaken door deze wet met 20%
kunnen afnemen. Volgens de telling van het ministerie van Justitie is het aantal eindvonnissen in kantongerechtsappellen in 1993 - zoals opgemerkt - echter sterk toegenomen. Misschien is dit een gevolg van het inlopen van achterstanden.
Overigens is inmiddels uit onderzoek gebleken dat de werklastvermindering door
de Wet-Mulder voor de zittende magistratuur geringer is dan verwacht. Dit houdt
met name verband met het feit, dat het aantal zaken weliswaar is afgenomen, maar
de complexiteit en bewerkelijkheid van de overgebleven zaken is toegenomen (zie:
Vaststelling van de begroting ..., 1992-1993).

22

In de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de Wet-Mulder) is bepaald
dat eenvoudige verkeersovertredingen voortaan op administratiefrechtelijke wijze worden afgedaan.
De wet is vanaf september 1990 gedurende een periode van twee jaar fasegewijs ingevoerd. De politie
kan bij beschikking een administratieve sanctie opleggen. Tegen die beschikking is beroep mogelijk
bij de officier van justitie, vervolgens bij de kantonrechter en in laatste instantie bij de Hoge Raad (zie:
Rogier, 1992).
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Door wie is hoger beroep ingesteld?

Uit ons dossieronderzoek blijkt, dat in 98% van de 733 onderzochte appelzaken
alleen appel was ingesteld door de verdachte. In 1% was alleen het openbaar ministerie in appel gegaan, in bijna al deze gevallen had de kantonrechter de verdachte
vrijgesproken. In de overige zaken (1%n) was niet te achterhalen door wie het hoger
beroep was ingesteld.
4.3

Aard van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld

Verstek
In het dossieronderzoek is nagegaan of de zaken waarin hoger beroep was ingesteld
in eerste aanleg bij de kantonrechter bij verstek zijn behandeld of op tegenspraak.
Het blijkt dat het in 69% van de gevallen een verstekzaak betrof, in 20% een contradictoire zaak, terwijl dit gegeven van 11% van de zaken niet bekend is.
Bij de behandeling in appel voor de rechtbank liet de verdachte in de onderzochte
appelzaken wat minder vaak verstek gaan (62%) dan bij de behandeling in eerste
aanleg door de kantonrechter (in ieder geval 69%).
In strafzaken is verzet alleen mogelijk tegen einduitspraken in eerste aanleg waartegen geen hoger beroep openstaat (art. 399 Sv).
Het aantal verzetvonnissen van de kantonrechter schommelde in 1984 tot en met
1993 tussen de 1.000 en 2.400 per jaar. In 1992 is - mogelijk als gevolg van de WetMulder- een daling ingetreden. In 1993 bedroeg het nog 750 (bijlage 2, tabel 11).
Aard strafbare feiten
In 1992 werden - zoals hiervoor vermeld - door de rechtbanken 7.800 eindvonnissen
gewezen in kantongerechtsappellen (tabel 3). Onder de aanname dat de steekproef
waarop het dossieronderzoek is gebaseerd, representatief is voor het totaal van de
door de rechtbanken afgedane kantongerechtsappellen, zijn door ons de aantallen
zaken binnen de verschillende categorieën strafbare feiten berekend (bijlage 2,
tabel 12).23 In tabel 4 zijn deze aantallen voor enkele categorieën afgezet tegen
de aantallen in 1990 in eerste aanleg afgedane zaken. Wat bij beschouwing direct
opvalt, is dat de Wegenverkeerswet het grootste absolute aantal appellen opleverde
(ongeveer de helft van het totaal), maar dat tegen uitspraken van de kantonrechter
terzake van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) relatief het
vaakst appel werd ingesteld (in 9% van de gevallen). Daardoor is 19% van de kantongerechtsappellen een overtreding van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Een andere veel voorkomende categorie onder de appelzaken was
`andere bijzondere wetten en besluiten'. Het betreft overwegend overtredingen van

23

Het CBS geeft geen verdeling van kantongerechtsappellen naar strafbare feiten. Betrekt men in de vergelijking alleen de eerste-aanlegzaken van de vijf rechtbanken waarvan de appelzaken zijn onderzocht, dan
worden de uitkomsten niet wezenlijk anders (zie bijlage 2, tabel 6).
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Tabel 4:

Het aantal in eerste aanleg door de kantonrechter en de in hoger beroep door de
rechtbanken bij eindvonnis afgedane strafzaken, naar aard van het strafbare feit

aard strafbare feit

eerste aanleg
kantongerechten
1990*

abs.
Wetboek van strafrecht

waarvan in hoger
beroep
(berekend) 1992**

abs.

%

%

4.745

1

-

-

258.707

69

3.900

1,5

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

15.989

4

1.500

9,2

andere bijzondere wetten, reglementen en besluiten

47.750

2

2.100

4,4

verordeningen lagere overheden

49.953

13

300

0,6

377.144

100

7.800

2,1

Wegenverkeerswet en daarop berustende reglementen

totaal
*

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1990, staat 2.2, p.14; omdat Is uitgegaan van het aantal feiten, is
het totale aantal hoger dan het totale aantal eindvonnissen in tabel 3.
Berekend aan de hand van een steekproef bij 5 rechtbanken, afgerond op honderdtallen.

het Rijtijdenbesluit (RTB) en van de Wet personenvervoer, voornamelijk zwartrijden.
Zaken wegens overtreding van de maximum snelheid vormden 10% van alle kantongerechtsappellen (zie bijlage 2, tabel 12).
Deze onderzoeksresultaten betreffen de situatie zoals die was voordat de WetMulder haar invloed heeft kunnen doen gelden. Inmiddels blijkt uit de CBS-cijfers
dat het aandeel van de overtredingen van de Wegenverkeerswet en daarop
berustende reglementen bij de zaken die de kantonrechter in eerste aanleg afdeed,
in 1992 wat lager is (61%) dan in 1991 (69%).24 Of een dergelijke verandering zich
ook bij de appelzaken zal gaan voordoen, is vooralsnog niet vast te stellen.
4.4

Afdoening in appel door enkel- en meervoudige kamer

Een belangrijke vraag bij het opstellen van het wetsontwerp over de regeling van
het hoger beroep na de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken tot
gerechten van eerste aanleg (rechtbank-nieuwe-stijl) is of en in welke gevallen
een strafzaak in hoger beroep door een enkelvoudige kamer zal kunnen worden
behandeld. In hoofdstuk 8 van dit rapport zal worden uiteengezet wat daarover uit
de vraaggesprekken met de leden van de zittende magistratuur, de advocatuur en
het openbaar ministerie (OM) naar voren is gekomen. Op grond van de beschikbare
statistische gegevens en met de resultaten van ons dossieronderzoek is deze vraag
niet te beantwoorden. Wel is het mogelijk aan te geven of onder de huidige wet
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de anus in appel en of de rechtbanken dat
in gelijke mate doen.

24

CBS, 1994, staat 3.3, p. 29, bewerking WODC.
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Uit tellingen van het ministerie van Justitie (DRO) blijkt dat door de rechtbanken
geleidelijk aan steeds meer appelzaken door een alleensprekende rechter zijn afgedaan: in 1990 gebeurde dat met 65% van de strafzaken, in 1991 met 76%, in 1992
met 83% en in 1993 met 92% van de strafzaken.

Het beleid per rechtbank op dit punt is weergegeven in bijlage 2, tabel 14. Het blijkt
dat er elk jaar tussen de rechtbanken wat dit betreft grote verschillen bestaan. Bij
sommige rechtbanken zijn alle hoger-beroepszaken door de enkelvoudige kamer
behandeld, bij andere alle door de meervoudige kamer. In de loop der jaren zijn
er steeds minder rechtbanken waar relatief weinig of in het geheel geen kantongerechtsappellen door een enkelvoudige kamer worden afgedaan. De verschillen zijn
naar onze mening niet te verklaren uit verschillen in de aard van de te behandelen
zaken.
Uit het dossieronderzoek blijkt dat bij de zaken die in hoger beroep aan de
meervoudige kamer van de rechtbank werden voorgelegd:
- de door de kantonrechter opgelegde boete relatief hoog was (boven de f 500);
- relatief vaak sprake was van een ontzegging van de rijbevoegdheid (17% tegen
3% bij de enkelvoudige-kamerzaken);
- de verdachte relatief vaak een rechtspersoon was (13% tegen 1% bij de enkelvoudige-kamerzaken);
- relatief veel gevallen voorkwamen waarin alleen het OM hoger beroep had
aangetekend;
- relatief veel gevallen voorkwamen waarin hoger beroep was ingesteld (door
het OM) tegen een vrijspraak.
4.5

Uitspraak in eerste aanleg door de kantonrechter

In 719 van de 733 onderzochte zaken waarin hoger beroep was ingesteld (98%) had
de kantonrechter met betrekking tot het eerste - veelal enige - feit (zie hiervoor)
een schuldigverklaring uitgesproken en 8 zaken (1%) eindigden in vrijspraak. In de
overige zaken werd een andere eindbeslissing genomen. In één zaak is de uitspraak
van de kantonrechter niet bekend.
De verdeling naar de aard van de door de kantonrechter opgelegde straffen is weergegeven in tabel 5. Wanneer we alleen het eerste feit in ogenschouw nemen, dan
blijkt dat de door de kantonrechter opgelegde straf in het overgrote deel van de
gevallen (92%) uit een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke boete bestond.
Daarnaast werd in 2% van de zaken voor het eerste feit geheel onvoorwaardelijke
hechtenis opgelegd en in 1% zaken een geheel voorwaardelijke straf. In de overige
zaken (5%) werd geen straf opgelegd of zijn geen gegevens bekend over de straf.
Gegevens voor een vergelijking met de straffen die in het algemeen in eerste aanleg
door de kantonrechter worden opgelegd, ontbreken. Wij hebben die wel vastgelegd
voor de appelzaken in ons dossieronderzoek. Deze worden in de paragraaf 4.6
gepresenteerd.
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Tabel 5:

De aard van de door de kantonrechter opgelegde straf in zaken waarin hoger
beroep is ingesteld; in het eerste kwartaal 1992 door de rechtbanken in hoger
beroep afgedane strafzaken (steekproef, n=733), in %

geheel onvoorwaardelijke boete
gedeeltelijk voorw. boete

onvoorw. boete + voorw. hechtenis
geheel onvoorw. hechtenis
gedeeltelijk voorw. hechtenis
voorw. hechtenis of voorw. boete
subtotaal (aantal straffen)
niet van toepassing
geen straf opgelegd*lonbekend
totaal aantal zaken

feit 1

feit 2

feit 3

90

14

7

1
1
2
0
1

0

0
-

95

0
0
15

7

84

92

5

1

0

100

100

100

vrijspraak e.d.

De verdeling van de hoogte van de boetes die de kantonrechter heeft opgelegd in de
onderzochte hoger-beroepszaken, is weergegeven in tabel 6. Uit de gegevens blijkt
onder meer dat de kantonrechter in 38% van de zaken een boete van f 100 of minder
had opgelegd en in 66% van de zaken een boete van f 250 of minder. In 14% van de
zaken was sprake van een onvoorwaardelijke boete van meer dan f 500.
De duur van de onvoorwaardelijke hechtenis, of het onvoorwaardelijk deel ervan,
die de kantonrechter in eerste aanleg had opgelegd was in de meeste gevallen
veertien dagen, dat wil zeggen in 10 van de 733 onderzochte zaken (1%). In 4 zaken
was de duur zeven dagen hechtenis, in één andere zaak tien dagen en in 2 zaken
vier weken.
Naast de hiervoor besproken hoofdstraffen was in 63 van de 733 onderzochte zaken
(9%) als bijkomende straf een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. In 36
van deze zaken (5%) ging het om een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid. De duur van de onvoorwaardelijke ontzegging
of het onvoorwaardelijk deel ervan was in vrijwel alle gevallen 3, 4 of 6 maanden.
In enkele gevallen was de duur 1 jaar.
Voorts werd in 24 van de 733 onderzochte zaken (3%) een maatregel opgelegd,
soms in combinatie met een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid.
De maatregel bestond in 15 van de onderzochte zaken (2%) uit onttrekking aan het
verkeer en in 9 (1%) uit de verplichting geld te storten in het Waarborgfonds Motorverkeer. De hoogte van het te storten bedrag was in de meeste gevallen f 500 of
f 600, in een enkel geval f 2.000.
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Tabel 6:

De hoogte van de onvoorwaardelijke boete, of het onvoorwaardelijk gedeelte, in
eerste aanleg opgelegd door de kantonrechter, In strafzaken die in 1992 in hoger
beroep door de rechtbank zijn behandeld, ad eerste of enige feit, in absolute
aantallen en procenten'

onvoorwaardelijk (deel) boete

cumulatief

50

160

2

2

51 t/m f 100

2.830

36

38

f
f

absoluut

1 t/ni f

f 101 t/m f 150

700

9

47

f 151 t/m f 200

1.150

15

62

f 201 t/m f 250

290

4

66

f 251 t/ni f 300

270

3

69

f 301 t/m f 400

320

4

73

f 401 t/m f 500

350

5

78

1.080

14

92

geen onvoorwaardelijk (deel) boete

550

7

99

straf onbekend

100

1

100

7.800

100

100

meer dan f 500

totaal aantal strafzaken

Berekend aan de hand van een steekproef bij vijf rechtbanken.

4.6

Uitspraak in hoger beroep door de rechtbank

In het dossieronderzoek is ook de aard van de uitspraak van de rechtbank in hoger
beroep vastgelegd. De resultaten zijn weergegeven in tabel 7. Uit de tabel blijkt dat
bij de onderzochte zaken (van vijf rechtbanken) in de meeste gevallen het vonnis
van de kantonrechter werd vernietigd (78%). Echter, in 41% van de zaken werd na
vernietiging van het vonnis `opnieuw rechtgedaan conform het vonnis van de
kantonrechter' wat in vrijwel alle gevallen schuldigverklaring met oplegging van
straf inhield. De straf werd in deze gevallen dus niet gewijzigd. Bevestiging van
het vonnis van de kantonrechter gebeurde slechts in een paar gevallen (0% van
de onderzochte zaken).
In 6% van de onderzochte zaken resulteerde het vonnis na vernietiging uiteindelijk
in vrijspraak in plaats van een eerdere schuldigverklaring en omgekeerd in 1% van
de zaken in een schuldigverklaring na een eerdere vrijspraak.
Het CBS publiceert elk jaar gegevens over de aard van de uitspraken van de rechtbanken in hoger beroep. Met betrekking tot de eindvonnissen zijn deze cijfers over
de jaren 1990, 1991 en 1992 vermeld in bijlage 2, tabel 15. Onze resultaten verschillen sterk van die van het CBS. Zo is het percentage zaken waarin het vonnis
van de kantonrechter werd bevestigd, blijkens de CBS-telling veel hoger (19% in
1992 tegen 0% in ons onderzoek) en het percentage zaken waarin de straf werd
gewijzigd, eveneens hoger (39% in 1992 tegen 28% in ons onderzoek). De categorie
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Tabel 7:

De aard van de uitspraak van de rechtbanken In hoger beroep in strafzaken
(kantongerechtsappellen), eindvonnissen eerste kwartaal 1992 (steekproef,
n=733), in %

uitspraak rechtbank
bevestiging van het vonnis
vernietiging van het vonnis
waarvan:
en rechtdoende conform vonnis kantonrechter
alsnog schuldigverklaard

0
78
41
1

alsnog vrijspraak
ontslag van rechtsvervolging
strafwijziging
niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep
niet-ontvankelijkverklaring van het OM
nietigverklaring dagvaarding in eerste aanleg

6
2
28
6
3
3`

nietigverklaring dagvaarding in hoger beroep
onbevoegdverklaring van de rechtbank

8
0

overige
onbekend
totaal eindvonnissen

100

waarvan verwijzing naar kantonrechter 1% (5 zaken).

`vernietiging en opnieuw rechtdoende conform het vonnis van de kantonrechter'
geeft het CBS evenwel niet. Een verklaring voor deze verschillen kon het CBS niet
geven. Wij gaan ervan uit dat de categorie `vernietiging en opnieuw rechtdoende
conform het vonnis van de kantonrechter' door sommige rechtbanken aan het CBS
werd opgegeven als `bevestiging van het vonnis van de kantonrechter' en door
andere als `vernietiging'. De verschillen zouden hoogstens voor een klein deel het
gevolg kunnen zijn van het feit dat ons dossieronderzoek is gebaseerd op een steekproef. Overigens bleek dat de CBS-cijfers met betrekking tot de kantongerechtsappellen over 1990, 1991 en 1992 ook niet volledig zijn (zie paragraaf 4.1 van dit rapport).

In die gevallen waarin de rechtbank in hoger beroep een andere straf had opgelegd,
hebben we vervolgens met behulp van de gegevens van het dossieronderzoek
nagegaan wat die wijziging inhield. Voorzover de aard van de straf was gewijzigd,
was dit in de meeste gevallen een lichtere straf, bijvoorbeeld een voorwaardelijke
boete in plaats van een onvoorwaardelijke, of voorwaardelijke hechtenis in plaats
van onvoorwaardelijke. Het betreft 2% van de veroordelingen (12 zaken). Daarnaast
legde de rechtbank in appel in 2% (17 zaken) een onvoorwaardelijke boete op,
terwijl in eerste aanleg geen straf was opgelegd.
De onvoorwaardelijke boete die de rechtbank in hoger beroep had opgelegd, blijkt
in 12% van de onderzochte zaken lager te zijn dan de boete die de kantonrechter
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had opgelegd. De verlaging varieerde van f 15 tot f 600 per zaak. Daarentegen blijkt
dat de rechtbank in 11% van de onderzochte zaken een hogere boete had opgelegd
dan de kantonrechter. Daaronder zijn begrepen de zaken waarin de kantonrechter
geen (deels) onvoorwaardelijke boete had opgelegd en de rechtbank wel. De verhoging van de boetes loopt uiteen van f 5 tot f 2.000 per zaak.
4.7

Samenvatting

Aantal appelzaken. In de afgelopen tien jaar hebben de rechtbanken per jaar 5.000
à 10.000 strafzaken in hoger beroep behandeld. In circa 80% van de gevallen resulteerde de behandeling in een eindvonnis. De overige zaken werden op andere wijze
afgedaan; dit betrof veelal zaken waarin het appel werd ingetrokken.
Appelpercentage. De afgelopen tien jaar (tot en met 1993) werd jaarlijks 1 à 5% van
de beslissingen van de kantonrechter aan de appelrechter voorgelegd. Het appelpercentage geeft de laatste jaren een stijging te zien.
Is alleen sprake van een boete van f 50 of minder dan is geen hoger beroep mogelijk.
Om hoeveel van dergelijke zaken het gaat, is niet bekend.
Wet-Mulder. Verwacht zou mogen worden dat het aantal appelzaken in 1993 door
deze wet zou afnemen. Het blijkt echter te zijn gestegen.
Wie stelde hoger beroep in? In 98% van de zaken was het alleen de verdachte die
hoger beroep had ingesteld.
Kenmerken van de appelzaken. In zaken wegens verkeersovertredingen was naar
verhouding wat minder vaak appel ingesteld dan in zaken wegens overtreding van de
Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Daardoor is er wat betreft
de aard van de strafbare feiten over het geheel genomen sprake van een - zij het
gering - verschil tussen de hoger-beroepszaken en de zaken die de kantonrechter behandelde. In circa de helft van de appelzaken ging het om een verkeersovertreding;
in eerste aanleg was dit 69%. Voorts kwamen overtredingen van de WAM relatief veel
voor onder de appelzaken (19%); bij de kantonrechter was dit 4%. Ook het aantal
zaken wegens overtreding van het Rijtijdenbesluit en van de Wet Personenvervoer
(voornamelijk zwartrijden) was relatief hoog onder de kantongerechtsappellen.
Vonnis in eerste aanleg door de kantonrechter. De door de kantonrechter opgelegde
straf was in 92% van de onderzochte kantongerechtsappellen een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke geldboete. De hoogte van de boete was in 66% van de zaken
f 250 of minder en in 78% hoogstens f 500. Bij verhoging van de appelgrens naar
f 500 zal het aantal kantongerechtsappellen met ongeveer 8.000 zaken kunnen
afnemen.
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Gegevens over straffen die de kantonrechter in het algemeen oplegt in strafzaken,
zijn niet beschikbaar.
Vonnis in hoger beroep door de rechtbank. In 1992 verklaarde de appelrechter in
ongeveer 20% van de kantongerechtsappellen de dagvaarding nietig of het hoger
beroep niet-ontvankelijk. In 78% van de zaken volgde vernietiging van het vonnis
van de kantonrechter, in bijna de helft hiervan (41% van alle kantongerechtsappellen) deed de rechtbank opnieuw recht conform het vonnis van de kantonrechter. Bevestiging van het vonnis kwam sporadisch voor, in 6% van de zaken
resulteerde de zaak, na vernietiging van het vonnis, uiteindelijk in vrijspraak in
plaats van een eerdere schuldigverklaring en omgekeerd in 1% in een schuldigverklaring na een vrijspraak in eerste aanleg.
In 28% van de onderzochte zaken werd de straf door de rechtbank in hoger beroep
gewijzigd. In de meeste gevallen ging het om een lichtere straf, bijvoorbeeld een
voorwaardelijke boete in plaats van een onvoorwaardelijke, of voorwaardelijke
hechtenis in plaats van onvoorwaardelijke.
De onvoorwaardelijke boete die de rechtbank in hoger beroep had opgelegd, blijkt in
12% van de onderzochte zaken lager te zijn dan de boete die de kantonrechter had
opgelegd. De verlaging varieerde van f 15 tot f 600 per zaak. Daarentegen blijkt dat
de rechtbank in 11% van de onderzochte zaken een hogere boete had opgelegd dan
de kantonrechter. Daaronder zijn begrepen de zaken waarin de kantonrechter geen
(deels) onvoorwaardelijke boete had opgelegd en de rechtbank wel. De verhoging
van de boetes liep uiteen van f 5 tot f 2.000 per zaak.
Unus in appel. Behandeling door een enkelvoudige kamer van de rechtbank vond
in 1993 plaats in 92% van de kantongerechtsappellen. Bij de meeste rechtbanken
gebeurde dit met vrijwel alle zaken, bij sommige rechtbanken met geen enkele zaak.

5

Rechtbankappellen in strafzaken

Dit hoofdstuk gaat over de strafzaken die in hoger beroep aan de gerechtshoven zijn
voorgelegd, de zogenaamde `rechtbankappellen'.
Binnen de strafzaken zijn drie hoofdgroepen te onderscheiden, te weten de gewone
strafzaken, de strafzaken van de Wet op de economische delicten (WED) en de strafzaken van de belastingwetten. Onder de gewone strafzaken worden begrepen:
misdrijven en enkele overtredingen van het Wetboek van Strafrecht, misdrijven
van de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Vuurwapenwet en nog enkele andere
wetten. Aan al deze drie categorieën - gewone, economische en belastingstrafzaken
- wordt aandacht besteed.
5.1

Aantal rechtbankappellen

Volgens gegevens van het ministerie van Justitie zijn zowel in 1992 als in 1993 door
de gerechtshoven ruim 11.000 eindarresten gewezen in strafzaken. Voorts blijkt het
appel in circa 10% (ruim 1.000 strafzaken) weer te zijn ingetrokken in 1993.

Het aantal tussenarresten dat de hoven in 1993 hebben uitgesproken, bedraagt 259.
Ook dit gegeven is ontleend aan de telling van het ministerie van Justitie.
Tabel 8 bevat een overzicht van het aantal eindarresten in strafzaken dat de hoven
in de afgelopen tien jaar hebben uitgesproken. Zaken waarin het appel weer is
ingetrokken, zijn buiten beschouwing gelaten.
Het totale aantal eindarresten in strafzaken blijkt sinds 1984 geleidelijk te zijn
toegenomen van bijna 7.000 tot ruim 11.000 in 1993.

In tabel 8 is eveneens te zien hoe het aantal in hoger beroep door de hoven afgedane
strafzaken (de rechtbankappellen) zich verhoudt tot het aantal in eerste aanleg door
de rechtbanken afgedane strafzaken. Daaruit blijkt dat van 1984 tot 1993 elk jaar
tussen de 8 en 13% van de eindvonnissen van de rechtbank in strafzaken aan het
gerechtshof is voorgelegd. Er is duidelijk sprake van een stijging van het appelpercentage. Een verklaring hiervoor is op basis van dit onderzoek niet te geven.
Evenals bij de kantongerechtsappellen werd opgemerkt, zou het reëler zijn bij het
vergelijken van deze jaarreeksen van de rechtbanken met die van de hoven rekening
te houden met het feit dat gemiddeld meer dan een jaar ligt tussen de uitspraak van
de rechtbank en die van het hof. Het beeld zal evenwel nauwelijks veranderen als
telkens één of twee jaar wordt `versprongen'. 25

25

De duur van de appelprocedure in strafzaken was in 1990 gemiddeld 1 jaar en 4 maanden (zie CBS,
1992b, p. 31). In de door ons onderzochte rechtbankappellen was de duur van de procedure in eerste
aanleg bij de rechtbank gemiddeld bijna 10 maanden. Dat is iets langer dan de bij het totale aantal zaken
(gemiddeld 8,5 maanden in 1992; bron: Ministerie van justitie, Siba).
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Tabel 8:

Het aantal eindvonnissen van de rechtbanken in eerste aanleg en het aantal appelbeslissingen (eindarresten) door de gerechtshoven, strafzaken, 1984 t/m 1993

jaar

rechtbanken
in eerste aanleg'

1984

90.051

6.903

8

1985

90.774

7.404

9

1986

89.347

7.573

8

1987

95.706

7.986

8

1988

91.529

7.104

8

1989

91.587

8.635

9

1990

89.439

9.902

11

1991

90.937

11.150

12

1992

87.026

11.418

13

1993

85.002"'

11.107

13

gerechtshoven in hoger beroep"
abs.
%

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1984 t/m 1990/1992.
..

Bron 1983 t/m 1989: CBS, idem. Bron 1990 t/m 1993: Ministerie van Justitie/DRO.
CBS, voorlopig cijfer, aparte opgave.

Een zuiver beeld krijgt men als men bekijkt in hoeveel van de zaken die de rechtbanken in een jaar afdoen, appel wordt aangetekend. Uit de CBS-gegevens waarover
wij de beschikking hebben, blijkt dat van de 88.915 strafzaken die de rechtbanken
bijvoorbeeld in 1989 afdeden, in 9,8% (8.679 zaken) hoger beroep werd ingesteld.
Dat is inclusief de zaken waarin het appel later weer werd ingetrokken. Het zo
berekende percentage (9,8) is slechts 0,4 procentpunt hoger dan het resultaat van
de berekening vermeld in tabel 8 (waar 9,4 is afgerond op 9).
Van de 2.672 zaken (3%) die bij de rechtbank ter zitting zijn gevoegd bij een andere
zaak tegen dezelfde verdachte, is niet bekend of hoger beroep is aangetekend.
Van de appelzaken heeft de afgelopen tien jaar gemiddeld 95% betrekking op
gewone strafzaken, 4% op strafzaken van de Wet op de economische delicten (WED)
en een kleine 1% op strafzaken van de belastingwetten.26 Voor het appelpercentage
per categorie zie tabel 9.
5.2

Door wie is hoger beroep ingesteld?

Eén van de redenen voor het instellen van een dossieronderzoek was te achterhalen
door wie hoger beroep werd ingesteld. Uit dit onderzoek blijkt dat in 78% van de 864
onderzochte appelzaken alleen door de verdachte appel werd ingesteld, en in 15%
van deze zaken zowel door de verdachte als het OM. In de gevallen waarin beide
partijen hoger beroep instelden, ging het vrijwel steeds om een `volgappel' van het

26

Voor een nader overzicht, zie bijlage 2, tabel 16.
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OM, althans gezien de data. In 7% van de gevallen stelde alleen het OM hoger beroep
in. Bij ongeveer de helft hiervan had de rechtbank de verdachte vrijgesproken. Bij
vrijspraak kan alleen het OM appel instellen.
Bekijkt men alleen de appelzaken waarin in eerste instantie een straf of maatregel
werd opgelegd, dan blijkt dat in 81% van de gevallen alleen door de verdachte appel
was aangetekend, in 3% alleen door het OM en in 16% zowel door de verdachte als
het OM ('volgappel').27
De zaken waarin het hoger beroep werd ingetrokken, zijn hier buiten beschouwing
gelaten.
5.3

Aard van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld

Verstek
Uit de analyse van het CBS-materiaal blijkt dat tegen de eindvonnissen van de
rechtbanken die op tegenspraak zijn gewezen, iets vaker (11%) hoger beroep werd
ingesteld dan tegen de verstekvonnissen (7% in appel). In totaal werden 6.731 contradictoire vonnissen (78%) door middel van appel aan de hoven voorgelegd en 1.946
verstekvonnissen (22%).28 Bekijkt men vervolgens alleen de appelzaken, dan blijkt
dat daarin het vonnis in eerste aanleg in 14% bij verstek was gewezen, terwijl bij de
behandeling in appel ruim 19% van de verdachten verstek liet gaan.
Gerechtelijk vooronderzoek
Of een gerechtelijk vooronderzoek (gvo) had plaatsgevonden, is in 3% van de onderzochte zaken niet bekend. Voorzover dit wel bekend is, blijkt dat in zaken waarin een
gerechtelijk vooronderzoek was verricht, vaker appel werd aangetekend dan in zaken
waarin geen gvo plaatsvond: de appelpercentages zijn voor de gvo-zaken 22 en voor
de zaken zonder gvo 9. In gewone strafzaken zijn deze percentages eveneens 22 en 9.
Bezien we de appelzaken alleen, dan valt te constateren dat in 14% (1.105) ervan een
gvo had plaatsgevonden tijdens de rechtbankprocedure en in 86% (6.935) van deze
zaken niet.
Voorlopige hechtenis
In zaken waarin voorlopige hechtenis was toegepast, werd in 13% van de gevallen
hoger beroep ingesteld. In de zaken waarin geen voorlopige hechtenis is toegepast
bedroeg dit percentage 10. Bij de gewone strafzaken waren deze appelpercentages
eveneens 13 tegen 9.
Evenals van het gvo is van de voorlopige hechtenis in een aantal (3%) gevallen niet
bekend of dit was toegepast. Voorts bleek uit het aanvullende dossieronderzoek dat

27

Het aandeel van de OM-appellen is relatief hoog bij de geheel voorwaardelijke gevangenisstraffen (124

28

OM alleen en 10%'volgappel').
Bij de gewone strafzaken zijn de appelpercentages eveneens 11 bij tegenspraak- en 7 bij verstekvonnissen. Dat komt neer op 6.333 contradictoire vonnissen in appel en 1.832 verstekvonnissen.
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Tabel 9:

Het aantal in eerste aanleg door de rechtbanken afgedane strafzaken en het aantal
van deze zaken waarin hoger beroep werd ingesteld, naar aard van het strafbare
feit, 1989 (excl. zaken ter zitting gevoegd')

aard strafbaar feit

rechtbankvonnissen
abs.

misdrijven Wetboek van Strafrecht

53.224

abs.

%

waarvan in hoger beroep
abs.

60

abs.

abs.

abs.

5.237

%
10

waarvan:
tegen openbare orde en gezag

5.033

592

12

tegen leven en persoon

7.506

1.018

14

waarvan:
doodslag, moord

641

235

37

gekwalificeerde mishandeling

1.091

166

15

overige

5.774

617

11

ruwheidsmisdrijven

4.087

7

299

waarvan:

3.455

vernieling of beschadiging
seksuele misdrijven

212

1.088

241

6
22

waarvan:
verkrachting of aanranding

488

vermogensmisdrijven

125
3.047

35.086

26
9

waarvan:
eenvoudige diefstal (art. 310)
gekwalificeerde diefstal (art. 311)
diefstal niet geweld (art. 312)
afpersing (art. 317)
misdrijven Wegenverkeerswet

23.895

8.413

405

15.930

1.271

8

1.934

301

16

461

62

13

2.147

27

5

9

waarvan:
rijden onder invloed (art. 26)
doorrijden na ongeval (art. 30)
rijden na ontzegging (art. 32)

17.254

1.329

2.361

160

8
7

607

99

16

2.508

418

17

481

103

21

medewerking weigeren aan
(bloed)onderzoek (art. 33a)
dood of zwaar lich.letsel door
schuld (art. 36)
Opiumwet

2.962

3

542

18

waarvan:
hard drugs (art. 10)
soft drugs (art. 11)
Wet economische delicten (WED)
strafzaken belastingwetten
overige misdrijven/overtredingen

totaal

2.558

474

19

404

68

17

5.526

6

441

8

460

1

71

15

2.501

3

222

9

88.915

100

8.679

10

Van deze (2.682) gevoegde zaken is niet bekend of hoger beroep is ingesteld.
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in het CBS-bestand in een aantal zaken vermeld was dat geen voorlopige hechtenis
was toegepast, terwijl dat wel het geval was. Daarom is met behulp van de resultaten
van het aanvullende dossieronderzoek berekend in hoeveel van de appelzaken
sprake was van voorlopige hechtenis tijdens de rechtbankprocedure. Dat komt neer
op circa 27% van de appelzaken, tegenover 73% waarin geen voorlopige hechtenis
plaatsvond. In 9% van de appelzaken werd de voorlopige hechtenis in eerste aanleg
geschorst. Deze zaken zijn begrepen in de 27% waarin voorlopige hechtenis was
toegepast.
Aard strafbare feit
Het CBS-bestand waarover we beschikken, bevat informatie over alle strafzaken die
in 1989 door de rechtbanken bij eindvonnis werden afgedaan, dus zowel van de
gewone strafzaken als van de strafzaken van de Wet op de economische delicten en
de strafzaken van de belastingwetten. Tabel 9 geeft per type delict een overzicht van
het aantal zaken waarin appel werd ingesteld.
Ter toelichting op deze tabel het volgende. In één zaak worden soms meerdere feiten
ten laste gelegd. Hoe vaak dat voorkwam, is uit de CBS-gegevens die ons ter beschikking staan, niet af te leiden. Het CBS-bestand bevat slechts informatie over één
strafbaar feit.
Verder zijn de zaken die ter zitting zijn gevoegd, bij een andere zaak tegen dezelfde
verdachte buiten beschouwing gelaten, omdat niet duidelijk is bij welke zaak de
betreffende zaak werd gevoegd. Daarmee is ook niet vast te stellen of in de gevoegde
zaak hoger beroep was ingesteld. Het gaat om 3% van de strafzaken.29
Tabel 9 laat zien dat het percentage zaken waarin hoger beroep werd ingesteld, per
soort misdrijf enigszins verschilde. Bij zaken wegens doodslag of moord was het
appelpercentage het hoogste (37%) en bij eenvoudige diefstal het laagste (5%).
Dit betekent dat bij de hoven de appelzaken voor 60% bestonden uit misdrijven van
het Wetboek van Strafrecht, 25% betrof de Wegenverkeerswet, 6% de Opiumwet, 5%
de Wet economische delicten en 1% de belastingwetten (zie bijlage 2, tabel 17).
Tot en met 1990 is op basis van de gegevens in de CBS-publikaties een onderverdeling te geven van de appelpercentages in gewone strafzaken, economische strafzaken en belastingstrafzaken over een aantal jaren. De resultaten zijn vermeld in
bijlage 2, tabel 16. Daaruit blijkt dat bij alle drie de categorieën sprake is van een
stijging van het appelpercentage. Dat geldt met name voor de belastingstrafzaken
waar het appelpercentage is toegenomen van 5 in 1982 naar 14 in 1990. Van de
gewone strafzaken blijkt in de periode van 1982 tot 1990 elk jaar tussen de 6 en 10%
van de beslissingen van de rechtbank aan het gerechtshof te zijn voorgelegd.
Hoewel het aantal economische strafzaken tussen 1983 en 1990 geleidelijk afneemt,
neemt het aantal appellen toe.

29

De strafzaken die bij de behandeling door de rechtbank zijn gevoegd ter zitting, zijn bijna allemaal
gewone strafzaken: 60% betreft een vermogensmisdrijf en 21% een misdrijf WVw. 76% is afgedaan door
de politierechter en 10% door de kinderrechter.
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Tabel 10: Overzicht van de strafzaken waarin hoger beroep werd ingesteld, naar soort
rechter; in 1989 In eerste aanleg door de rechtbanken afgedane zaken (excl.
zaken ter zitting gevoegd)
soort rechter

rechtbankvonnissen
abs.

waarvan in hoger beroep
abs.
%

gewone strafzaken:
meervoudige kamer

7.777

1.995

26

politierechter

69.759

5.934

9

kinderrechter

4.912

151

3

10

-

-

raadkamer
economische strafzaken:
meervoudige kamer
politierechter

kinderrecher

35

15

43

5.453

421

8

5

-

-

belastingstrafzaken:
meervoudige kamer
politierechter

onbekend
totaal

5.4

80

27

34

371

44

12

513

92

88.915

8.679

10

Soort rechter in eerste aanleg

Strafzaken die in eerste aanleg worden voorgelegd aan de rechtbank, kunnen worden
afgedaan door de politierechter of de meervoudige kamer (artt. 57 RO en 367 Sv).
Strafzaken tegen minderjarige verdachten worden in de regel door de kinderrechter
behandeld (artt. 58a RO en 500 Sv).
In 1993 is bij de rechtbanken in eerste aanleg 82% van de gewone strafzaken door
de politierechter afgedaan, 11% door de meervoudige kamer en 7% door de kinderrechter. In 1989 waren deze percentages vrijwel hetzelfde. Gegevens per arrondissement zijn opgenomen in bijlage 2, tabellen 18 en 19.
Uit de analyse van het materiaal over 1989 blijkt dat in zaken die zijn afgedaan door
de meervoudige kamer, vaker hoger beroep werd ingesteld dan in zaken die door
de politierechter zijn behandeld. (tabel 10). Bij de gewone strafzaken is het appelpercentage in de meervoudige-kamerzaken 26, in de politierechterzaken 9. Bij de
economische strafzaken zijn de appelpercentages respectievelijk 43 (meervoudige
kamer) tegen 8 (politierechter).
Het laagste is het appelpercentage bij de zaken die door de kinderrechter zijn
afgedaan. Van de gewone strafzaken die door de kinderrechter werden behandeld,
is 3% in appel aan het hof voorgelegd.
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Tabel 11: Het aantal bij de gerechtshoven in hoger beroep door de enkelvoudige kamer
afgedane strafzaken, per gerechtshof, 1990 tot en met 1993, in procenten van het
totale aantal eindarresten
hof

afgedaan door enkelvoudige kamer
1990

1991

11

11

8

7

8

5

3

17

18

13

15

Amsterdam

11

10

7

10

Leeuwarden

12

8

8

8

totaal

12

12

8

9

Den Bosch
Arnhem
Den Haag

1992

1993
8

Bron: Ministerie wan Justitie (DRO).

5.5

Afdoening in appel door enkel- of meervoudige kamer van het hof

Zoals hiervoor reeds is uiteengezet, is behandeling van strafzaken door een enkelvoudige kamer van het hof volgens de huidige wet alleen toegestaan bij zaken
wegens rijden onder invloed (art. 26 WVW) en bij zaken wegens weigeren medewerking te verlenen aan een (bloed) onderzoek (art. 33a WVW) die bij de rechtbank
door de politierechter zijn afgedaan.
Uit het aanvullende dossieronderzoek blijkt dat van de zaken wegens rijden onder
invloed en aanverwante zaken die in 1990 of 1991 door de hoven zijn behandeld,
50% bij het hof door een unus is beslist. Dit percentage loopt uiteen van 15 tot 71
per hof. Deze verschillen kunnen niet worden verklaard uit een verschil in het beleid
bij de rechtbanken, bijna al deze zaken zijn in eerste aanleg door de politierechter
behandeld. De verklaring ligt volgens ons evenmin in het verschil in zwaarte van de
appelzaken, maar veeleer in een verschil in beleid per hof. Het is de vraag of ook nu
nog sprake is van verschil in beleid op dit punt. Op dit moment hebben wij niet de
beschikking over recentere gegevens om dit te kunnen beoordelen.
Ook uit de totaalcijfers die zijn verzameld door het ministerie van Justitie, blijkt dat
het percentage zaken dat door een enkelvoudige kamer is behandeld per hof enigszins verschilt. In tabel 11 zijn deze gegevens over 1990 tot en met 1993 weergegeven.
De zaken uit 1990 en 1991 zijn voor een belangrijk deel zaken die in 1989 in eerste
aanleg zijn behandeld.
5.6

Uitspraak in eerste aanleg door de rechtbank

Het CBS publiceert elk jaar gegevens over de einduitspraken van de rechtbanken in
strafzaken. In verreweg de meeste gevallen spreekt de rechter in deze zaken een
schuldigverklaring uit waarbij een straf wordt opgelegd.30 Uit onze nadere analyse
van het CBS-materiaal blijkt dat tegen 10% van deze (83.186) schuldigverklaringen
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Tabel 12: Overzicht van de strafzaken waarin hoger beroep werd ingesteld tegen het vonnis
van de rechtbank (rechtbankappellen), naar duur van opgelegde vrijheidsstraf,
eindvonnissen uitgesproken in 1989
(gedeeltelijk) onvoorwaardelijke

aantal zaken

vrijheidsstraf opgelegd

abs.

waarvan in hoger beroep
abs.
0/0

geen
wel

67.862

4.173

6

21.053

4.506

21

waarvan:
korter dan een maand

7.576

1.307

17

1 tot 3 maanden

4.991

998

20

3 tot 6 maanden

3.858

784

20

6 maanden tot 1 jaar

2.500

585

23

1jaar
meer dan 1 tot 3 jaar
3 jaar of langer

totaal

88.915

201

59

29

1.353

407

30

572

366

64

8.679

10

Bron: CBS-tape, analyse WODC.

uit 1989 appel werd ingesteld. Het appelpercentage bij de overige uitspraken was
lager. Zo was het bij de vrijspraken 7. Voor meer gegevens wordt verwezen naar
bijlage 2, tabel 20.
Interessanter zijn de verschillen in appelpercentages tussen de verschillende straffen die zijn uitgesproken. Uit het CBS-bestand blijkt dat in 65% van de strafzaken één
straf of maatregel was opgelegd en in 35% van de zaken twee of meer. Van twee straffen of maatregelen is de aard, de modaliteit en de zwaarte ons bekend. De gegevens
van deze twee straffen of maatregelen hebben wij in de analyses betrokken. De
resultaten met betrekking tot de vrijheidsstraffen zijn in tabel 12 weergegeven. Als
vrijheidsstraffen zijn geteld: gevangenisstraf, hechtenis, tuchtschool en arrest.
De gegevens in tabel 12 laten allereerst zien dat in zaken waarin een geheel of
gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werd opgelegd, vaker appel werd
ingesteld (21%31) dan in zaken waarin geen (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf
werd opgelegd (6% appel). Verder blijkt het appelpercentage hoger te zijn naarmate
de vrijheidsstraf langer was. Tegen vonnissen van drie jaar of langer was in 64% van
de gevallen hoger beroep ingesteld.
In zaken waarin een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke boete werd opgelegd
- in 53% van de gevallen in combinatie met een andere straf of een maatregel - werd

30

Zie bijvoorbeeld: CBS, 1992b, staten 2.9, 3.3 en 3.6.

31

Appel tegen verstekvonnissen waarbij een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is opgelegd,
vond plaats in 12% van de gevallen, appel tegen contradictoire vonnissen tot een (gedeeltelijk) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf in 27% van de gevallen.
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in 7% van de gevallen hoger beroep ingesteld. Ook bij de boetes was het appelpercentages hoger naarmate de boete zwaarder was. Bij boetes tot f 200 was het
appelpercentage 3, terwijl het bij boetes van meer dan f 5.000 41 bedroeg.
Ontzegging van de rijbevoegdheid is een bijkomende straf en werd dan ook vrijwel
steeds opgelegd in combinatie met een andere straf. In zaken waarin als tweede straf
de rijbevoegdheid geheel of gedeeltelijk werd ontzegd, was het appelpercentage 16.
Evenals de bijkomende straf van ontzegging van de rijbevoegdheid worden maatregelen als onttrekking aan het verkeer meestal opgelegd in combinatie met een of
meer straffen. In zaken waarin naast een straf onttrekking aan het verkeer werd
opgelegd door de rechtbank, was in 17% van de gevallen hoger beroep ingesteld.
Over de zaken waarin een maatregel naast twee of meer straffen werd opgelegd,
hebben wij geen gegevens.
5.7

Uitspraak in hoger beroep door het gerechtshof

Uit de gepubliceerde CBS-cijfers (bijlage 2, tabel 24) blijkt dat het beeld bij alle strafzaken tezamen in de jaren 1990 tot en met 1993 wat betreft de uitspraak in hoger
beroep door het hof vrijwel gelijk is. Het percentage uitspraken waarin het vonnis
van de rechtbank in strafzaken werd bevestigd, bedraagt 9 in 1993. In de meeste
gevallen (80%) werd het vonnis van de rechtbank vernietigd. Daarbij volgde in 7%
van de zaken een vrijspraak door het hof in afwijking van het vonnis van de rechtbank en in naar schatting 4% van de zaken32 kwam het in appel tot een schuldigverklaring in plaats van de eerdere vrijspraak. (Onder'vernietiging' zijn vermoedelijk
ook de eindarresten geteld waarin vervolgens 'opnieuw recht is gedaan conform het
vonnis van de rechtbank', naar schatting 14% van alle eindarresten; zie hierna.)
Op basis van het dossieronderzoek hebben wij een soortgelijk overzicht samengesteld, alleen wat gedetailleerder. Het resultaat is weergegeven in tabel 13.
De resultaten van ons dossieronderzoek komen redelijk overeen met de resultaten
van de CBS-telling (vergelijk tabel 13 en bijlage 2, tabel 24). De resultaten van het
dossieronderzoek laten evenwel zien dat het hof na vernietiging van het vonnis van
de rechtbank in een groot aantal gevallen (14% van alle eindarresten) 'opnieuw
rechtdeed conform het vonnis van de rechtbank. Het betrof in nagenoeg alle
gevallen een schuldigverklaring met oplegging van straf. In deze zaken had de
behandeling in appel dus geen wijziging van de straf tot gevolg, hoewel formeel van
een vernietiging sprake was. Omgekeerd blijkt uit het dossieronderzoek ook dat het
hof in 6% van de appelzaken het vonnis van de rechtbank had bevestigd 'behoudens
wat betreft de opgelegde straf'.
Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het appel, hebben wij vervolgens
nagegaan in hoeverre de straffen die in eerste aanleg waren opgelegd, door het hof

32

Deze schatting is gebaseerd op de CBS-gegevens over 1988-1990 (bijlage 2, tabellen 21-23).
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Tabel 13: De aard van de einduitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep (in 1990 of
1991), bij een steekproef van in 1989 in eerste aanleg door de rechtbanken
afgedane strafzaken (n=702), In %
einduitspraak
bevestiging van het vonnis
bevestiging + aanvulling van de gronden
bevestiging behoudens straf/vernietiging wb. de straf
bevestiging behoudens straf en motivering
vernietiging van het vonnis
waarvan:
en rechtdoende conform vonnis rechtbank
alsnog vrijspraak
alsnog schuldigverklaard

% zaken
5
6
0
80
14
9
2

vrijspraak en schuldigverklaring met strafopl.
ontslag van rechtsvervolging

4
1

verwijzing naar de rechtbank
strafwijziging
niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep
niet-ontvankelijkverklaring van het OM
nietigverklaring dagvaarding in hoger beroep
nietigverklaring dagvaarding in eerste aanleg
ter verjaring opgelegd
overige
onbekend
totaal

0
50

2
0
1
100

Bron: WODC, dossierond erzoek. In 162 van de 864 onderzochte zaken (19%) werd het appel Ingetrokken.

zijn veranderd. Daarvoor is gebruik gemaakt van de resultaten van het dossieronderzoek, waarin met het oog hierop de gegevens zijn vastgelegd over alle straffen en
maatregelen die in eerste en tweede instantie werden opgelegd.33 Al deze straffen
zijn in de analyses betrokken. Het blijkt dat over het geheel genomen in appel
minder vaak een onvoorwaardelijke straf werd opgelegd dan in eerste aanleg, met
name minder vaak een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Zo was in 55% van de
appelzaken in eerste aanleg een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd
en in appel door het hof `slechts' in 30% van de zaken. Een (deels) onvoorwaardelijke
boete werd in eerste aanleg in 36% van de zaken opgelegd, in appel in 31%. Wat

33

Een dergelijke vergelijking was op basis van het beschikbare CBS-bestand niet mogelijk, omdat dat alleen
gegevens bevat over de aard en de modaliteit van de eerste straf die door de rechtbank en van de eerste
straf die door het hof is opgelegd. Uit ons dossieronderzoek bleek dat door de rechtbank in 56% van de
appelzaken één soort straf of maatregel was opgelegd, in 30% van de zaken twee, in 13% drie en in 1 %o
van de zaken vier:
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Tabel 14: Gevolgen van de behandeling in hoger beroep door het hof voor de in eerste
aanleg opgelegde (deels) onvoorwaardelijke straf; bij een steekproef van In 1989
in eerste aanleg door de rechtbank afgedane strafzaken (n=670), In procenten van
het aantal veroordelingen In eerste aanleg
(deels) onvoorw.
vrijheidsstraf'

(deels) onvoorw.
boete

26
10

11
7

3

in appel duur/hoogte gelijk")

42
16

57
12

78
5

ongunstiger voor verdachte:
in eerste aanleg niet, in appel wel
in appel meer

2
3

8
5

2
4

gunstiger voor verdachte:
in eerste aanleg wel, in appel niet
in appel minder
geen verschil:
in eerste aanleg en in appel niet

(deels) onvoorw.
ontz. rijbev.

gevangenisstraf, hechtenis, tuchtschool en arrest.
incl. bevestiging vonnis rechtbank.

betreft de (deels) onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid, was dit percentage in eerste aanleg 20 en in appel 13. Alle appelzaken zijn hier in ogenschouw
genomen, ook die in^vrijspraak eindigden. Vervolgens hebben wij per zaak nagegaan
wat de gevolgen waren voor de opgelegde straf. Deze analyse is beperkt tot zaken
waarin in eerste aanleg een veroordeling was uitgesproken.34 De resultaten zijn
weergegeven in tabel 14.
Uit tabel 14 blijkt dat het hof in appel 26% van de in eerste aanleg veroordeelden
geen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf oplegde terwijl de rechtbank dat wel had
gedaan. Voorts veroordeelde het hof 10% van de verdachten tot een kortere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf dan de rechtbank. Voor 36% van de verdachten was het
appel wat de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf betreft dus gunstiger uitgevallen. Zo
beschouwd heeft het appel wat betreft de onvoorwaardelijke boete voor 18% van
de verdachten een gunstig gevolg gehad (11% uiteindelijk geen onvoorwaardelijke
boete en 7% een lagere). Wat betreft de ontzegging van de rijbevoegdheid, heeft 11%
van de verdachten voordeel gehad van het appel (8% uiteindelijk geen onvoorwaardelijke ontzegging en 3% een kortere).
Voor 16% van de in eerste aanleg veroordeelden bleef de duur van het onvoorwaardelijk deel van de vrijheidsstraf in appel gelijk, voor 12% trad geen verandering in
in de hoogte van de boete en voor 5% bleef de duur van de ontzegging van de

34

670 van de 702 appelzaken in het dossieronderzoek (95%). In 21 van deze zaken is de uitspraak in appel
niet bekend.
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rijbevoegdheid gelijk. Daarentegen legde het hof aan 3% van de veroordeelden een
langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op dan de rechtbank, aan 5% een hogere
boete en aan 4% een langere ontzegging van de rijbevoegdheid. Bovendien legde het
hof anders dan de rechtbank aan 2% van de veroordeelden wel een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op, aan 8% wel een onvoorwaardelijke boete en aan 2% wel een
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid. Voor in totaal 5% van de in
eerste aanleg veroordeelden viel de straf in hoger beroep dus ongunstiger uit wat
betreft de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, voor 13% wat betreft de onvoorwaardelijke boete en voor 6% wat betreft de ontzegging van de rijbevoegdheid.
In het leeuwedeel (97%) van deze veroordelingen was door de verdachte appel
ingesteld, terwijl het OM bij 16% van de veroordelingen vervolgens ook appel had
ingesteld. Bij de veroordelingen waartegen zowel de verdachte als het OM hoger
beroep instelden, is het beeld vrijwel gelijk aan het totaalbeeld, en daarmee
nauwelijks anders dan bij de veroordelingen waartegen alleen de verdachte appel
had ingesteld.
Bekijkt men de veroordelingen waartegen alleen door het OM hoger beroep werd
ingesteld afzonderlijk (23 zaken, d.wz circa 3% van de onderzochte zaken), dan
blijkt dat de straf in appel vaker ongunstig was uitgevallen voor de verdachte: het
hof legde in 17% van de gevallen een langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op
dan de rechtbank en in 26% van de gevallen anders dan de rechtbank wel een
onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, in 17% van de gevallen een hogere boete en in
22% anders dan de rechtbank wel een onvoorwaardelijke boete. Wat betreft de
onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zijn deze percentages allebei
13. Bij 17% van de OM-appellen werd de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf niet
gewijzigd, en in geen enkel geval werd de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf door
het hof verminderd.
De opgelegde straf bestond vaak (44% van de onderzochte appelzaken) uit meerdere
componenten. In hoeveel gevallen meer dan één component van de straf in appel
werd gewijzigd, valt uit deze analyses niet af te leiden. Evenmin zijn de gevolgen
voor andere onderdelen van de straf, zoals de verbeurdverklaring en onttrekking
aan het verkeer geanalyseerd. Het zou te ver voeren daar op deze plaats nader op
in te gaan.
5.8

Samenvatting

Aantal appelzaken. De afgelopen tien jaar is het aantal door de gerechtshoven
uitgesproken eindarresten in strafzaken gestegen van 7.000 tot 11.000 per jaar.

In 1993 is daarnaast in ruim 1.000 strafzaken (10%) het appel ingetrokken vóór het
eindarrest was gewezen. Voorts zijn (in 1993) 259 tussenarresten uitgesproken in
strafzaken.
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Appelpercentage. De afgelopen tien jaar is het percentage vonnissen van de rechtbank in strafzaken dat aan het gerechtshof is voorgelegd gestegen van 8 in 1984 naar
13 in 1993. Een verklaring voor deze stijging is op basis van dit onderzoek niet te
geven.
Wie stelde hoger beroep in? In 78% van de onderzochte strafzaken uit 1989 werd
alleen door de verdachte appel ingesteld, en in 15% van deze zaken zowel door de
verdachte als het OM. In de gevallen waarin beide partijen hoger beroep instelden,
ging het vrijwel steeds om een `volgappel' van het OM, althans gezien de data.
In 7% van de gevallen stelde alleen het OM hoger beroep in. Bij ruim de helft hiervan
had de rechtbank de verdachte vrijgesproken.
Kenmerken van appelzaken. Het percentage zaken waarin hoger beroep werd
ingesteld, verschilde enigszins per soort misdrijf. Bij zaken wegens doodslag of
moord was het appelpercentage het hoogste (37%) en bij eenvoudige diefstal het
laagste (5%). Het betreft cijfers over 1989.
De gewone strafzaken vormden zowel bij de rechtbanken als bij de hoven de grootste
categorie. Bij de gewone strafzaken die in hoger beroep bij het hof werden aangebracht, blijkt het in de meeste gevallen te gaan om een vermogensmisdrijf (37%). Op
de tweede plaats kwamen de verkeersmisdrijven (26%).
Relatief hoog waren de appelpercentages:
- bij vonnissen die in eerste aanleg op tegenspraak waren gewezen (11% tegen 7%
bij verstekvonnissen);
- in strafzaken waarin een gerechtelijk vooronderzoek was ingesteld (22% appel
tegen 13% in zaken zonder gvo);
- in zaken waarin voorlopige hechtenis was toegepast (13% tegen 10% in zaken
zonder vh).
In totaal zijn 6.731 contradictoire vonnissen (78%) door middel van appel aan de
hoven voorgelegd en 1.946 verstekvonnissen (22%).
Soort rechter in eerste aanleg. In zaken die werden afgedaan door de meervoudige
kamer van de rechtbank, was vaker hoger beroep ingesteld dan in zaken die door de
politierechter werden behandeld. Bij de gewone strafzaken was het appelpercentage
in de meervoudige-kamerzaken 26, in de politierechterzaken 9.
Het laagst was het appelpercentage bij de zaken die door de kinderrechter werden
afgedaan. Van de gewone strafzaken die door de kinderrechter werden behandeld,
was 3% in appel aan het hof voorgelegd.
Afdoening door de unus in appel. Van de zaken wegens rijden onder invloed (art. 26
wVW) en wegens weigeren medewerking te verlenen aan een (bloed) onderzoek (art.
33a WVW) die in 1990 of 1991 door de hoven werden behandeld, was 50% bij het hof
door een unus beslist. Dit percentage loopt uiteen van 15 tot 71 per hof. Deze
verschillen zijn een gevolg van een verschil in beleid.
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Uitspraak in eerste aanleg door de rechtbank. Tegen 10% van de schuldigverklaringen
(uit 1989) was appel ingesteld. Het appelpercentage bij de overige uitspraken was
lager. Zo was het bij de vrijspraken 7.
In zaken waarin een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werd
opgelegd, was vaker (21%) appel ingesteld dan in zaken waarin geen (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf werd opgelegd (6% appel). Verder blijkt het appelpercentage hoger te zijn naarmate de vrijheidsstraf langer was. Tegen vonnissen van drie
jaar of langer werd in 64% van de gevallen hoger beroep ingesteld.
In zaken waarin een geheel of gedeeltelijk onvoorwaardelijke boete werd opgelegd,
was in 7% van de gevallen hoger beroep ingesteld. Ook bij de boetes waren de appelpercentages hoger naarmate de boete zwaarder was.
Uitspraak in hoger beroep door het hof. Het percentage uitspraken van het hof
waarin het eindvonnis van de rechtbank in strafzaken werd bevestigd, bedroeg in
1993 9. Daarentegen werd 80% van de vonnissen vernietigd, waaronder begrepen
de zaken waarin het hof het vonnis van de rechtbank vernietigde en vervolgens
rechtdeed conform het vonnis van de rechtbank (circa 14% van de eindarresten).
In 7% van de strafzaken kwam het hof alsnog tot een vrijspraak en omgekeerd in
naar schatting 4% tot een schuldigverklaring waar de rechtbank tot vrijspraak had
geconcludeerd.
Over het geheel genomen was in appel minder vaak een onvoorwaardelijke straf
opgelegd dan in eerste aanleg. De straf die het hof in appel had opgelegd, is vergeleken met de straf die in eerste aanleg was opgelegd, wat betreft de vrijheidsstraf
`slechts' in 5% van de gevallen ongunstiger uitgevallen voor de verdachte, wat betreft
de boete in 13% en wat betreft de ontzegging van de rijbevoegdheid in 6% van de
gevallen. In alle andere gevallen was de straf gelijk (voor 58% wat betreft de vrijheidsstraf) of gunstiger (voor 36% wat betreft de vrijheidsstraf: bij 26% verviel die,
bij 10% viel die korter uit).
Bij de veroordelingen waartegen alleen het OM hoger beroep had ingesteld, was de
uitspraak van het hof voor de verdachte vaker ongunstiger: wat betreft de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf voor ruim 40% van de verdachten, wat betreft de boete
voor bijna 40% van de verdachten en voor wat betreft de ontzegging van de
rijbevoegdheid voor ongeveer 25% van de verdachten.
Voor geen enkele verdachte was bij de OM-appellen de uitspraak van het hof
gunstiger wat betreft de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf en de onvoorwaardelijke
ontzegging van de rijbevoegdheid.
In bijna de helft van de zaken bestond de straf uit meerdere componenten. In
hoeveel gevallen in appel meerdere componenten van de straf waren gewijzigd,
is op basis van de hier beschreven analyses niet te zeggen.

s
Kantongerechtsappellen in civiele
zaken

In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op vragen over de civiele zaken die in
hoger beroep door de rechtbanken zijn afgedaan, de zogenaamde 'kantongerechtsappellen'.
Het dossieronderzoek is beperkt tot de rolzaken, ook wel contentieuze zaken
genoemd. Van de rekestzaken, of extra-judiciële zaken, zijn alleen reeds beschikbare
gegevens in dit verslag opgenomen.
Gegevens over het aantal tussenvonnissen en tussenbeschikkingen in hoger-beroepszaken bij de rechtbank bleken noch bij het CBS noch bij het ministerie van Justitie
voorhanden. Het dossieronderzoek heeft daarover wel informatie opgeleverd. De
uitkomsten daarvan komen eveneens in dit hoofdstuk aan de orde.
6.1

Aantal kantongerechtsappellen in civiele zaken

Het aantal civiele zaken dat in hoger beroep door de rechtbanken wordt behandeld
(de kantongerechtsappellen), wordt door het CBS jaarlijks geteld. Het blijkt dat het
aantal in hoger beroep uitgesproken eindvonnissen - in rolzaken - sinds 1984
schommelt rond de 1.200 zaken per jaar (zie tabel 15).
Onder de zaken waarin in appel een eindvonnis is gewezen, vallen ook de zogenaamde 'oneigenlijke verzoekschriftprocedures' in arbeids- en huurzaken. In hoger
beroep diende in die zaken een dagvaarding te worden uitgebracht. Uit ons dossieronderzoek blijkt dat 44% van de onderzochte appelzaken bij de kantonrechter met
een verzoekschrift waren ingeleid. Sinds 30 december 1991 is de verzoekschriftprocedure in dit soort zaken veranderd in een dagvaardingsprocedure. Ook werd
het mogelijk bij de kantonrechter voorlopige voorzieningen te vorderen voordat
de hoofdzaak aanhangig is gemaakt (zie ook hoofdstuk 3 van dit rapport). Uit deze
wetswijzigingen valt de sterke toename in 1992 en vooral in 1993 van het aantal door
de kantonrechter afgedane rolzaken te verklaren. Het aantal rol-appelzaken blijkt
hierdoor in absolute zin (nog) niet te zijn beïnvloed. Deze verandering wordt bij de
appelzaken circa een jaar na de invoering van de nieuwe wet - dat wil zeggen in 1993
- eerst merkbaar. In 1993 blijkt echter het aantal kantongerechtsappellen in rolzaken
ten opzichte van de voorgaande jaren niet sterk af te wijken.
Naast deze rolzaken zijn er de rekestzaken, die zowel in eerste aanleg (bij de kantonrechter) als in hoger beroep (bij de rechtbank) bij verzoekschrift worden aangebracht. Het betreft zaken wegens verhaal op grond van de Algemene Bijstandswet en
zaken wegens huur en verhuur van woonruimte ex artt. 1623 e.v. BW. Sinds 1989 is
jaarlijks in 500 à 600 van dit soort rekestzaken in hoger beroep een eindbeschikking
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Tabel 15: Vergelijking van het aantal door de kantonrechters afgedane civiele zaken en
het aantal in hoger beroep door de rechtbanken afgedane civiele zaken, eindvonnissen in rolzaken, in de jaren 1984 tot en met 1993

jaar

kantonrechters in eerste aanleg
totaal
waarvan vatbaar
voor hoger beroep'

rechtbanken in appel
totaal
% van vatbaar
voor hoger beroep

1984

126.268

60.609

1.080

1,8

1985

128.401

60.348

1.198

2,0
2,0

1986

126.430

61.950

1.261

1987

122.904

61.452

1.176

1,9

1988

132.855

63.770

1.184

1,8

1989

140.588

64.670

1.141

1,8

1990

151.640

67.478

1.088

1,6

1991

158.400

73.399

1.248

1,7

1992

169.800**

77.599

1.105

1,4

1993

204.800**

90.726

1.188

1,3

'

berekend op basis van aangebrachte zaken.
incl. voorlopige voorzieningen, in 1992: 4.400 en in 1993: 5.700.

Bron: CBS, Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid t/m 94/2.

gewezen (zie bijlage 2, tabel 25). Met betrekking tot de overige rekestzaken die in
appel zijn behandeld, zijn ons geen gegevens bekend.
Om een indruk te krijgen van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid van appel tegen uitspraken van de kantonrechter, zijn de in een jaar
door de rechtbanken afgedane appelzaken gerelateerd aan het aantal dat de kantonrechter had afgedaan in hetzelfde jaar. Het resultaat voor de rolzaken is weergegeven
in tabel 15. Uit tabel 15 blijkt dat sinds 1984 in circa 2% van de rolzaken die vatbaar
waren voor hoger beroep daadwerkelijk appel werd aangetekend. Voor 1993 kwam
onze berekening uit op 1%. De afgelopen acht jaar is het appelpercentage geleidelijk
enigszins gedaald. Het kan zijn dat hier een vertekening is opgetreden doordat het
aantal vonnissen van de kantonrechter veel hoger is dan in voorgaande jaren door de
invoering van de nieuwe kantongerechtsprocedure die pas een jaar later merkbaar
wordt bij de appelzaken. Door telkens een jaar te verspringen, zal het totaalbeeld
overigens nauwelijks veranderen.35 Zo hangt de verdere daling van het - op deze
wijze berekende - appelpercentage in 1993 waarschijnlijk (mede) samen met de
toename van het aantal rol-appelzaken ten gevolge van de invoering van de nieuwe
kantongerechtsprocedure.

35

Bij de zaken in het dossieronderzoek blijkt de uitspraak van de rechtbank gemiddeld bijna 20 maanden na
de uitspraak van de kantonrechter te zijn gedaan.
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Tabel 16: Vergelijking van het aantal door de kantonrechters afgedane zaken en het aantal in
hoger beroep door de rechtbanken afgedane zaken betreffende verhaal Algemene
Bijstandswet en huur en verhuur van woonruimte, eindbeschikkingen/vonnissen
(rekestzaken), 1989, 1990 en 1991

kantonrechters
in eerste aanleg

rechtbanken in appel
aantal
%

verhaal Algemene Bijstandswet
1989

6.649

318

5

1990

8.100

342

4

1991

9.418

384

4

huur en verhuur woonruimte ex art. 1623 e.v. BW
1989

432

188

44

1990

520

139

27

1991

450

154

34

totaal rekestzaken
1969

7.081

506

7

1990

8.620

481

6

1991

9.868

538

5

Bron: Ministerie van Justite/DRO en CBS, Kwartbericht rechtsbescherming en veiligheid 1992-2. Bewerking WODC.

In tabel 16 is het aantal eindbeschikkingen van de rechtbanken in appel in de hiervoor genoemde appelzaken gerelateerd aan het aantal eindbeschikkingen van de
kantonrechter in dit soort zaken. Het appelpercentage in die zaken blijkt hoger te
zijn dan in rolzaken. Zo bedroeg het appelpercentage in 1991 - het meest recente
jaar waarover deze gegevens beschikbaar zijn - 5 bij de genoemde rekestzaken,
tegen 1,5% in de rolzaken.
Hier is op basis van de beschikbare jaarcijfers een nadere specificatie te geven: bij
zaken wegens verhaal op grond van de Algemene Bijstandswet kwam het appelpercentage in 1991 op 4 en in huurzaken ex art. 1623 e.v. BW op 34 (zie tabel 16).
Om wat voor soort zaken het ging bij de rol-appelzaken, komt hierna aan de orde.
De verdeling van het aantal civiele rol-appelzaken per rechtbank is weergegeven in
bijlage 2, tabel 8.
Gegevens over het aantal kantongerechtsappellen dat jaarlijks werd ingetrokken, en
over het aantal kantongerechtsappellen tegen tussenvonnissen ontbreken.
6.2

Door wie wordt hoger beroep ingesteld?

Uit het dossieronderzoek blijkt dat het in 53% van de 215 onderzochte kantongerechtsappellen alleen de gedaagde was die hoger beroep had aangetekend tegen
het vonnis van de kantonrechter. In 46% van de gevallen nam alleen de eiser hiertoe
het initiatief. In 1% van de zaken was door beide partijen appel ingesteld.
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Bij een geheel toegewezen eis (in conventie) blijkt het (uiteraard) de gedaagde te zijn
die appel heeft aangetekend en bij de geheel afgewezen vordering de eiser. In enkele
gevallen - bijvoorbeeld als ook een eis in reconventie een rol speelde - ligt dat
anders. Bij een gedeeltelijk toegewezen eis (in conventie) blijkt het in de meeste
gevallen (73%) de gedaagde te zijn die in appel was gegaan.
Wanneer hoger beroep is ingesteld, kan de geïntimeerde incidenteel appel instellen.
Evenals appel kan incidenteel appel alleen zijn gericht tegen een beslissing van de
lagere rechter (zie Hugenholtz, 1994, p. 211). Blijkens de conclusie van antwoord
was in 17% van de onderzochte zaken incidenteel appel ingesteld.
6.3

Wijze van procesvoering in eerste én tweede instantie

Bij de civiele procedures voor de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad
moeten de procespartijen zich volgens de wet laten vertegenwoordigen door een
procureur. Voor procedures voor de kantonrechter geldt deze verplichting niet.
Bij het kantongerecht kan men in persoon procederen of zich laten bijstaan door
een gemachtigde. Als gemachtigde kan bijvoorbeeld optreden een advocaat, een
deurwaarder, een vakbondsjurist of een familielid (zie Wesseling-van Gent, 1986a).
Procesvoering in eerste aanleg bij de kantonrechter
Uit ons dossieronderzoek blijkt dat beide partijen zich in vrijwel alle onderzochte
appelzaken voor de kantonrechter hadden laten vertegenwoordigen of althans
hadden laten bijstaan door een gemachtigde: de eiser iets vaker (in 99% van de
onderzochte zaken) dan de gedaagde (in 91% van de onderzochte zaken). De zaken
waarin dit gegeven niet in het dossier was te vinden (14% van de zaken) zijn in deze
berekening buiten beschouwing gelaten.
Wat betreft de eiser, komt dit percentage overeen met dat bij kantongerechtsprocedures in het algemeen, zo blijkt bij vergelijking met de resultaten van een eerder
onderzoek bij de kantongerechten Amsterdam en Groningen. Dat onderzoek had
betrekking op de jaren 1972, 1977 en 1982 (Verwoerd e.a., 1987). Het percentage
gedaagden in de onderzochte appelzaken dat zich liet bijstaan door een gemachtigde, was evenwel veel hoger (91%) dan dat in kantongerechtsprocedures in het
algemeen. Dit houdt waarschijnlijk verband met het belang dat op het spel stond
en met de ingewikkeldheid van de zaak. Zo bleek uit het onderzoek van Verwoerd
e.a. dat partijen zich bij de kantonrechter in arbeidszaken vaker lieten bijstaan of
vertegenwoordigen door een gemachtigde dan in huurzaken en contractzaken. Ook
bleek vaker sprake van procesvertegenwoordiging naarmate het financieel belang
groter was (zie Wesseling-van Gent, 1986a en 1987). In appelzaken is het belang
over het algemeen waarschijnlijk groter ofwel het probleem ingewikkelder dan in
kantongerechtszaken in het algemeen. Zo blijkt ook het percentage gedaagden dat
verweer voerde bij de kantonrechter in deze appelzaken veel hoger (96%) dan in de
kantongerechtszaken in het algemeen (circa 20%36)
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Procesvoering in appel bij de rechtbank
Zoals gezegd, geldt bij civiele rechtbankprocedures de verplichte procesvertegenwoordiging. In de door ons onderzochte zaken waren partijen in appel dus verplicht
zich voor de rechtbank te laten vertegenwoordigen door een procureur. Alle
appellanten hadden dan ook een procureur. Van 95% van de geïntimeerden kon
worden vastgesteld dat ook zij een procureur hadden: van de geïntimeerden blijkt
94% via een procureur verweer te hebben gevoerd voor de rechtbank, terwijl 1% zich
refereerde aan het oordeel van de rechter.
In 3% van de gevallen (7 zaken) liet de geïntimeerde verstek gaan. In 2% van de
zaken kon niet worden achterhaald of de geïntimeerde een procureur had en of
hij of zij verweer heeft gevoerd.
Verzet bij de kantonrechter
Uit het dossieronderzoek blijkt dat de gedaagde in 4% van de onderzochte appelzaken (9 zaken) verzet had gedaan tegen het vonnis van de kantonrechter. Dat
betekent dat per jaar (1993) in het hele land in ongeveer 50 van de civiele kantongerechtszaken (rolzaken) na verzet bij de kantonrechter hoger beroep wérd
ingesteld.
Het totale aantal verzetzaken tegen verstekvonnissen van de kantonrechter in civiele
rolzaken bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld 1.600 blijkens de telling van het
CBS (zie bijlage 2, tabel 26). Dat komt neer op circa 1% van alle uitspraken van de
kantonrechter in civiele rolzaken, en op circa 1,5% van de bij verstek door de kantonrechter gewezen eindvonnissen. Dit betreft dus ook de zaken waarin vervolgens geen
hoger beroep werd ingesteld.
Verzet bij de rechtbank
Zoals we hiervoor vermeldden, is in 7 van de onderzochte appelzaken verstek
verleend. In één van deze gevallen had gedaagde verzet gedaan bij de rechtbank. Op
jaarbasis voor het hele land kwam dat neer op circa 5 verzetzaken tegen verstekvonnissen van de rechtbank in civiele rol-appelzaken in 1993.
6.4

Tussenvonnissen in eerste en tweede instantie

Om een indruk te krijgen van de bewerkelijkheid van de appelzaken, is onder meer
nagegaan in hoeveel gevallen sprake was van speciale proceshandelingen zoals
comparities en getuigenverhoren. Deze worden bij tussenvonnis bevolen. Hier volgt
een beschrijving van de resultaten.

36

Berekend uit de gegevens in Verwoerd e.a., 1987, p. 391, tabel 5. In 23 à 18%u van de vonnissen van de
kantonrechter in civiele, contentieuze procedures is op tegenspraak gewezen, en 77 à 82% bij verstek.
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Tabel 17: Onderwerp van de tussenvonnissen van de kantonrechter; in het eerste halfjaar
1991 door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (zeven
rechtbanken, n=21 5)
tussenvonnis

absoluut aantal

zaken zonder tussenvonnis

104

48

zaken met tussenvonnis(sen)

111

52

%

onderwerp(en):
comparitie

60

28

bewijsopdracht/getuigenverhoor
voorlopige voorzieningen

60
9

28
4

overige

15

7

2

1

onbekend
totaal aantal onderwerpen
totaal aantal zaken

146
215

100

N.B.: Meerdere tussenvonnissen per zaak mogelijk.

Tussenvonnissen van de kantonrechter
Tijdens de procedure bij de kantonrechter was in 52% van de onderzochte appelzaken sprake van één of meer tussenvonnissen: in 38% van de zaken werd één
tussenvonnis gewezen, in 12% twee en in 2% van de zaken drie of meer. Tabel 17
bevat een overzicht van de onderwerpen waarop deze tussenvonnissen van de
kantonrechter betrekking hadden.
In de 111 van de onderzochte zaken (52%) werd bij tussenvonnis één of meer
proceshandelingen bevolen, in totaal 146 proceshandelingen. In sommige zaken
vond dus meer dan één proceshandeling plaats, bijvoorbeeld zowel een getuigenverhoor als een comparitie.
Uit tabel 17 blijkt dat het tussenvonnis van de kantonrechter in de meeste gevallen
betrekking had op een comparitie of een bewijsopdracht en/of een getuigenverhoor
(beide in 28% van de onderzochte zaken). In de categorie `overige' is ook vrijwaring
geteld (2 zaken).
Naast deze proceshandelingen, die bij tussenvonnis zijn ingeleid, vond in 22% van
de onderzochte zaken een wijziging van eis plaats.
In 31% van de onderzochte appelzaken werd behalve tegen de einduitspraak van de
kantonrechter ook tegen het tussenvonnis hoger beroep aangetekend. Dit gebeurde
in nagenoeg alle gevallen tegelijkertijd. In 1% van de zaken was appel tegen een
tussenvonnis voor de einduitspraak ingesteld en in nog eens 1% van de zaken zowel
voor als tegelijk met het appel tegen de einduitspraak.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat het dossieronderzoek geen inzicht geeft in
het aantal tussenvonnissen van de kantonrechter dat aan de rechtbank in appel werd
voorgelegd zonder dat later tegen de einduitspraak hoger beroep werd ingesteld.
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Tabel 18: Persoon van de eiser en de gedaagde in eerste aanleg (bij de kantonrechter), in
door de rechtbank in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken),
eerste halfjaar 1991 (zeven rechtbanken, n=215), in %
eiser
natuurlijk persoon
privaatrechtelijk rechtspersoon
publiekrechtelijk rechtspersoon
totaal aantal zaken

gedaagde

66
32
2

58
38
4

100

100

Tabel 19: Partijconstellatie in eerste aanleg (bij de kantonrechter) in door de rechtbank in
hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken), eerste halfjaar 1991
(zeven rechtbanken)
gedaagde

eiser

natuurlijk
persoon
%
abs.
natuurlijk pers

68

32

privaatr.
rechtspersoon

totaal

abs.

%

publiekr.
rechtspersoon
%
abs.

67

31

8

4

143

66

1

0

68

32

abs,

0/0

privaatr. rechtspersoon

53

25

14

7

publiekr. rechtspersoon

4

2

-

-

-

-

4

2

125

58

81

38

9

4

215

100

totaal

Tussenvonnissen van de rechtbank
Tijdens de hoger-beroepsprocedure werd door de rechtbank in 33% van de onderzochte zaken een tussenvonnis uitgesproken. Net als bij de kantonrechter hadden
deze tussenvonnissen in de meeste gevallen betrekking op een bewijsopdracht of
getuigenverhoor dan wel op een comparitie.
6.5

Aard van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld

In de meeste onderzochte appelzaken blijkt zowel de eiser als de gedaagde een
natuurlijk persoon geweest te zijn, en wel respectievelijk 66 en 58% (tabel 18). Uit
tabel 19 blijkt dat in deze appelzaken de meest voorkomende partijconstellatie was
die van een natuurlijk persoon tegen een natuurlijk persoon (32%). De constellatie
die vrijwel even vaak voorkwam, was die van een natuurlijk persoon als eiser tegen
een privaatrechtelijke rechtspersoon als gedaagde (31%). Op de derde plaats kwam
de privaatrechtelijke rechtspersoon als eiser tegen een natuurlijk persoon (25%).37

37

Vergelijkbare totaalcijfers over de partijconstellatie bij de kantonrechter zijn niet voorhanden.
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Tabel 20: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken),
naar aard van het rechtsterrein, eerste onderwerp van eis, 1986 en eerste halfjaar
1991 (steekproeven)

aard rechtsterrein

1986*

abs.

le halfjaar 1991**

abs.

%

%

verbintenissenrecht
arbeidsrecht
huurrecht

198

52

92

43

76

20

65

30

onrechtmatige daad

20

5

12

6

overig verbintenissenrecht

73

19

44

20

16

4

2

1

383

100

215

100

overige rechtsterreinen

totaal

eindvonnissen rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Arnhem en Alkmaar (Barendse-Hoornweg, 1992).
eindvonnissen rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Arnhem, Alkmaar, Utrecht en Leeuwarden.

De aard van het rechtsterrein is weergegeven in tabel 20. Ter vergelijking zijn
gegevens over het eerder genoemde WODC-onderzoek over 1986 in de tabel
opgenomen. Het blijkt dat de meeste appelzaken in beide jaren betrekking hadden
op het arbeidsrecht, en wel 52% in 1986 en 43% in het eerste halfjaar 1991. Op de
tweede plaats kwamen huurzaken.
In bijlage 2, tabel 27 is een nadere onderverdeling gegeven naar onderwerp van eis.
Per onderwerp van eis werden in de dagvaarding of het verzoekschrift in 38% van de
onderzochte zaken meerdere `onderdelen' genoemd. Ook deze zijn opgenomen. Uit
deze gegevens blijkt dat het in de meeste appelzaken ging om een loonvordering na
ontslag.
In tabel 21 is een poging gedaan de kantongerechtsappellen te vergelijken met het
totale aantal zaken waarin de kantonrechter in diezelfde periode een uitspraak deed.
Onder de in eerste aanleg behandelde zaken zijn ook begrepen de zaken die niet
vatbaar waren voor hoger beroep. Uit tabel 21 blijkt duidelijk dat arbeidszaken onder
de appelzaken veel sterker waren vertegenwoordigd dan onder de zaken die de
kantonrechter in eerste aanleg behandelde.
Zoals we hiervoor vermeldden, was zowel eiser als gedaagde in de meeste onderzochte appelzaken een natuurlijk persoon. De meest voorkomende partijconstellatie
was die van een natuurlijk persoon die een vordering instelde tegen een natuurlijk
persoon (32%). Uit verdere analyse blijkt dat deze partijconstellatie per type zaak
nogal verschilde. Zo ging het in arbeidszaken begrijpelijkerwijs in de meeste
gevallen (61%) om een vordering van een natuurlijk persoon tegen een privaatrechtelijke rechtspersoon. Omgekeerd was het in de onderzochte huurzaken in de meeste
gevallen (49%) een privaatrechtelijke rechtspersoon die een vordering instelt tegen
een natuurlijk persoon. De meest voorkomende samenstelling in de onderzochte
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Tabel 21: Vergelijking van het aantal in eerste aanleg bij de kantonrechter ingediende
en in tweede Instantie door de rechtbanken afgedane civiele rolzaken (handelszaken), naar aard van het rechtsterrein, 1990 resp. eerste halfjaar 1991 (excl.
onbekenden), In %
kantongerechten

rechtbanken

in eerste aanleg

in hoger beroep

1990`

1e helft 1991"

(N=1 64.935)

(n=215)

6

43

huurrecht

25

30

overige

69

27

100

100

arbeidsrecht

totaal

Inclusief zaken die niet vatbaar waren voor hoger beroep, zie CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak
1990, staat 1.

Uitkomsten WODC-onderzoek bij zeven rechtbanken, eerste onderwerp van eis in conventie.

zaken met betrekking tot het verbintenissenrecht evenals in die wegens onrechtmatige daad was die van een natuurlijk persoon als eiser tegen een natuurlijk
persoon, en wel respectievelijk 41 en 75%.
Dit beeld van de partijconstellatie komt wat betreft de arbeidszaken en de huurzaken redelijk overeen met dat van de kantongerechtszaken in twee arrondissementen in 1982 en eerder (vergelijk Verwoerd e.a., 1987). Voor de overige categorieën
zaken is een vergelijking niet goed mogelijk. De in het onderzoek naar de kantongerechtszaken onderscheiden 'koopzaken' zijn onzes inziens enigszins vergelijkbaar
met de zaken met betrekking tot verbintenissen. Bij de 'koopzaken' voor het kantongerecht blijkt het in slechts circa 7% van de gevallen te gaan om een vordering van
een natuurlijk persoon tegen een natuurlijk persoon. Bij de appelzaken van verbintenissenrecht was dat 41%, en daarmee de meest voorkomende partijconstellatie. Bij
vergelijking van verkeersschadezaken van het kantongerecht met zaken wegens
onrechtmatige daad bij de appelrechter traden soortgelijke verschillen naar voren.
Een verklaring voor deze verschillen is zonder nader onderzoek niet te geven.
Ten slotte is nagegaan wat de hoogte van de geldvordering was in de onderzochte
appelzaken, zowel in conventie als in reconventie. Het resultaat is weergegeven in
tabel 22. Blijkens de gegevens in tabel 22 was bij 92% van deze kantongerechtsappellen sprake van een geldvordering in conventie; bij 20% was sprake van een
geldvordering in reconventie.
In 16% van de zaken was het bedrag van de geldvordering in conventie niet uit het
dossier af te leiden ofwel was de hoogte van de vordering niet te berekenen, bijvoorbeeld omdat de rechter gevraagd was de hoogte van het bedrag vast te stellen dat
voortaan jaarlijks of maandelijks voor onbepaalde tijd verschuldigd was. Voor de eis
in reconventie gold dat voor 2% van de onderzochte zaken.
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Tabel 22: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken),
naar hoogte van de geldvordering in eerste aanleg, eerste halfjaar 1991 (steekproef, n=215), in %

geldvordering
in eerste aanleg

eerste onderwerp van eis
in conventie

in reconventie

f

1 t/m f 2.500

4

5

f

2.501 t/ni f 5.000

33

5

f

5.001 t/m f 10.000

16

f 10.001 t/m f 15.000

4

2
0,5

f 15.001 t/m f 20.000

3

0,5

f 20.001 t/ni f 50.000

7

3

neer dan f 50.000

9

2

8
16

80
2

100

100

geen geldvordering / geen eis in reconventie
onbekend / bedrag niet te berekenen
totaal

Verder blijkt uit dit dossieronderzoek dat het in deze appelzaken in 4% van de
gevallen (9 zaken) ging om een geldvordering van f 2.500 of minder. Zoals bekend,
ligt de appelgrens in civiele zaken momenteel bij f 2.500. In de meeste gevallen ging
het om arbeids- of huurzaken. Twee zaken betroffen andere verbintenissen; in één
was sprake van een geldvordering in reconventie van meer dan f 2.500, in de andere
werd het appel niet-ontvankelijk verklaard.
Voorts blijkt uit tabel 22 dat de geldvordering in 33% van de gevallen tussen f 2.500
en f 5.000 lag. In 9% van de zaken was sprake van een vordering van meer dan
f 50.000.
Met behulp van de gegevens in tabel 22 kan men de gevolgen van het eventuele
verleggen van de appelgrenzen berekenen. Wanneer men de appelgrens voortaan
zou leggen bij f 5.000 dan zou dat betekenen dat in 1993 in ongeveer een derde van
de 1.188 in dat jaar afgedane civiele rolzaken geen appel mogelijk was geweest. Dat
komt neer op ongeveer 400 zaken per jaar.
Met het oog op de discussie over dit onderwerp is het nuttig een beeld te hebben van
de hoogte van de geldvordering per type zaak (rechtsterrein). De betreffende
gegevens zijn vermeld in bijlage 2, tabel 28.
6.6

Uitspraak in eerste aanleg door de kantonrechter

Alvorens na te gaan wat het appel voor gevolgen heeft gehad voor de uitspraak,
zullen we bekijken wat de uitspraak van de kantonrechter was. In paragraaf 6.7 gaan
we in op de uitspraak in hoger beroep.
De eis in conventie blijkt in 28% van de zaken geheel te zijn toegewezen en in 33%
gedeeltelijk (zie tabel 23). In 36% van de zaken was de eis in conventie geheel
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Tabel 23: De uitspraak van de kantonrechter in zaken waarin hoger beroep werd ingesteld;
in het eerste halfjaar 1991 door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele
rolzaken (handelszaken) (zeven rechtbanken), in %
eis/verzoek in
conventie

eis/verzoek in
reconventie

(n=215)

(n=215)

(n=53`)

niet-ontvankelijkverklaring

1

1

onbevoegdverklaring

-

-

-

28

3

13

nietigverklaring dagvaarding

geheel toegewezen

4

gedeeltelijk toegewezen

33

6

25

afgewezen/ontzegd

36

11

43

2

4

15

overige

geen eis in reconventie/eis ingetrokken e.d.
totaal

75
100

100

100

53 is het aantal zaken met eis in reconventie.

afgewezen. Voorts valt op dat de eis in reconventie wat vaker geheel werd afgewezen
(43%) dan de eis in conventie (36%).
Bij nadere analyse blijkt dat in zaken over overige verbintenissen en in huurzaken de
vordering vaker geheel is toegewezen dan in arbeidszaken, en wel respectievelijk 39
en 37% tegen 18% in arbeidszaken. In zaken wegens onrechtmatige daad is in 25%
van de gevallen de eis geheel toegewezen.
Omgekeerd was in zaken wegens onrechtmatige daad de vordering het meeste
geheel afgewezen: in 50% van de 12 zaken in het onderzoek. In arbeidszaken
gebeurde dat in 42% van de gevallen. In huurzaken kwam gehele afwijzing in 26%
van de zaken voor en in zaken over overige verbintenissen in 34% van de gevallen.
Met betrekking tot de eis in reconventie hebben we dit niet nader bekeken. Wel is
nagegaan hoe hoog het bedrag was van de geldvordering dat de kantonrechter heeft
toegewezen, in conventie en in reconventie (tabel 24). Het blijkt dat het bedrag van
de toegewezen geldvordering in eerste aanleg in 9% van de appelzaken niet boven
de f 2.500 uitkwam en in 30% van de gevallen niet boven de f 5.000. In 3% van de
gevallen was in conventie meer dan f 50.000 toegewezen.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
Door het instellen van appel wordt de executie van het vonnis geschorst. Deze
schorsende werking wordt opgeheven als de rechter het vonnis uitvoerbaar bij
voorraad verklaart (art. 52 Rv). De eiser moet daartoe een vordering doen. De rechter
kan de uitvoerbaarheid bij voorraad niet ambtshalve uitspreken.38 Uit het dossieronderzoek blijkt dat het vonnis waartegen appel was ingesteld, in 58% van de
gevallen uitvoerbaar bij voorraad was verklaard in eerste aanleg door de kanton-
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Tabel 24: De hoogte van de door de kantonrechter toegewezen geldvordering in zaken waarin
hoger beroep werd ingesteld; In het eerste halfjaar 1991 door de rechtbanken in
hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken) (steekproef zeven
rechtbanken, n=215), in %
geldvordering

eerste onderwerp van eis
in conventie
in reconventie

1 t/m f 2.500

9

2.501 t/m f 5.000

21

2

5.001 t/ni f 10.000

9

2

10.001 t/m f 15.000

2

1

15.001 t/m f 20.000

1

0

20.001 t/ni f 50.000

5

8

0

meer dan f 50.000

3

-

geen of afgewezen

44

91

3

1

100

100

onbekend / bedrag niet te berekenen
totaal

rechter. In een enkel geval betrof dat alleen een gedeelte van het vonnis. In een kwart
van de zaken was dit niet van toepassing.
Bekijkt men alleen de zaken waarin de eis geheel of gedeeltelijk werd toegewezen,
dan blijkt dat de kantonrechter in eerste aanleg deze in 93% van de gevallen uitvoerbaar bij voorraad had verklaard. Het vonnis kon dus direct ten uitvoer worden
gelegd. Na de appeluitspraak moest dit in circa de helft van de gevallen weer worden
teruggedraaid (zie paragraaf 6.7). De reden waarom in de overige zaken het vonnis
niet uitvoerbaar werd verklaard, hebben wij niet nagegaan.
6.7

Uitspraak in hoger beroep door de rechtbank

Ten slotte wordt hier aandacht besteed aan de vraag wat de gevolgen zijn van het
appel voor de uitspraak van de behandeling van de zaak in hoger beroep door de
rechtbank. Om te beginnen is in tabel 25 weergegeven hoe de uitspraak van de
rechtbank luidde. De appelrechter blijkt in ruim de helft van de onderzochte zaken
het vonnis van de kantonrechter te hebben bekrachtigd. In 51% van de gevallen werd
het vonnis zonder meer bekrachtigd, terwijl in 2% van de zaken het vonnis blijkens
het dictum werd bekrachtigd met aanvulling of verbetering van de gronden. Mogelijk
was in feite vaker sprake van aanvulling of verbetering van de gronden dan in het
dictum was vermeld. Aan dit punt is in dit onderzoek echter geen verdere aandacht

38

Soms volgt uitvoerbaarheid bij voorraad rechtstreeks uit de wet zonder dat de rechter haar hoeft uitte
spreken (zie Hugenholtz, 1994, pp. 111 e.v.).
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Tabel 25: De uitspraak van de rechtbanken in hoger beroep in civiele rolzaken
(handelszaken), ad eerste onderwerp van eis, eindvonnissen eerste halfjaar 1991
(steekproef zeven rechtbanken, n=21 5)
uitspraak rechtbank

abs. aantal
-

-

6
-

3
-

109

51

5
62
28
-

2
29
13
-

5

2

215

100

nietigverklaring dagvaarding hoger beroep/beroepschrift
appel niet ontvankelijk
onbevoegdverklaring
onbevoegdverklaring + verwijzing naar het hof
bekrachtiging vonnis kantonrechter

idem + aanvulling en/of verbetering van de gronden
vernietiging vonnis kantonrechter geheel
idem gedeeltelijk
vernietiging vonnis kantonrechter in bevoegdheidsincident
+ terugverwijzing naar kantonrechter
overige

totaal

%

Tabel 26: De relatie tussen de uitspraak van de rechtbanken in hoger beroep en de uitspraak
van de kantonrechter, m.b.t. de eis in conventie; civiele rolzaken (handelszaken),
eindvonnissen van de rechtbank in eerste halfjaar 1991 (steekproef)
vonnis kantonrechter

aantal zaken

waarvan vonnis rechtbank
bekrachtiging
geheel of ged.
vernietiging

anders

eis geheel toegewezen

61

57

36

7

eis gedeeltelijk toegewezen

70

43

51

6

eis afgewezen/ontzegd

78

59

38

3

53

42

5

overige/onbekend
totaal

6
215

besteed. Voorts blijkt dat het vonnis in 29% van de onderzochte zaken geheel werd
vernietigd en in 13% van de gevallen voor een gedeelte. Verder werd het appel in 3%
van de zaken niet-ontvankelijk verklaard.
Bij uitsplitsing van de zaken naar het rechtsterrein waarop de vordering betrekking
had, blijkt dat van de vonnissen in arbeidszaken 47% door de rechtbank bekrachtigd
is, van de vonnissen in huurzaken 49% en van die over overige verbintenissen - waaronder onrechtmatige daad - 66%.
Vervolgens is in tabel 26 weergegeven welke uitspraken van de kantonrechter
werden bekrachtigd respectievelijk vernietigd. Hieruit blijkt dat de vonnissen van de
kantonrechter waarin de eis geheel was toegewezen, in appel door de rechtbank
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naar verhouding vrijwel even vaak werden bekrachtigd (57% bekrachtigd) als die
waarin de eis geheel was afgewezen (59% bekrachtigd). Van de vonnissen waarin de
eis gedeeltelijk was toegewezen, werd in appel slechts 43% bekrachtigd; deze werden
in appel relatief vaak geheel of gedeeltelijk vernietigd (51%).
Om wat meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het appel voor de uitspraak, is
nagegaan of er een verband is tussen de hoogte van de in eerste aanleg toegewezen
geldvordering en de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep. Het aantal zaken
per categorie was in veel gevallen nogal klein. De resultaten geven daarom slechts
een indicatie. Bij de vorderingen die in eerste aanleg geheel werden toegewezen, was
het verschil in percentage bekrachtigde vonnissen tussen de onderscheiden categorieën niet groot. Aan deze verschillen mag geen betekenis worden toegekend.
Bij de vorderingen die in eerste aanleg geheel werden afgewezen, lijkt het vonnis van
de kantonrechter vaker bekrachtigd te zijn naarmate de vordering hoger was, met als
uitzondering de categorie met een vordering in de categorie f 5.001 t/m f 10.000.
Daarvan was slechts 8% door de rechtbank bekrachtigd (1 van de 12 zaken).
Nadere analyses op dit punt zijn, gezien de kleine aantallen, niet zinvol.
Uitvoerbaarheid bij voorraad
In eerste aanleg was de (gedeeltelijk) toegewezen eis in vrijwel alle gevallen (93%)
door de kantonrechter uitvoerbaar bij voorraad verklaard. In circa de helft van de
gevallen moest de tenuitvoerlegging (voorzover die had plaatsgevonden) weer
ongedaan worden gemaakt omdat het vonnis in appel werd vernietigd. Van de appelvonnissen werd 29% uitvoerbaar bij voorraad verklaard, niet meegerekend de vonnissen waarin het vonnis van de kantonrechter werd bekrachtigd. Neemt men alleen de
vonnissen van de rechtbank onder de loep waarin het vonnis van de kantonrechter
geheel of gedeeltelijk werd vernietigd, dan blijkt 77% daarvan uitvoerbaar bij
voorraad te zijn verklaard. Ons is niet bekend waarom dat in de overige gevallen waarin dat wel van toepassing was - niet was gebeurd. Dat wil zeggen, of daartoe
geen vordering was gedaan of dat deze vordering niet was toegewezen.
6.8

Samenvatting

Aantal appelzaken. Het aantal door de rechtbanken in hoger beroep uitgesproken
eindvonnissen in civiele rolzaken schommelt sinds 1984 in ons land rond de 1.200
zaken per jaar. In 1992 bedroeg het aantal eindvonnissen 1.105 en in 1993 1.188.
Voorts is sinds 1989 elk jaar in appel in 500 à 600 rekestzaken een eindbeschikking
gegeven.
Gegevens over het aantal appelzaken dat weer werd ingetrokken, ontbreken.
Intrekking gebeurt vaak op een moment dat de rechtbank al veel werk aan de zaak
heeft gedaan. Voor de werklast is dit van belang.
Appelpercentage. De afgelopen tien jaar is tegen 1 à 2% van de eindvonnissen van de
kantonrechter in civiele rolzaken die vatbaar zijn voor hoger beroep, daadwerkelijk
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appel aangetekend. Bij de rekestzaken waarvan gegevens bekend zijn, werd vaker
appel aangetekend: in 1991 bij 5% (in 4% van de zaken wegens verhaal op grond van
de Algemene Bijstandswet en in 34% van de huurzaken ex art. 1623 e.v. BW).
Wie stelde hoger beroep in? In 53% van de onderzochte rolzaken bleek alleen de
gedaagde hoger beroep te hebben aangetekend. In 46% van de gevallen nam alleen
de eiser hiertoe het initiatief. In 1% van de zaken was door beide partijen appel
ingesteld.
Kenmerken van de appelzaken. De appelzaken die de rechtbanken in de eerste
helft van 1991 behandelden, waren als volgt verdeeld over de verschillende rechtsterreinen: arbeidsrecht 43%, huurrecht 30%, verbintenissenrecht 20%, en onrechtmatige daad 6%.

Arbeidszaken blijken onder de appelzaken veel sterker te zijn vertegenwoordigd
(43%) dan onder de zaken die de kantonrechter in eerste aanleg behandelde (6%).
Het percentage huurzaken was bij beide instanties ongeveer gelijk (30 resp. 25%). Bij
de kantonrechterzaken zijn meegeteld de zaken die niet vatbaar waren voor hoger
beroep.
Hoogte van de geldvordering. In 4% van de appelzaken ging het in conventie om een
geldvordering van f 2.500 of minder, dus onder de huidige appelgrens van f 2.500. In
één van die zaken werd het appel niet-ontvankelijk verklaard. Voorts was in één zaak
daarnaast sprake van een geldvordering van f 2.500 in reconventie.
Met behulp van de gegevens kan worden berekend dat door het verleggen van de
appelgrens naar f 5.000 het aantal civiele kantongerechtsappellen (rol-appelzaken)
ongeveer een derde lager zal worden. In 1993 zou dat neerkomen op ongeveer 400
appelzaken (dus circa 800 in plaats van 1.188).
Vonnis in eerste aanleg door de kantonrechter. De eis in conventie was in 28% van de
appelzaken in eerste aanleg geheel toegewezen en in 33% gedeeltelijk. In 36% van de
zaken was de eis in conventie geheel afgewezen.
In zaken over verbintenissen en in huurzaken blijkt de vordering vaker geheel te zijn
toegewezen dan in arbeidszaken (respectievelijk 39 en 36% tegen 18%).
Vonnis in hoger beroep door de rechtbank. In ruim de helft van de onderzochte zaken
had de appelrechter het vonnis van de kantonrechter bekrachtigd. Voorts blijkt dat
het vonnis in 29% van de onderzochte zaken geheel werd vernietigd.
Bij uitsplitsing van de zaken naar rechtsterrein waarop de vordering betrekking had,
blijkt dat bekrachtiging van het vonnis van de kantonrechter het meest voorkwam in
de zaken op het gebied van het verbintenissenrecht (68% bekrachtigd tegen 53% in
alle zaken). Gehele of gedeeltelijke vernietiging deed zich in de onderzochte arbeidszaken relatief het meeste voor (49% tegenover 42% van alle zaken).
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Wijze van procesvoering. Uit ons dossieronderzoek blijkt dat beide partijen zich in
vrijwel alle onderzochte appelzaken voor de kantonrechter hadden laten vertegenwoordigen of althans hadden laten bijstaan door een gemachtigde: de eiser iets
vaker (in 99% van de onderzochte zaken) dan de gedaagde (in 91% van de onderzochte zaken). Wat betreft de eiser kwam dit percentage overeen met dat bij kantongerechtsprocedures in het algemeen. Het percentage gedaagden dat zich in deze
appelzaken liet bijstaan door een gemachtigde was evenwel veel hoger (91%) dan in
kantongerechtsprocedures in het algemeen. Dit houdt waarschijnlijk verband met
het belang dat op het spel staat en met de ingewikkeldheid van de zaak.
Bij civiele rechtbankprocedures geldt de verplichte procesvertegenwoordiging. Alle
appellanten hadden dus een procureur. Van de geïntimeerden 95%: van hen blijkt
94% verweer te hebben gevoerd voor de rechtbank, terwijl 1% zich refereerde aan
het oordeel van de rechter.
Verzet bij de kantonrechter. In 9 van de onderzochte appelzaken (4%) was tegen het
vonnis van de kantonrechter door de gedaagde verzet gedaan. Dat betekent dat per
jaar (1993) in het hele land ongeveer in 50 van de civiele kantongerechtszaken
(rolzaken) na verzet bij de kantonrechter hoger beroep werd ingesteld. Het totale
aantal verzetzaken tegen verstekvonnissen van de kantonrechter in civiele rolzaken
bedroeg in de afgelopen jaren gemiddeld 1.600. Dat komt neer op circa 1,5% van de
bij verstek door de kantonrechter gewezen eindvonnissen. Dit betreft dus ook de
zaken waarin vervolgens geen hoger beroep is ingesteld.
Verzet bij de rechtbank. In 7 van de onderzochte appelzaken was verstek verleend. In
één van deze gevallen had gedaagde verzet gedaan bij de rechtbank. Op jaarbasis
voor het hele land komt dat neer op circa 5 verzetzaken tegen verstekvonnissen van
de rechtbank in hoger beroep in civiele rolzaken in 1993.
Tussenvonnissen. Tijdens de procedure bij de kantonrechter was in 52% van de
onderzochte appelzaken sprake van één of meer tussenvonnissen. Het tussenvonnis
van de kantonrechter had in de meeste gevallen betrekking op een bewijsopdracht of
getuigenverhoor dan wel op een comparitie. Daarnaast vond een wijziging van eis
plaats in 22% van de onderzochte zaken.
In 31% van de onderzochte appelzaken werd behalve tegen de einduitspraak van de
kantonrechter ook tegen het tussenvonnis hoger beroep aangetekend. In nagenoeg
alle gevallen werden deze tegelijkertijd ingesteld. Dit onderzoek geeft geen inzicht in
het aantal tussenvonnissen van de kantonrechter dat aan de rechtbank in appel werd
voorgelegd zonder dat later tegen de einduitspraak hoger beroep werd ingesteld.
Tijdens de hoger-beroepsprocedure was door de rechtbank in 33% van de onderzochte zaken een tussenvonnis uitgesproken. Net als bij de kantonrechter hadden
deze tussenvonnissen in de meeste gevallen betrekking op een bewijsopdracht of
getuigenverhoor dan wel op een comparitie.

7

Rechtbankappellen in civiele zaken

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de civiele zaken die in hoger beroep
door het gerechtshof zijn behandeld, de zogenaamde `rechtbankappellen'.
De civiele zaken worden in het algemeen grofweg ingedeeld in familiezaken en
handelszaken of `varia'. Het dossieronderzoek is beperkt tot de handelszaken. Ook
de zaken die in eerste aanleg in kort geding zijn behandeld, zijn niet in het dossieronderzoek betrokken. Het dossieronderzoek is gebaseerd op een steekproef van door
de hoven bij eindarrest afgedane handelszaken.
7.1

Aantal rechtbankappellen in civiele zaken

Tabel 27 bevat een overzicht van het aantal civiele zaken dat vanaf 1984 per jaar door
de hoven is afgedaan. Het betreft zowel handelszaken, familiezaken als zaken die in
eerste aanleg in kort geding zijn behandeld. Pachtzaken die - door het hof Arnhem in appel zijn afgedaan, zijn buiten beschouwing gelaten.39 Uit tabel 27 blijkt dat het
aantal eindarresten (rolzaken) van 1984 tot 1990 geleidelijk is toegenomen van 2.100
tot 3.200 per jaar. In 1991 is het iets lager dan in het jaar ervoor. In 1992 is daarentegen weer sprake van een sterke toename tot 3.500 zaken, die in 1993 nog iets is
doorgezet (tot 3.600 zaken). Bij de rekestzaken worden ieder jaar in appel 2.400 à
3.000 eindbeschikkingen gegeven.
Om een idee te krijgen van de mate waarin wordt geappelleerd in deze zaken,
hebben wij het aantal appelzaken van de hoven afgezet tegen het totale aantal zaken
dat de rechtbanken in eerste aanleg hebben afgedaan (zie tabel 27). Tegen vonnissen
die bij verstek zijn gewezen, kan door de gedaagde niet worden geappelleerd tenzij
deze eerst verzet doet. Ook deze verstekzaken zijn meegeteld. Men krijgt geen juist
beeld als men de verstekvonnissen buiten beschouwing zou laten, omdat in principe
wel appel mogelijk is in deze zaken. Doordat de gedaagde verstek laat gaan, kan deze
mogelijkheid alleen niet worden gerealiseerd. 40
Het appelpercentage in rolzaken blijkt sinds 1985 gemiddeld 6 à 7% te bedragen en
bij de rekestzaken 5 à 6%. Doordat per 1 januari 1993 de dagvaardingsprocedure
voor echtscheidingszaken is vervangen door een verzoekschriftprocedure is in eerste
aanleg bij de rechtbank het aantal eindvonnissen in rolzaken in 1993 gedaald en het
aantal eindbeschikkingen in rekestzaken gestegen. Dit effect wordt bij de hoven pas
1 à 2 jaar later merkbaar. Daardoor is het appelpercentage voor 1993 in tabel 27

39
40

Het aantal eindarresten in pachtzaken bedroeg in 1991, 1992 en 1993 resp. 64, 48 en 40. Pachtzaken
worden in eerste aanleg behandeld door de pachtkamer van het kantongerecht.
De gedaagde die verstek laat gaan, kan overigens wel als geïntimeerde appel aantekenen. Hij kan echter
niet het initiatief nemen tot appel.
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Tabel 27: Vergelijking van het aantal in eerste aanleg door de rechtbanken afgedane civiele
zaken en het aantal in hoger beroep door de gerechtshoven afgedane civiele
zaken, in de jaren 1984 tot en met 1993 (excl. pachtzaken)

jaar

rolzaken
eind-

rekestzaken
eindarresten hoven

vonn i ssen

eindbeschik-

eindbeschikkingen

kingen

hoven

rbk

abs.

%

rbk

abs.

1984

49.619

2.107

4

60.614

2.963

5

1985

49.521

2.368

5

48.171

2.582

5

1986

45.495

2.521

6

51.094

2.450

5

1987

43.066

2.774

6

50.355

2.360

5

1988

44.303

2.981

7

49.891

2.557

5

1989

45.846

3.101

7

50.119

3.006

6

1990

45.231

3.205

7

50.210

3.026

6

1991

47.789

3.093

6

48.909

2.795

6

1992

49.835

3.500

7

52.436

2.900

6

1993

34.212

3.600

11

75.000

2.600

3

%

Bron: CBS, Burgerlijke en Administratieve Rechtspraak, 1984 t/m 1993; en Kwartaalbericht rechtsbescherming en
veiligheid o.a. 94/2 (bewerking WODC).

enigszins vertekend, bij rolzaken is het ongewoon hoog (11%) en dat bij rekestzaken
ongewoon laag (3%).41 Laat men de verstekzaken buiten beschouwing, dan komt het
appelpercentage uiteraard hoger te liggen. In de rolzaken komt het dan voor 1992 uit
op 15.42
Zoals gezegd, betreffen de voorgaande cijfers alle civiele zaken tezamen. In tabel 28
zijn deze cijfers wat betreft de rolzaken voor handelszaken en familiezaken afzonderlijk weergegeven. Voor dit overzicht zijn zowel gegevens van het CBS als van het
ministerie van Justitie gebruikt. Tabel 28 laat zien dat bij de rolzaken het appelpercentage in `handelszaken' in 1992 veel hoger was (16%) dan in familiezaken (2%).
In 1991 waren deze appelpercentages van dezelfde orde van grootte (namelijk 13 en
3). Uitgaande van alleen de contradictoire eindvonnissen kwam het appelpercentage
voor familiezaken uit op 4 en voor handelszaken op 35.43

41

42

In de door ons onderzochte rechtbankappellen (rol-handelszaken) was de duur van de appelprocedure bij
het hof gemiddeld bijna 2 jaar (zowel bij de EK als de MK). Het zou dus reëler zijn het aantal eindarresten
van de hoven van 1993 af te zetten tegen het aantal rechtbankvonnissen van 1991, enz. Zo te zien zal dat
echter - behalve in 1993 - geen wezenlijk andere uitkomsten tot gevolg hebben.
De duur van de procedure in eerste aanleg was in deze appelzaken eveneens gemiddeld bijna 2 jaar. De
totale procedure in deze appelzaken komt gemiddeld op bijna 4 jaar.
Bewerking van de door Van Julsingha (1993) gepubliceerde cijfers over civiel appel in het ressort Arnhem,
levert voor 1992 voor het ressort Arnhem een vergelijkbaar appelpercentage van 9,25.

43

De vergelijkbare appelpercentages voor het ressort Arnhem zijn voor 1992 blijkens het onderzoek van
Van Julsingha 5 resp. 22 (Van Julsingha, 1993).
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Tabel 28: Vergelijking van het aantal in eerste aanleg door de rechtbanken en het aantal in
hoger beroep door de gerechtshoven afgedane civiele rolzaken, naar aard van het
rechtsterrein, 1992

eindvonnissen rbk
eerste aanleg'

eindarresten hoven in appelabs.
%

familiezaken

31.382

576

2

handelszaken'**

18.453

2.889

16

totaal

49.835

3.465

7

Bron: CBS, Kwartaalbericht rechtsbescherming en veiligheid 93/2.
" Bron: Ministerie van Justitie.
Deze 'handelszaken' worden ook wel aangeduid als 'varia'.

Bekijkt men alleen het aantal eindarresten dat in appel werd gewezen in 1992 (te
weten 3.465), dan blijkt dat ruim 80% (2.889 arresten) een handelszaak betrof.44
n 1993 was het aandeel van de handelszaken eveneens 80%. Door de vervanging
van de dagvaardingsprocedure in echtscheidingszaken door een verzoekschriftprocedure zal deze verhouding vermoedelijk enigszins veranderen.
Niet in alle zaken waarin hoger beroep was aangetekend, werd door het hof een eindarrest of eindbeschikking gewezen. Zo werden in 1993 in totaal 2.000 appelzaken op
andere wijze afgedaan (geroyeerd of ingetrokken). Het betrof 1.800 handelszaken en
200 familiezaken. In gemiddeld 9% van deze zaken was inmiddels een tussenarrest
gewezen.
Het totale aantal tussenarresten bedroeg in 1993 1.250 (950 in handelszaken en 300
in familiezaken). Dat wil zeggen dat gemiddeld aan één op de drie eindarresten
(30%) een tussenarrest voorafging. De tussenarresten in zaken die werden geroyeerd,
bleven bij de berekening van dit gemiddelde buiten beschouwing.

Van de rekestzaken waarin appel was ingesteld, werden er in 1993 450 geroyeerd.
Daarnaast werd in 1993 in 200 van de rekestzaken in appel een tussenbeslissing
genomen. Dat wil zeggen dat gemiddeld aan 7% van de eindbeslissingen in rekestzaken een tussenbeslissing voorafging.
Noch bij het CBS, noch bij het ministerie van Justitie zijn gegevens beschikbaar over
het aantal appellen dat jaarlijks wordt ingesteld tegen tussenvonnissen van de rechtbank. In het kader van dit onderzoek zijn deze ook niet verzameld.

44

Een aparte opgave van het aantal eindarresten in kort-gedingzaken kon het CBS noch het ministerie van
Justitie leveren. Niet duidelijk is of deze zijn meegeteld. Uit cijfers uit het ressortArnhem blijkt dat het
appelpercentage in kort-gedingzaken 21 bedroeg in 1992. Dit betreft alleen de contradictoire zaken (zie
Van Julsingha, 1993, pp. 181 e.v.
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Door wie is hoger beroep ingesteld?

Uit het dossieronderzoek bij de hoven blijkt dat het in 57% van de 186 onderzochte
handelszaken alleen de eiser was die hoger beroep heeft ingesteld. In 43% van de
gevallen ging alleen de gedaagde hiertoe over.
Voorts werd blijkens de memorie van antwoord in 17% van de onderzochte zaken
incidenteel appel ingesteld door de geïntimeerde; in 5% van de zaken gebeurde dat
voorwaardelijk.
7.3

Wijze van procesvoering in eerste en tweede instantie

Zoals bekend, kan de gedaagde die verstek heeft laten gaan, geen hoger beroep
instellen. Na een verzetprocedure is dat wel mogelijk. In 2% van de onderzochte
appelzaken bleek na verstek verzet te zijn gedaan alvorens appel werd ingesteld.
In die zaken zijn dus beide rechtsmiddelen aangewend. Bij de daaropvolgende
behandeling van de zaak in appel, liet 3% van de geïntimeerden (6 personen) verstek
gaan. Eén van hen deed daarna verzet. Dit had geen gevolgen voor de uitspraak.
Het rechtsmiddel verzet werd in eerste aanleg (bij de rechtbank) zowel in 1992 als in
1993 aangewend in circa 600 handelszaken (rolzaken)45 Dat was gelijk aan 6% van de
handelszaken waarin in die jaren bij verstek een eindvonnis werd gewezen, en 3%
van alle eindvonnissen in handelszaken (rolzaken).
Met behulp van de resultaten van het dossieronderzoek valt te berekenen dat in 1992
en 1993 in ongeveer 1 op de 10 handelszaken na verzet bij de rechtbank vervolgens
hoger beroep werd ingesteld bij het hof. Dat kwam zowel in 1992 als 1993 neer op
ongeveer 60 handelszaken per jaar.
7.4

Tussenvonnissen

Tussenvonnissen van de rechtbank
In 52% van de onderzochte handelszaken werden één of meer tussenvonnissen
uitgesproken door de rechtbank. In 37% van de zaken één tussenvonnis, in 12% twee
tussenvonnissen en in 3% drie of meer.
Uit tabel 29 blijkt dat in circa de helft (97) van de 186 onderzochte appelzaken in
eerste aanleg door de rechtbank een tussenvonnis was gewezen. Bij de kantongerechtsappellen was dat ook in circa de helft van de zaken het geval (vergelijk tabel
17). Ook hier betrof het in de meeste gevallen een comparitie of een bewijsopdracht
en/of getuigenverhoor.
Naast deze tussenvonnissen waarin proceshandelingen door de rechter werden
bevolen, vond in 23% van de onderzochte zaken ook wijziging van eis plaats.
Tegen de tussenvonnissen was in 32% van de gevallen ook hoger beroep ingesteld,

45

Telling Ministerie van justitie (DRO).
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Tabel 29: Onderwerp van de tussenvonnissen van de rechtbank ; in het eerste kwartaal 1991
door de gerechtshoven in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken)
(steekproef, n=1 86)

tussenvonnis

absoluut aantal

o/s

zaken zonder tussenvonnis

89

48

zaken met tussenvonnis(sen)

97

52

onderwerp(en):
comparitie

54

29

bewijsopdracht/getuigenverhoor
deskundigenonderzoek/advies
descente (+ getuigenverhoor of comparitie)

49
7
4

26
4
2

overige

16

9

2

1

onbekend
totaal aantal onderwerpen
totaal aantal zaken

132
186

100

N.B.: Meerdere tussenvonnissen per zaak mogelijk.

en wel in 30% van de gevallen tegelijk met het hoger beroep tegen het eindvonnis en
in 2% van de gevallen vóór het eindvonnis was uitgesproken.
Tussenarresten van de hoven
In 19% van de onderzochte handelszaken (36 zaken) was tijdens de hoger-beroepsprocedure een tussenarrest uitgesproken door het hof. In de meeste gevallen ging
het ook hier om een bewijsopdracht/getuigenverhoor of om een comparitie.
In 13% van de zaken werd in appel één tussenarrest uitgesproken, in 5% twee tussenarresten en in één zaak (1%) zelfs vier. Over alle zaken berekend, komt dat uit op
gemiddeld één tussenarrest op circa vier eindarresten (26%). Dat ligt dicht in de
buurt van het resultaat van onze berekening op basis van de jaarcijfers van het
ministerie van Justitie, die uitkomt op één tussenarrest op drie eindarresten (30%).
7.5

Aard van de zaken waarin hoger beroep is ingesteld

In deze paragraaf komen achtereenvolgens de volgende aspecten aan de orde:
- de persoon van eiser en gedaagde en de partijconstellatie;
- de aard van het rechtsterrein;
- de hoogte van de geldvordering.
Partijconstellatie
Tabel 30 geeft een overzicht van de aard van de eiser en de gedaagde bij de behandeling van de zaak in eerste aanleg (voor de rechtbank). Onderscheiden zijn natuurlijke
personen, privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen.
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Tabel 30: Persoon van de eiser en de gedaagde in eerste aanleg (bij de rechtbanken door de
gerechtshoven in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken), eerste
kwartaal 1991 (steekproef, n=186), in %

eiser

gedaagde

natuurlijk persoon

58

53

privaatrechtelijk rechtspersoon

38

43

publiekrechtelijk rechtspersoon

4

4

100

100

totaal aantal zaken

Tabel 31: Partijconstellatie in eerste aanleg (bij de rechtbank) In door de gerechtshoven in
hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken), eerste kwartaal 1991
(steekproef, n=186)
eiser

gedaagde
natuurlijk
persoon
abs.
%

privaatr.
rechtspersoon
abs.
%

publiekr.
rechtspersoon
%
abs.

abs.

totaal
%

natuurlijk pers

65

35

41

22

2

1

108

58

privaatr. rechtspersoon

32

17

35

19

4

2

71

38

publiekr. rechtspersoon

2

1

4

2

1

1

7

4

99

53

80

43

7

4

186

100

totaal

In de meeste onderzochte zaken was zowel de eiser als de gedaagde een natuurlijk
persoon, en wel respectievelijk 58 en 53%. Meer inzicht geeft tabel 31. Daarin is de
partijconstellatie in de onderzochte zaken weergegeven.
Uit tabel 31 blijkt dat in deze appelzaken de meest voorkomende partijconstellatie
was die van een natuurlijk persoon tegen een natuurlijk persoon (35%). Dat was
hoger dan bij het totale aantal handelszaken dat in eerste aanleg door de rechtbanken was afgedaan, waar bij 22% van de zaken van deze partijconstellatie sprake
bleek te zijn (in 1986). In eerste aanleg bleek de meest voorkomende partijconstellatie die van een privaatrechtelijke rechtspersoon tegen een natuurlijk persoon
(44%u).46 Het voert in dit bestek te ver om na te gaan hoe kan worden verklaard
waarom bij de ene partij constellatie vaker appel werd ingesteld dan bij de andere.
Aard rechtsterrein
De aard van het rechtsterrein in de door ons onderzochte appelzaken is weergegeven
in tabel 32. Het betreft alleen de gegevens over het eerste onderwerp van eis. In 11%

46

Bron: nadere analyse bij 5.353 eindvonnissen van de rechtbank in 1986. Zie: Barendse-Hoornweg, 1992.
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Tabel 32: De aard van de in hoger beroep door de gerechtshoven afgedane overige civiele
rolzaken (handelszaken), naar aard van het rechtsterrein, eerste kwartaal 1991
(steekproef, n=186), In %
aard rechtsterrein
verbintenissenrecht

82

waarvan:
arbeidsrecht

2

huurrecht
onrechtmatige daad
overig verbintenissenrecht
zakenrecht

23
57
5

waarvan:
eigen huis en erf
overig zakenrecht

3
2

erfrecht
beslag/executie
sociaal zekerheidsrecht
overige
onbekend
totaal

100

van de zaken was sprake van twee onderwerpen van eis. In tabel 32 is te zien dat het
in 82% van de handelszaken die de hoven in appel behandelden, een zaak op het
terrein van het verbintenissenrecht betrof en 5% een zaak op het terrein van het
zakenrecht. Van de zaken over verbintenissen blijkt een belangrijk deel (23% van
alle onderzochte handelszaken) betrekking te hebben op een onrechtmatige daad.
De verscheidenheid aan zaken over verbintenissen was zo groot, dat het merendeel
(57% van alle onderzochte zaken) niet nader is te karakteriseren. Bijlage 2, tabel 29
geeft een meer gedetailleerd beeld van het onderwerp van eis in de onderzochte
handelszaken.
Voor een vergelijking met de aard van de handelszaken die in eerste aanleg door de
rechtbank werden behandeld, zijn alleen gegevens beschikbaar over 1986. Het resultaat van de nadere analyse die wij voor deze vergelijking op dit gegevensbestand
uitvoerden, is in tabel 33 vermeld.47 Het blijkt dat de zaken die in eerste aanleg
werden afgedaan, wat betreft het rechtsterrein niet of nauwelijks verschillen van die
in appel. Alleen het aantal zaken wegens onrechtmatige daad was in appel relatief
wat hoger (23%) dan in eerste aanleg (6%).

47

Voor meer informatie over het onderzoek over 1986, zie: Barendse-Hoornweg, 1992.
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Tabel 33: Vergelijking van het aantal in eerste aanleg bij de rechtbank en in tweede instantie
door de gerechtshoven afgedane civiele rolzaken (handelszaken), naar aard van
het rechtsterrein, 1986 en eerste kwartaal 1991 (steekproeven), in % .

rechtsterrein

eindvonnissen
rechtbanken

eindarresten
gerechtshoven

1986*

1991**

(n=5.123)

verbintenissenrecht

80

waarvan:
arbeidsrecht
huurrecht
onrechtmatige daad
overig verbintenissenrecht
zakenrecht
overige
totaal

(n=186)
82

2
-

0

1
6
73

23
57

7

5

13

12

100

100

rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Breda, Arnhem en Alkmaar.
steekproef van 50% van eerste kwartaal 1991.

Hoogte van de geldvordering
Vervolgens is nagegaan of in de onderzochte zaken sprake was van een geldvordering en, zo ja, hoe hoog het bedrag van de vordering was. Het resultaat is - zowel met
betrekking tot de eis in conventie als de eis in reconventie - weergegeven in tabel 34.
Uit tabel 34 blijkt allereerst dat in 89% van de onderzochte handelszaken die in
appel werden behandeld, sprake was van een geldvordering in conventie. Daarnaast
was in 21% van de zaken sprake van een eis in reconventie.
Evenals bij de kantongerechtsappellen was bij deze rechtbankappellen het bedrag
van de geldvordering niet in alle gevallen uit het dossier af te leiden ofwel was de
hoogte van de vordering niet te berekenen en wel wat betreft de eis in conventie bij
11% en de eis in reconventie bij 3% van de onderzochte zaken.
Voorts is in tabel 34 te zien dat deze vordering (in eerste aanleg, in conventie) in 14%
van de zaken niet hoger was dan f 10.000. In 25% van de zaken ging het om een
vordering van meer dan f 50.000.
Vergeleken met de zaken die de rechtbanken in eerste aanleg afdeden, blijkt dat het
in de appelzaken gemiddeld om hogere geldvorderingen ging. Voor deze vergelijking
is eveneens gebruik gemaakt van het materiaal over 1986.48

48

Bij de eerste-aanlegzaken uit 1986 was in 90%u sprake van een geldvordering. In 294 van de zaken bedroeg
de geldvordering niet meer dan f 10.000, en in 14% vari de zaken was sprake van een vordering van meer
dan f 50.000 (zie Van der Werff en Barendse-Hoornweg, 1994, pp. 275 e.v.).

77

Rechtbankappellen In civiele zaken

Tabel 34: Door de gerechtshoven In hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken),
naar hoogte van de geldvordering in eerste aanleg, eerste kwartaal 1991 (steekproef, n=186), in %

geldvordering
in eerste aanleg
1 tlm' f

eerste onderwerp van eis
in conventie
in reconventie
2.500

1

2.501 t/m f 5.000

3

2
3

5.001 t/m f 10.000

11

10.001 t/m f 15.000

8

1

15.001 t/m f 20.000

7

1

24

3

meer dan f 50.000

20.001 t/m f 50.000

25

2

geen geldvordering

11

5

onbekend / bedrag niet te berekenen
geen eis in reconventie

11

totaal

3

79
100

100

Evenals bij de kántongerechtsappellen zijn met behulp van de gegevens in tabel 34
de gevolgen te berekenen van het eventueel verleggen van de appelgrenzen. Wordt
de appelgrens verschoven naar f 5.000 dan zou in 1992 in circa 100 van de 2.885
afgedane handelszaken (3%) geen appel mogelijk zijn geweest. Bij alle zaken in
de onderzoeksgroep blijkt het in deze gevallen te gaan om een geschil over een
verbintenis, anders dan een arbeidsovereenkomst, huurovereenkomst of onrechtmatige daad, namelijk een vordering inzake niet nakomen van een overeenkomst,
ontbinding van een overeenkomst of het terugvorderen van onverschuldigde
betalingen.
7.6

Enkelvoudige of meervoudige kamer in eerste aanleg

Sinds 1988 geldt de regel dat in civiele zaken die in eerste aanleg bij de rechtbank
aanhangig worden gemaakt, door een enkelvoudige kamer wordt beslist, tenzij naar
het oordeel van de enkelvoudige kamer behandeling door een meervoudige kamer is
geïndiceerd (zie ook hoofdstuk 2).
Uit de telling van het ministerie van Justitie (DRO) blijkt dat van de handelszaken
(rolzaken) die in 1992 in eerste aanleg door de rechtbank bij eindvonnis werden
afgedaan, 88% door een enkelvoudige kamer is beslist. De verstekzaken werden
alle enkelvoudig beslist, van de contradictoire zaken 72%. Het beleid op dit punt
verschilt per rechtbank (zie bijlage 2, tabel 31). Over 1993 zijn deze cijfers niet
beschikbaar.
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Tabel 35: De uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in zaken waarin hoger beroep was
ingesteld; in het eerste kwartaal 1991 door de gerechtshoven in hoger beroep
afgedane overige civiele rolzaken (handelszaken) (steekproef), in %

nietigverklaring dagvaarding
niet-ontvankelijkverklaring
onbevoegdverklaring

eis/verzoek in
conventie

eis/verzoek in
reconventie

(n=186)

(n=186)

1
-

(n=38`)

-

-

geheel toegewezen

28

5

24

gedeeltelijk toegewezen
afgewezen/ontzegd

25
44

4
10

21
47

2

2

8

overige
geen eis in reconventie

totaal

79
100

100

100

38 is het aantal zaken met eis in reconventie.

Uit ons dossieronderzoek onder de rechtbankappellen in handelszaken (rolzaken)
blijkt dat daarvan circa de helft in eerste aanleg bij de rechtbank door een enkelvoudige kamer was beslist.49 In appel dienen al deze zaken door een meervoudige
kamer te worden behandeld en beslist.
Van de eindvonnissen in familiezaken (rolzaken) was in 1991 95% door een EK
gewezen (in verstekzaken 100%, in contradictoire zaken 89%). Bij enkele rechtbanken was in 1991 wat dit betreft sprake van een afwijkend beleid (zie bijlage 2,
tabel 32). Recentere gegevens zijn hierover niet beschikbaar.
Sinds 1988 is het mogelijk deze zaken in appel ook door een unus af te doen. In
paragraaf 7.7 gaan we daar nader op in.
Hoeveel van de familiezaken waarin appel was ingesteld, in eerste aanleg door een
EK werden behandeld, is ons niet bekend. Ons dossieronderzoek strekte zich alleen
uit over de handelszaken.
7.7

Afdoening door enkel- of meervoudige kamer van het hof

Sinds 1 september 1988 kunnen bij het hof familiezaken (Boek 1 BW) in appel door
een enkelvoudige kamer worden behandeld en beslist, tenzij de zaak in eerste aanleg
meervoudig is afgedaan. De meervoudige kamer van de rechtbank respectievelijk

49

De duur van de procedure in eerste aanleg bij de rechtbank was bij deze appelzaken in EK-zaken en
MK-zaken vrijwel even lang (gemiddeld 2 jaar).
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Tabel 36: De hoogte van de in eerste aanleg door de rechtbank toegewezen geldvordering
in zaken waarin hoger beroep werd ingesteld; in het eerste kwartaal 1991 door
de gerechtshoven in hoger beroep afgedane handelszaken (steekproef, n=186),
in %

in eerste aanleg toegewezen
geldvordering

eerste onderwerp van eis
in conventie

f

1 t/m f 2.500

3

f

2.501 t/m f 5.000

4

f

5.001 t/m f 10.000

6

f 10.001 t/m f 50.000

20

meer dan f 50.000

10

geen geldvordering

11

vordering afgewezen

41

onbekend / bedrag niet te berekenen

5
100

totaal

het hof, kan bepalen dat een appelzaak naar de enkelvoudige kamer wordt verwezen
(art. 344a, lid 1 Rv). De enkelvoudige kamer kan te allen tijde naar de meervoudige
kamer terugverwijzen wanneer zij dat gewenst acht (art. 344a, lid 2 Rv). Familiezaken komen in appel bij de rechtbank nauwelijks voor. Bij het hof echter wel.
Zo hebben de gerechtshoven in 1993 650 eindarresten gewezen in familiezaken
(rolzaken); hiervan werd 22% door een enkelvoudige kamer beslist. Dit percentage
liep uiteen van nul tot 60% per hof (zie bijlage 2, tabel 34). In 1992 was het verschil
kleiner (nul tot 11%; zie bijlage 2, tabel 33).
Bovendien werden (in 1993) 2.374 eindbeschikkingen in familiezaken (rekestzaken)
gegeven, waarvan 21% door een enkelvoudige kamer van het hof. Dit percentage
varieerde van nul tot 52% per hof (bijlage 2, tabel 34).
7.8

Uitspraak in eerste aanleg door de rechtbank

De eis in conventie blijkt in 28% van de zaken geheel te zijn toegewezen en in 25%
gedeeltelijk (zie tabel 35). In 44% van de zaken was de eis in conventie geheel
afgewezen.
Zoals gezegd, was in 21% van de onderzochte zaken een eis in reconventie ingediend. De eis in reconventie blijkt iets vaker te zijn afgewezen (47%) dan de eis in
conventie (44%). Gezien het kleine aantal zaken in deze steekproef, mag aan dit
verschil geen betekenis worden toegekend.
Ook is nagegaan hoe hoog het bedrag was van de geldvordering die de rechtbank
had toegewezen. Voor de uitkomst van de analyse wordt verwezen naar tabel 36.
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Tabel 37: De uitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep in overige civiele rolzaken
(handelszaken), ad eerste onderwerp van eis, eindarresten eerste kwartaal 1991
(steekproef)
uitspraak hof
nietigverklaring dagvaarding hoger beroep/beroepschrift
appel niet ontvankelijk
onbevoegdverklaring
onbevoegdverklaring + verwijzing naar het hof
bekrachtiging vonnis rechtbank
idem + aanvulling en/of verbetering van de gronden
idem behoudens kostenveroordeling (4x), dwangsom (1x) en
veroordeling schadevergoeding (tx)
idem -+ toewijzing eisvermeerdering
vernietiging vonnis rechtbank geheel
idem gedeeltelijk
idem behoudens kostenveroordeling
idem in reconventie/vernietiging gedeelteljk in conventie
vernietiging vonnis rechtbank in bevoegdheidsincident
+ terugverwijzing naar rechtbank
onbekend
totaal

abs. aantal

%

6
-

3
-

107
1
6

58
0
3

1
41
17
5
1

22
9
3
0

0

1

-

0

186

100

Uitvoerbaarheid bij voorraad
Evenals bij de kantongerechtsappellen is bij de rechtbankappellen nagegaan of het
vonnis in eerste aanleg door de rechtbank uitvoerbaar bij voorraad werd verklaard.
In bijna de helft van de onderzochte zaken blijkt dit in het vonnis te zijn vermeld.
Hierdoor wordt de schorsende werking van het hoger beroep opgeheven. In enkele
zaken was expliciet vermeld dat het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad was. In een
kwart van de zaken was dit niet van toepassing.
Van de vonnissen waarin de eis geheel of gedeeltelijk was toegewezen, werd ongeveer 80% uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Hoewel het in de overige zaken wel van
toepassing was, is het vonnis daarbij niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard. De
reden daarvan is ons niet bekend.
7.9

Uitspraak in hoger beroep door het gerechtshof

Tot slot komt hier de vraag aan de orde wat de gevolgen zijn geweest voor de
uitspraak van de behandeling in appel. Allereerst is in tabel 37 de uitspraak van het
hof weergegeven. Het blijkt dat het hof in ruim de helft van de onderzochte zaken
het vonnis van de rechtbank had bekrachtigd. In 58% van de gevallen werd het
vonnis zonder meer bekrachtigd, terwijl in één van de zaken in de onderzoeksgroep
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Tabel 38: De relatie tussen de uitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep en de
uitspraak van de rechtbank, m.b.t. de eis in conventie; overige civiele rolzaken
(handelszaken), eindarresten van de gerechtshoven in eerste kwartaal 1991
(steekproef)
vonnis rechtbank

aantal zaken

waarvan arrest hof
bekrachtiging
geheel of ged.
vernietiging

anders
a/o

eis geheel toegewezen

52

62

29

10

eis gedeeltelijk toegewezen

46

44

39

17

eis afgewezen/ontzegd

81

67

26

7

58

32

10

overige/onbekend
totaal

7
186

het vonnis blijkens het dictum werd bekrachtigd met aanvulling of verbetering van
de gronden. Mogelijk was in feite vaker sprake van aanvulling of verbetering van. de
gronden dan in het dictum was vermeld. Aan dit punt is in dit onderzoek echter geen
aandacht besteed.
Voorts blijkt dat het vonnis in 22% van de onderzochte zaken geheel werd vernietigd
en in 13% van de gevallen voor een gedeelte. Verder werd het appel in 3% van de
zaken niet-ontvankelijk verklaard.
Vervolgens is in tabel 38 weergegeven welke uitspraken van de rechtbank door
het hof werden bekrachtigd respectievelijk vernietigd. Het blijkt dat de vonnissen
van de rechtbank waarin de eis geheel was toegewezen, naar verhouding ongeveer
even vaak was bekrachtigd door het hof (62% bekrachtigd) als de vonnissen waarin de eis geheel was afgewezen (67% bekrachtigd). Vonnissen waarin de eis gedeeltelijk was toegewezen, werden in appel relatief vaak geheel of gedeeltelijk vernietigd
(39%).

Dit beeld komt vrij sterk overeen met dat bij de kantongerechtsappellen, zij het dat
het percentage vonnissen dat in appel was bekrachtigd, bij de hoven iets hoger was
(58%) dan bij de rechtbanken (53%).
Om wat meer inzicht te krijgen in de gevolgen van het hoger beroep, is - evenals
bij de kantongerechtsappellen - nagegaan of de uitspraak in appel verband houdt
met de hoogte van de geldvordering. Uit de analyses blijkt dat het percentage
vorderingen dat in appel door de rechtbank werd bekrachtigd, toenam naarmate
het bedrag van de vordering hoger was. Dat gold zowel met betrekking tot de
vorderingen die in eerste aanleg geheel waren toegewezen als die welke geheel
waren afgewezen. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar bijlage 2, tabel 30.
Ook hier geldt dat vanwege de kleine aantallen zaken per categorie voorzichtigheid
dient te worden betracht bij de interpretatie van de uitkomsten.
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Uitvoerbaarheid bij voorraad
Ten slotte kan worden vermeld dat het hof 21% van de arresten uitvoerbaar bij
voorraad had verklaard, niet meegeteld de zaken waarin dat niet van toepassing was,
zoals in zaken waarin het vonnis van de rechtbank werd bekrachtigd. Bekijkt men
alleen de arresten waarin het vonnis van de rechtbank geheel of gedeeltelijk werd
vernietigd, dan blijkt 60% van deze appeluitspraken, voorzover dat van toepassing
was, bij voorraad uitvoerbaar te zijn verklaard. De reden waarom dat in de overige
gevallen niet gebeurde, hebben wij niet nagegaan.
7.10

Samenvatting

Aantal appelzaken. Het aantal door de gerechtshoven in hoger beroep uitgesproken
eindvonnissen in civiele rolzaken is sinds 1984 in ons land geleidelijk gestegen van
2.100 tot 3.600 in 1993. Het aantal eindbeschikkingen (rekestzaken) schommelt sinds
1984 tussen de 2.400 en 3.000 per jaar. Met het oog op de werklastmeting dient te
worden vermeld dat elk jaar een groot aantal appelzaken wordt geroyeerd voor het
eindarrest is gewezen. In 1993 was dat bij de hoven in 2.000 rolzaken het geval (1.800
handelszaken en 200 familiezaken) en in 450 rekestzaken.
Daarnaast werden in 1993 door de hoven in appelzaken 1.250 tussenarresten
gewezen (dat is gemiddeld één tussenarrest per drie eindarresten) en 200 tussenbeslissingen in rekestzaken.

Appelpercentage. In rolzaken bedroeg het appelpercentage de afgelopen zeven jaar 6
à 7% (in familiezaken 2% en in handelszaken 16%). Bij de rekestzaken was dat 5 à 6%.
Wie stelde hoger beroep in? In 57% van de onderzochte handelszaken (rolzaken)
bleek alleen de eiser hoger beroep te hebben aangetekend. In 43% van de gevallen
nam alleen de gedaagde hiertoe het initiatief. Voorts werd in 17% van de onderzochte zaken incidenteel appel ingesteld door de geïntimeerde; in 5% van de zaken
gebeurde dat voorwaardelijk.
Kenmerken van de appelzaken. Bij de handelszaken die de hoven in appel behandelden, ging het in 82% van de gevallen om een zaak op het terrein van het verbintenissenrecht en in 5% van de gevallen om een zaak op het terrein van het zakenrecht.
Van de zaken over verbintenissen blijkt een belangrijk deel (23% van alle onderzochte handelszaken) betrekking te hebben op een onrechtmatige daad. De
verscheidenheid aan zaken over verbintenissen was zo groot, dat het merendeel
(57% van alle onderzochte zaken) niet nader is te karakteriseren. De verdeling naar
rechtsterrein bij de in eerste aanleg door de rechtbank behandelde handelszaken
was ongeveer gelijk.
Hoogte van de geldvordering. In 3% van de appelzaken (rol-handelszaken) ging het in
conventie om een geldvordering van f 5.000 of minder. Dat wil zeggen dat door het
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verleggen van de appelgrens naar f 5.000 het aantal civiele rolzaken in appel
ongeveer 3% lager zal worden. In 1992 zou dat neerkomen op 100 appelzaken
minder.
Vonnis in eerste aanleg door de rechtbank. De eis in conventie was in 28% van de
zaken geheel toegewezen en in 25% gedeeltelijk. In 44% van de zaken was de eis in
conventie geheel afgewezen.
Arrest in hoger beroep door het gerechtshof. In ruim de helft van de onderzochte
zaken (59%) had het hof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Voorts blijkt dat
in 22% van de onderzochte handelszaken het vonnis geheel werd vernietigd.
Verzet bij de rechtbank. Het rechtsmiddel verzet was in eerste aanleg (bij de rechtbank) zowel in 1992 als in 1993 aangewend in circa 600 handelszaken (rolzaken). Dat
is gelijk aan 6% van de handelszaken waarin in die jaren bij verstek een eindvonnis
werd gewezen, en 3% van alle eindvonnissen in handelszaken (rolzaken). Met behulp
van de resultaten van het dossieronderzoek valt te berekenen dat in 1992 en 1993 in
ongeveer 1 op de 10 handelszaken na verzet bij de rechtbank hoger beroep werd
ingesteld bij het hof. Dat kwam neer op 60 handelszaken per jaar.
Verzet bij het hof. Het aantal handelszaken waarin verzet werd aangewend tegen de
uitspraak van het hof was te verwaarlozen (één van de 186 onderzochte zaken). Op
jaarbasis voor het hele land kwam dat neer op circa 20 verzetzaken tegen verstekarresten van het hof in handelszaken in 1993 (rolzaken).
Tussenvonnissen/-arresten. Tijdens de procedure bij de rechtbank was in 52% van de
onderzochte appelzaken sprake van één of meer tussenvonnissen. Het tussenvonnis
van de rechtbank had in de meeste gevallen betrekking op een comparitie, een
bewijsopdracht of getuigenverhoor. Daarnaast vond een wijziging van eis plaats in
23% van de onderzochte zaken.
In 32% van de onderzochte appelzaken werd behalve tegen de einduitspraak van de
rechtbank ook tegen het tussenvonnis hoger beroep aangetekend. Het hoger beroep
tegen het tussenvonnis werd in nagenoeg alle gevallen tegelijk ingesteld met het
hoger beroep tegen het eindvonnis.
Tijdens de hoger-beroepsprocedure was door het hof in 26% van de onderzochte
zaken een tussenarrest uitgesproken. Net als bij de rechtbank hadden deze tussenvonnissen in de meeste gevallen betrekking op een comparitie, een bewijsopdracht
of getuigenverhoor.
Enkelvoudige kamer in eerste aanleg. Van de handelszaken (rolzaken) die in appel
bij eindarrest werden afgedaan, was de helft in eerste aanleg door een enkelvoudige kamer van de rechtbank afgedaan. Over familiezaken ontbreekt dit
gegeven.
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Enkelvoudige kamer in appel. Van de eindarresten in familiezaken (rolzaken) was in
1993 22% door een unus beslist. Dit percentage liep uiteen van nul tot 60% per hof.
Van de eindbeschikkingen in familiezaken (rekestzaken) was in 1993 21% door een
unus van het hof gegeven. Dit percentage varieerde van nul tot 52% per hof. In
handelszaken was in appel beslissing door een unus niet toegestaan.
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8

Opvattingen over de unus in appel

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de vraaggesprekken met leden van de
zittende magistratuur, advocatuur en openbaar ministerie over de unus in appel.
Het ging erom hun opvattingen en ervaringen met betrekking tot de behandeling
van appelzaken door een alleensprekende rechter te achterhalen (zowel in strafzaken als civiele zaken).
In de vigerende wet is de hoofdregel dat zaken in hoger beroep worden behandeld
door een meervoudige kamer. Uit efficiëntie-overwegingen zijn enkele uitzonderingen gemaakt, waardoor bepaalde appelzaken ook door een enkelvoudige kamer
kunnen worden afgedaan. De voor- en nadelen daarvan, de (on)wenselijkheid van
mogelijke uitbreiding van de uitzonderingsregel, alsmede organisatorische aspecten
van de unus in appel kwamen in de gesprekken aan de orde.
Aan het begin van het gesprek werden bij wijze van introductie aan de respondenten
cijfers getoond over de mate waarin gebruik is gemaakt van de mogelijkheid zaken in
appel enkelvoudig af te doen. Deze cijfers zijn weergegeven in tabel 39.50
8.1

De zittende magistratuur

8.1.1

Argumenten voor en tegen de unus in appel

Argumenten tegen de unus in appel zijn in feite argumenten voor de meervoudige
kamer, en omgekeerd. De argumenten die in de gesprekken naar voren kwamen,
kunnen als volgt worden gegroepeerd:
- efficiëntie;
- kwaliteit;
ervaring en deskundigheid;
acceptatie;
ingewikkelde en principiële zaken en ernstige misdrijven;
rechtseenheid;
meerwaarde.
Soms is de indeling wat arbitrair, omdat sommige argumenten onderling sterk
verband houden. De argumenten komen overeen met die in het advies van de
Staatscommissie herziening rechterlijke organisatie.51

50

51

Voor meer gedetailleerde gegevens wordt verwezen naar bijlage 2, tabellen 14 en 31-35. Daarin is
ook aandacht besteed aan de enkelvoudige-kamerzaken in eerste aanleg (zie ook bijlage 2, tabellen
18 en 19).
Zie bijlage 3 van dit rapport.
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Tabel 39: Overzicht van het percentage zaken dat in appel is afgedaan door een enkelvoudige kamer bij de arrondissementsrechtbanken resp. de gerechtshoven;
eindbeslissingen in strafzaken en in civiele zaken, 1993, in %
afgedaan door enkelvoudige kamer
van totaal aantal variatie tussen gerechten
einduitspraken
van
tot
rechtbanken:
strafzaken
civiele zaken

92

0

100

nvt

gerechtshoven:
strafzaken totaal

9

8

15

strafzaken wegens rijden onder invloed e.d `

50

15

71

eindarresten in familiezaken

22

0

60

eindbeslissingen in familiezaken op rekest

21

0

52

Bron: Ministerie van Justitie (DGR).
Bron: dossieronderzoek WODC, eindvonnissen rechtbank van 1989, waarop in 1990 of 1991 in appel door het
hof Is beslist.

Efficiëntie
De meeste respondenten zijn van mening dat appelzaken in principe door een meervoudige kamer (MK) moeten worden afgedaan. Dat geldt zowel voor de rechtbankpresidenten als de hofpresidenten. Tegelijkertijd zien de respondenten echter ook in
dat de werklast en de kosten het noodzakelijk maken 'water bij de wijn te doen'.
Onder bepaalde voorwaarden vindt men daarom de unus wel acceptabel. Maar de
zaken waarin een enkelvoudige kamer (EK) aanvaardbaar is, zijn niet voor alle
respondenten gelijk. Over het algemeen staat men met betrekking tot strafzaken
minder afwijzend tegenover EK-behandeling dan ten aanzien van civiele zaken.
Sommige rechtbankpresidenten hebben (onder voorwaarde dat de mogelijkheid van
verwijzing naar een meervoudige kamer intact blijft) met enkelvoudige behandeling
van strafzaken in het geheel geen problemen.
'Enkelvoudige afdoening van kantongerechtsappellen in strafzaken) is efficiënt
en adequaat gelet op de aard van de feiten waar het om gaat'.
'Juridisch-technisch zijn de appelzaken (straf) meestal niet problematisch. En
ook niet wat de straftoemeting betreft.'
De reden voor verruiming van de mogelijkheid om zaken door een enkelvoudige
kamer af te doen, was meer zaken te kunnen afdoen. Het is dan ook niet verrassend
te kunnen constateren dat bij alle hoven én rechtbanken werd gezegd dat om deze
reden gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid. Gesteld voor de keuze tussen
kwaliteit en kwantiteit moet vaak worden gekozen voor kwantiteit, dus voor
afdoening door een EK.
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Een ander voordeel van EK-behandeling is dat zaken in het algemeen sneller kunnen
worden afgedaan, vooral doordat - maar dat geldt alleen voor strafzaken - mondeling uitspraak kan worden gedaan. In civiele zaken moet de uitspraak altijd
schriftelijk gebeuren, zodat bij afdoening door een EK de winst kleiner is dan in
strafzaken, maar wel degelijk merkbaar. Ook als door een tweede raadsheer wordt
meegelezen. Bij de hoven heeft men met appellen in familiezaken deze ervaring
opgedaan. Door verschillende respondenten werd in verband met de snelheid van
afdoening gerefereerd aan artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) waarin is bepaald
dat rechtszaken binnen redelijke termijn moeten worden afgedaan. Dit noopt vaak
tot de keus voor behandeling door een EK.
Ook noemde de voorzitter van de strafsector bij één van de rechtbanken als voordeel
datje als unus slagvaardiger kunt inspelen op de appelbehoefte van het openbaar
ministerie (OM). Als het OM op een bepaald moment appelzaken wil afdoen, dan is
dat met een EK gemakkelijker te organiseren dan met een MK.
Ingewikkelde en principiële zaken
Bij de rechtbanken zullen, volgens sommige van de ondervraagde personen, bij de
afdoening van civiele kantongerechtsappellen (overwegend arbeids- en huurzaken)
door een EK (met een meelezer) naar alle waarschijnlijkheid weliswaar meer zaken
kunnen worden afgedaan dan bij afdoening door de MK. Maar de nadelen die daartegenover staan, zijn volgens vrijwel alle respondenten groter dan de voordelen.
Civiele appelzaken liggen feitelijk en juridisch vaak moeilijk. Daar moet een MK aan
te pas komen. Dat geldt ook voor de rechtbankappellen in handelszaken die door de
hoven worden behandeld.
Alimentatiezaken vormen hierop een uitzondering. Veel respondenten vinden dat
deze zaken zich goed lenen voor behandeling door een EK, omdat het 'stramienzaken' zijn, 'beleidsmatige zaken' waarvoor algemeen geaccepteerde normen
bestaan. Eén van de respondenten die veel van die alimentatiezaken onder ogen
krijgt, merkte daarentegen op dat de alimentatienormen (de 'Trema-normen') geen
geldend recht zijn. Ze worden echter wel als zodanig opgevat.
'In feite moet de rechter in elke alimentatiezaak een aantal knopen doorhakken.
Het Trema-model is alleen een rekenmodel.52 Dat is één van de redenen waarom
het ongewenst is dat in dit soort zaken een EK beslist, dat geldt trouwens voor
alle familiezaken. Ik doe het wel, anders krijg ik het werk niet weg. Maar het
gebeurt in feite niet echt enkelvoudig. Als een zaak wordt afgedaan door een EK,
betekent dat niet dat er maar één raadsheer aan te pas is gekomen. De voorzitter
van de familiesector leest alle EK-zaken mee, in grote lijnen. Ik vind dat
onvoldoende.'

52

Zie in dit verband Willems-Morsink, 1993.
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Kwaliteit
Kiezen voor afdoening door een EK betekent volgens veel respondenten in het
algemeen kwaliteitsverlies in vergelijking met behandeling door de MK. Vrijwel alle
ondervraagde personen noemden dit aspect.
'De discussie met drie rechters draagt bij tot een betere kwaliteit van het vonnis.
Het voordeel van een MK is dat je meer kans hebt op een goede beslissing.'
'Een unus in appel heeft ook het gevaar dat als hij een keer misslaat - wat bij een
unus gemakkelijker kan gebeuren dan bij een MK - er gauw een scepsis groeit
tegenover appellen.'
Gezag vereist kwaliteit, zo werd in dit verband opgemerkt.
Bij MK-behandeling is volgens de meeste respondenten de kans op vergissingen en
fouten minder groot. Vooral in appel is het van het grootste belang dat er geen
fouten worden gemaakt.
'In hoger beroep moet je voorkomen dat er nog uitschieters in zitten. Daarom
een MK in appel!'
In dit verband werd gememoreerd dat de Hoge Raad de klacht heeft geuit dat de
hoven slordiger worden. Zo zouden in de motivering van het arrest de vereiste
wetsartikelen nogal eens ontbreken. Dat geldt overigens niet met betrekking tot de
schuldvraag, deze wordt voor alles met de grootste zorgvuldigheid behandeld.
De voorzitter van de civiele-appellenkamer bij één van de rechtbanken vatte de
kwaliteitsvraag als volgt samen:
'Je moet kiezen tussen snel en zorgvuldig. In appel is zorgvuldig het
belangrijkste.'
Hoewel de kwaliteit van de vonnissen een belangrijk argument is om appelzaken
door een MK te laten behandelen (en beslissen), wordt de noodzaak hiertoe door
sommigen ook wel weer gerelativeerd. Dit hangt vooral samen met de complexiteit
van de zaak.
'Potsierlijk om met drie rechters naar een parkeerboete te kijken.'
'Het is ook eigenlijk wel zot om met drie rechters te kijken naar een zaak over
een treinkaartje, maar dat is inherent aan appelrechtspraak.'
Als gevolg van de Wet-Mulder zullen dit soort appelzaken in de toekomst overigens
niet meer voorkomen.
Ervaring en deskundigheid
Velen zijn van mening dat het van groot belang is wie als anus optreedt. Dat geldt
vooral voor de kantonrechters (in eerste aanleg), die in het algemeen bijzonder veel,
soms wel twintig jaar, ervaring hebben en als zeer deskundig worden beschouwd.
'Je moet niet op je eentje door het beleid van de kantonrechter heen willen als
appelrechter.'
Is de alleensprekende appelrechter of raadsheer iemand met veel ervaring op het
betreffende rechtsterrein, en 'doorkneed in het vak', dan hebben verschillende
respondenten er in het geheel geen problemen mee. Het is echter'nietverkoopbaar'
als een jonge, vrij onervaren rechter een vonnis van een zeer ervaren kantonrechter
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vernietigt, zeker niet als dit een gevolg is van een verschil in inzicht. Het is iets
anders als de kantonrechter een fout heeft gemaakt.
De met de behandeling van strafzaken in hoger beroep belaste unus judex dient over
een ruime ervaring in de strafrechtspraak te beschikken. In de gesprekken werd hier
vaak aan gerefereerd. Op de betrokken rechtsgebieden hebben kantonrechters
meestal veel meer ervaring dan rechters bij rechtbanken. Dat geldt ook voor rechters
die in eerste aanleg familiezaken doen (o.a. kinderrechters) in vergelijking met veel
raadsheren bij het hof. Raadsheren zijn op het gebied van het civiele recht in het
algemeen zeer deskundig en ervaren, dat is één van de eisen die worden gesteld,
maar met betrekking tot het specifieke terrein van het familierecht geldt dat vaak
niet. Dat is dus ook reden om de rechtspraak in appel aan een MK over te laten. Maar
ook hier wordt de stellingname wel weer genuanceerd.
`De uitspraak van één zeer deskundige rechter is vaak minstens zo goed of zelfs
beter dan van drie minder ervaren rechters.'
`Liever enkelvoudige wijsheid, dan meervoudige onbenulligheid.'
Als risico van de mogelijkheid zaken enkelvoudig af te doen noemde één van de
rechtbankpresidenten tot slot dat de strafzaken en familiezaken die in appel enkelvoudig mogen worden afgedaan, juridisch niet de meest interessante zijn en daarom
mogelijk worden toebedeeld aan de minst ervaren rechters.
Acceptatie
Enkele leden van de zittende magistratuur wezen er expliciet op dat het voor de
acceptatie van rechterlijke uitspraken - vooral in appel - van essentieel belang kan
zijn dat er meerdere rechters aan te pas komen. Dat geldt in het bijzonder voor de
justitiabele en voor de samenleving in het algemeen.
`Een MK-behandeling gaat gepaard met veel poespas, dat is soms nodig om
geaccepteerd te worden. Dat is niet iets slechts. Het vertrouwen in de rechtspraak is zo verloren, zo weg.'
Als voorbeeld werd genoemd dat een heel simpele zaak een groot uitstralingseffect
kan hebben als een justitiabele die maatschappelijk veel invloed heeft, zich onrechtvaardig behandeld voelt. Behandeling van de zaak in appel door een MK kan ertoe
bijdragen dat de betrokkene de uitspraak accepteert.
Bovendien heeft ook binnen de rechterlijke macht een beslissing van de MK meer
overtuigingskracht, wordt gemakkelijker geaccepteerd, dan een beslissing van een
unus. In appel gaat het tenslotte om toetsing van een beslissing van de lagere
rechter; dat vraagt om een behandeling /beslissing door een MK.
`Ik denk dat een beslissing van een MK ook meer aanvaard wordt, intern, tussen
collega's. In ieder geval als de lagere rechter wordt `overruled".'
Deze zienswijze wordt ondersteund door de ervaring bij één van de rechtbanken
waar al wordt gewerkt alsof de integratie tussen kantongerecht en rechtbank een feit
is, dat wil zeggen, dat al enige tijd geen nieuwe kantonrechters worden benoemd.
Sommige rechters van de rechtbank hebben tot taak `kantongerechtszaken' te
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behandelen. Deze rechters worden in appel beoordeeld door drie collega's die in
hetzelfde gebouw werken.
'Tot nu toe heeft dat geen problemen gegeven. (...) Het zou wel problemen geven
als het in appel steeds een unus zou zijn.'
Overigens is het voornemen dat de huidige kantongerechtsappellen na de integratie
naar het hof gaan. Ook dan geldt dat rechter en appelrechter vaak in hetzelfde
gebouw zullen zitten.
Rechtseenheid
Voor de rechtseenheid is het nodig dat de rechters veel met elkaar overleggen. Bij
een MK-behandeling gebeurt dat min of meer automatisch. Met name in appel is
rechtseenheid belangrijk.
'Het hof moet toonaangevend zijn met het oog op de toekomst.'
Daarom is behandeling door een MK te verkiezen boven een uitspraak van een unus.
Enkele rechtbankpresidenten benadrukten het belang dat overleg heeft.
'Gezamenlijk kom je in het algemeen tot een betere, meer afgewogen beslissing.'
'Voor een rechter is het belangrijk dat hij niet te veel enkelvoudig doet, een
mens moet in het algemeen niet te veel alleen doen. Je krijgt behalve een grote
routine, ook - mede door die routine - kans op verstarring. (...) Je krijgt de
neiging eigenwijs te worden (...) In eerste aanleg is dat niet zo'n probleem, maar
appel is er om fouten recht te trekken, (...), daar moet je teveel alleen werken
voorkomen.'
Ter bevordering van het overleg en daarmee van de rechtseenheid is ook het
rouleren van de rechters respectievelijk raadsheren tussen verschillende kamers
nuttig. Werken kamers jaren achtereen met een vaste samenstelling - wat efficiënter
is - dan zullen met het oog op de rechtseenheid andere overlegstructuren moeten
worden geactiveerd.
Meerwaarde
Het instellen van hoger beroep kan buitengewoon belangrijk zijn voor de justitiabele.
'Wordt in civiele zaken appel ingesteld, dan betekent dat dat het voor de appellant heel belangrijk is. Het kost de appellant veel tijd en geld. Anders dan in
strafzaken veelal het geval is, gaat het in civiele zaken niet om uitstel.'
'Bij civiele appelzaken werkt de verplichte procesvertegenwoordiging als
een zeef. Als men dan toch in appel gaat, dan vind ik het zorgvuldig om in
appel een MK de zaken te laten behandelen. Niet alleen bij de rechtbank,
ook bij het hof.'
'De justitiabele heeft recht op meer dan in eerste aanleg. Is hij of zij in eerste
aanleg verschenen, dan is de meerwaarde in appel dat er drie rechters naar
kijken. Heeft hij of zij verstek laten gaan in eerste aanleg dan is het voldoende
dat er in appel één rechter de zaak opnieuw bekijkt.'
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De wettelijke regeling voor strafzaken

Over het algemeen zijn de ondervraagde leden van de zittende magistratuur van
mening dat de vigerende wettelijke regeling over de behandeling van strafzaken in
appel goed is. Verandering van de regeling of afschaffing van de mogelijkheden voor
de unus in appel is naar hun oordeel niet nodig.
Enkele respondenten stelden (kleine) wijzigingen voor. Zo vindt een van de rechtbankpresidenten dat je aan de rechterlijke macht moet overlaten te beslissen of een
zaak in appel door een EK of een MK behandeld moet worden (een verlofsysteem).
Dit zou in de wet moeten worden vastgelegd en het budget zou daaraan aangepast
moeten worden. Dat geldt overigens niet alleen voor strafzaken, maar ook voor
civiele zaken.
Een andere respondent vindt de wettelijke regeling te ruim omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen verdachten die in eerste aanleg zijn verschenen en
verdachten die verstek is verleend. In de wet zou vastgelegd moeten worden dat
alleen zaken tegen verdachten die in eerste aanleg niet zijn verschenen (verstekzaken), in hoger beroep door een unus behandeld kunnen worden.
Gevraagd naar de mogelijke verbeteringen van de wettelijke regeling met betrekking
tot de unus in appel, gaven vier hofpresidenten te kennen ervoor geporteerd te zijn
de unus in appel de mogelijkheid te geven een langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op te leggen dan bij het vonnis in eerste aanleg is opgelegd, dus schrappen
van art. 426c, lid 2 Sv. Eén van hen stelde voor in ieder geval te bepalen dat dit is
toegestaan als de verdachte dat verzoekt. Bijvoorbeeld als verdachten in plaats van
een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid een onvoorwaardelijke
gevangenisstraf prefereren. In dergelijke gevallen moet de zaak momenteel naar de
MK worden verwezen.

Gezien de nog steeds toenemende werklast voor het rechterlijk apparaat is het
van belang nader te bezien of meer appelzaken voor afdoening door een unus in
aanmerking komen.
Kantongerechtsappellen
Met betrekking tot de strafzaken die onder de vigerende wet in eerste aanleg door de
kantonrechter worden behandeld (overtredingen), is de vraag over uitbreiding naar
andere categorieën van zaken niet relevant. Immers, volgens de huidige wet kunnen
alle overtredingen waarvoor de kantonrechter een straf of maatregel heeft opgelegd,
in hoger beroep door een enkelvoudige kamer worden behandeld. Bij veel rechtbanken gebeurde dat in 1992 en 1993 inderdaad bij alle zaken (zie bijlage 2, tabel 14).
Rechtbankappellen
Vrijwel alle respondenten kwamen met één, en vaak met meerdere, suggesties voor
uitbreiding van de mogelijkheden strafzaken (misdrijven) in appel door een EK af te
doen. In de meeste gevallen ging men uit van de aard van het delict. Zo werden
genoemd: eenvoudige diefstal of alleen winkeldiefstal en fietsendiefstal en `emotie-
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loze' vermogensdelicten zoals bedrijfsinbraken. Eén van de respondenten zou er de
voorwaarde aan willen verbinden dat in eerste aanleg verstek is verleend.
Ook werden appelzaken wegens eenvoudige mishandeling, burenruzie en druggebruik in principe geschikt geacht voor behandeling door een EK mits sprake is van
een bekennende verdachte. Sommigen wilden wat meer restricties, bijvoorbeeld:
`Hele simpele diefstallen door een drugsverslaafde die al 36 keer is gepakt.'
'Of bij lagere straffen, in de sfeer van de politierechter-appellen (onder de zes
maanden gevangenisstraf) en dan eenvoudige diefstallen en eenvoudige mishandelingen, okay, daar zou het eventueel kunnen. Bij hogere straffen ben ik er geen
voorstander van.'
`Voorts afhankelijk stellen van de zwaarte van de straf die in eerste aanleg is
opgelegd. Indien geen onvoorwaardelijke of voorwaardelijke gevangenisstraf is
opgelegd, mag de zaak in appel door een EK worden behandeld. Eventueel met
de beperking: voorzover het om strafmaatappellen gaat. En als de verdachte een
strafblad heeft, geen EK in appel.'
In dit verband werd verwezen naar de discussie rond de behandeling van het wetsontwerp over de politierechter.53 Een van de hofpresidenten zei:
`Ja, alles wat bij de rechtbank de politierechter doet, zou in principe ook bij het
hofenkel voudig moeten kunnen. (...) Zaken over strijd met het EG-recht kunnen
niet door een EK worden behandeld, zo valt er een deel af.'
De zaken moeten tevoren nauwkeurig worden bekeken om zo veel mogelijk te voorkomen dat ze alsnog naar een MK moeten worden verwezen.
Enkele respondenten zeiden expliciet dat ze bij de hiervoor genoemde zaken die
in appel mogelijk ook door een unus behandeld zouden kunnen worden, alleen
`strafmaatappellen' voor ogen hadden. Hoewel de meeste respondenten dit niet met
zo veel woorden zeiden, was veelal uit de teneur af te leiden dat het hen ook alleen
om strafmaatappellen ging. In dit verband attendeerde één van de respondenten op
de mogelijkheid om, net als in civiele zaken, in strafzaken verplicht te stellen de
redenen voor het appel - de 'grieven'- op schrift te stellen. Eén van de rechtbankpresidenten gaf juist bij strafmaatappellen de voorkeur aan een MK:
`Bij de strafmaat gaat het vaak om een individuele inschatting, een waardering:
daar zijn er drie voor nodig. Geldt daarvoor eigenlijk meer dan als het gaat om
de vraag of het bewezen is of niet, heel in het algemeen gesproken kan dat beter
met één dan de vraag over de strafmaat.'
Verschillende van de ondervraagde personen noemden zaken die volgens hen
per se door een MK behandeld moesten worden, zoals: het misdrijf van art. 36
WVW, verdachten die eerder veroordeeld zijn ook wanneer het deze keer om een

53

Het instituut van de politierechter is ingevoerd in 1921 (Wet van 5 juli 1921, Stb. 833). De argumenten die
zijn aangevoerd voor invoering van het instituut van de politierechter, zijn ook te vinden in: de Memorie
van Toelichting bij het Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en het Wetboek van Strafvordering (Hoger beroep in strafzaken bij een enkelvoudige kamer); en: Verruiming van de
mogelijkheid ..., 1984-1985, pp. 6-7.
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eenvoudige winkeldiefstal gaat, overtredingen van bijzondere wetten die juridisch
vaak moeilijk liggen, zaken wegens incest vanwege de bewijsmoeilijkheden en zaken
wegens strijd met het EG-recht. Voorts misdrijven waarbij de persoonlijke integriteit
in het geding is, zoals bij mishandeling en woninginbraak.
8.1.3

De wettelijke regeling voor civiele zaken

De meeste respondenten zeiden dat ze niets aan te merken hadden op de wettelijke
regeling voor het behandelen van civiele zaken in appel door een EK.
'Prima. Hoeft niet ruimer. Goed dat er ruimte is voor een EK.'
Enkelen deden een suggestie voor verbetering. Volgens een van de hofpresidenten
'(...) zou het nuttig kunnen zijn dat zaken waarin het appel kennelijk niet
ontvankelijk is, direct door de president kunnen worden afgedaan. In de
administratieve rechtspraak gebeurt dat door de voorzitter.' Verder stelde hij
voor: 'de justitiabele in civiele zaken de mogelijkheid te geven zelf om een
MK-behandeling te verzoeken, gemotiveerd. Voorkomen moet worden dat dit
gebeurt om de zaak op te houden.'
Eén van de respondenten is net als bij strafzaken, voorstander van een'verlofsysteem : de beslissing over behandeling van appelzaken door een EK zou moeten
worden overgelaten aan de rechterlijke macht. Volgens een andere respondent zou
het 'oude systeem' moeten gelden:
'(...) in beginsel door een MK die kan verwijzen naar een EK indien de zaken
anders niet tijdig kunnen worden afgedaan, een ontsnappingsclausule.'
Voorts werd als bezwaar genoemd dat bij verwijzing naar de EK volgens de wet steeds
formulieren moeten worden ingevuld. Het is praktischer als je dat als voorzitter
alleen zou kunnen doen.
Kantongerechtsappellen
Bij de ondervraagde leden van de zittende magistratuur is de voorkeur voor een
MK-behandeling van de civiele zaken in appel groter dan ten aanzien van strafzaken.
Dat wil echter niet zeggen, dat er behalve de zaken van personen- en familierecht
(Boek 1 BW) verder volgens de respondenten geen civiele zaken zijn die in appel door
een EK behandeld zouden kunnen worden, zoals zaken over huurachterstand.
'Maar ik weet niet of je er veel mee opschiet. Huurachterstand is vaak in combinatie met andere problemen, overlast en dergelijke, dat is veel lastiger, gaat om
taxaties, afwegen, moet je met een MK doen. Verder misschien zaken over verbintenissen, hangt ervan af, zaken die over kleinere bedragen gaan misschien, maar
die zijn in aantal te verwaarlozen.'
'Zaken over de Wet Consumentenkrediet, want het gaat om gesloten normen.
Ook zaken over verzekeringen zouden enkelvoudig kunnen.'
'Geldvorderingen beneden de f 5.000 of f 6.000, die zijn vaak niet zo moeilijk,
maar daarentegen soms wel gecompliceerd. Hoe je die moet schiften, weet ik
niet.'
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'Kantongerechtsappellen die in eerste aanleg totaal zijn verprutst, de advocaat
heeft stom gedaan, er was geen advocaat, die zaken kunnen heel simpel zijn en
kunnen door een EK, dus bij herstel van eigen verzuim. Het is een kunst die uit
te zeven.'
'Behandeling door een EK acceptabel als je het vonnis bevestigt. Dan hebben
beide partijen het van twee rechters gehoord, het is nog eens door een rechter
gezegd. Een unus die niet wil bekrachtigen zou moeten verwijzen naar een MK.'
Een van de rechtbankpresidenten was van mening dat behalve de familiezaken alle
overige civiele zaken (ook) in appel enkelvoudig zouden kunnen. Geen van de
andere ondervraagde leden van de rechterlijke macht is het hierin met deze
respondent eens.
Met de hiervoor genoemde mogelijkheden civiele appelzaken enkelvoudig af te
doen, waren veel respondenten het niet eens. Arbeids- en huurzaken en andere
zaken over verbintenissen zoals onrechtmatige-daadzaken werden veelvuldig
genoemd als ongeschikt om door een unus te worden beslist.
'Ik kom er steeds op terug: arbeids-, huur- en agentuurzaken zijn te ingewikkeld
voor behandeling door een EK.'
'Verbintenissenrecht, daar gaat het om open normen: redelijkheid en billijkheid.
Moetje niet al te subjectief invullen, kan beter met drie. Bijvoorbeeld, vaststelling van smartegeld, (...), er zijn wel bepaalde normen, maar dat zijn ruime
categorieën. (...) De beoordeling is niet een kwestie van deskundigheid, maar
van hoe je het inschat.'
Rechtbankappellen
Van de rechtbankappellen die aan het hof worden voorgelegd, kunnen alleen de
zaken over personen- en familierecht (Boek I BW) momenteel door een EK worden
afgedaan. Een van de respondenten hierover:
'Ik zou de mogelijkheden voor de EK in familiezaken eerder willen beperken dan
vergroten.'
Een van de hofpresidenten die hierover van tevoren met de voorzitter van de civiele
sector had gesproken, concludeerde:
'Het is gek dat alleen zaken van Boek 1 BW (familiezaken) door een unus mogen
worden behandeld, deze zijn juist erg ingrijpend, bijvoorbeeld alimentatie,
voogdij, omgangsregeling. Ook bepaalde grote handelszaken tussen twee firma's,
zoals twee verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld over vorderingen tot
f 5.000 of f 10.000 zouden heel goed enkelvoudig afgedaan kunnen worden. Dus
zaken die persoonlijk niet diep ingrijpend zijn. Men zou een drempel kunnen
leggen bij een bepaald bedrag.'
Een andere hofpresident verwoordde het aldus:
'Bij familiezaken (...) gaat het vaak om emotioneel beladen zaken: echtscheiding
waarbij men in hoger beroep gaat, ondertoezichtstelling van kinderen, voogdijkwesties. Wanneer men daarbij in hoger beroep komt, is het kennelijk een groot

Opvattingen over de unus In appel

95

probleem, een heikele zaak. Dit soort zaken kunnen in appel nooit door een EK
worden behandeld, daar is overleg met drie raadsheren nodig.
Zaken wegens alimentatievermindering kunnen, hoewel ze belangrijk zijn, door
een EK worden behandeld. Er zijn vaak inlichtingen nodig, partijen moeten
worden gehoord, loonstaatje moet opgevraagd, kan door een EK.
Overige civiele kwesties ("handelszaken") moeten voor de MK blijven. Die zijn
vaak te ingewikkeld voor een EK, er is veel notawisseling over in de MK, tussen de
raadsheren. In hoger beroep is hier collegiaal overleg nodig. Ook omdat in eerste
aanleg al veel door een unus is behandeld, mag men in hoger beroep drie
rechters verwachten.'
Daarentegen zouden volgens een van de hofpresidenten van de overige civiele zaken
('handelszaken') die zaken die in eerste aanleg door een EK zijn afgedaan,
'in beginsel in appel ook door een EK kunnen worden afgedaan. Ook hier geldt
dat je ze van tevoren moet selecteren. Wat uiteindelijk aan civiele zaken door het
hof enkelvoudig kan worden afgedaan, zal minder zijn dan bij de strafzaken, een
lager percentage. Het zal gaan om zaken van eenvoudige aard, zaken met een
gering belang. Misschien zou het kunnen worden uitgedrukt in een geldbedrag,
bij een bepaalde grens.'
Verder gaf één van de ondervraagde personen te kennen dat zijns inziens simpele
kort gedingen in appel ook door een EK behandeld konden worden.
Wat betreft de afdoening van de civiele rechtbankappellen ('handelszaken') door de
hoven zag een van de rechtbankpresidenten niets in afdoening door een unus:
'Neen, civiel appel per se niet enkelvoudig doen, zou ik slecht vinden.
Justitiabelen doen het niet voor niets, appel.'
8.1.4

Organisatorische aspecten

Achtereenvolgens komen in deze paragraaf de volgende aspecten aan de orde:
het meelezen;
- het MK-beleid in eerste aanleg;
de opleiding;
de ondersteuning.
Meelezen
Strafzaken. Noch bij de rechtbanken die in het onderzoek zijn betrokken, noch bij de
hoven wordt in strafzaken die in appel worden behandeld 'meegelezen' door een
andere rechter of raadsheer. Dit houdt verband met het feit dat in strafzaken
mondeling uitspraak kan worden gedaan.
'Neen, niet bij de EK-appelkamer en ook niet bij de PR. Dat is bij strafzaken ook
minder voor de hand liggend dan bij civiele zaken. Ik vind het er ook niet bij
passen in verband met het onmiddellijkheidsbeginsel.'
'In appel niet. Als het te moeilijk wordt, wordt verwezen naar de MK.'
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Civiele zaken. Enkelvoudige behandeling van civiele appelzaken is - zoals bekend alleen mogelijk in familiezaken (Boek I BW). Deze komen alleen voor bij de gerechtshoven.
Slechts bij één van de hoven, waar alleen rekestzaken door een EK worden beslist,
worden deze meegelezen. Aan de handleiding van het hof hierover is het volgende
ontleend: 'De griffier concipieert in overleg met de unus de beschikking. De unus
verbetert het concept voorzover nodig. Eén en ander wordt vervolgens gestuurd
naar de voorzitter van de familiekamer. De unuszaken van de voorzitter worden
meegelezen door het oudste full-time lid van de kamer. De meelezer bekijkt de zaak
betrekkelijk marginaal, doet zonodig suggesties en stuurt alles weer terug naar de
unus. Deze bekijkt de suggesties van de meelezer en vermeldt zijn reacties op het
concept.'
Volgens de voorzitter van de familiesector bij dit hof is de reden dat ze zo werken:
'(1) dat een vergissing snel is gemaakt, daar moet je voor waken; (2) met het oog
op de rechtseenheid, om te voorkomen dat het beleid uiteen gaat lopen. Er zijn
nogal wat beslissingsmomenten, onderwerpen waarover heel verschillend wordt
gedacht; (3) raadsheren hebben in het algemeen minder ervaring in familiezaken dan de rechters die in eerste aanleg familiezaken doen. Dat geldt ook voor
de griffiers, omdat die vrij veel wisselen.'
Bij de overige hoven wordt niet meegelezen in de familiezaken die in appel enkelvoudig worden beslist.
In eerste-aanlegzaken is bij veel rechtbanken meelezen bij EK-zaken daarentegen
eerder regel dan uitzondering.
'Bij civiele zaken is meelezen haast regel, civiel gaat voor een groot deel
schriftelijk. Jongere rechters krijgen het consigne dat het eerste jaar alles wordt
meegelezen. Daarna krijg je het consigne dat je een meelezer moet vragen als je
onzeker bent. In een niet gering aantal zaken wordt meegelezen.'
'Ja, EK-zaken worden meegelezen. Als het een zaak van een raio betreft, gaat het
vonnis op naam van de meelezer uit. Gaat het om een zaak van een gerechtsauditeur die tevens rechter-plaatsvervanger is, dan gaat het vonnis op diens
naam uit.
De vice-president deed als enige het meelezen. Werd te veel. Uit pragmatische
overwegingen gebeurt het nu door drie verschillende rechters (vice-presidenten,
dan wel een andere ervaren rechter).
Als een rechter wordt benoemd (een zgn. jonge rechter) houdt hij twee jaar
lang een meelezer, dezelfde in principe. Ja, je kunt merken door wie je bent
"opgevoed". Maar dat wordt wel enigszins gecompenseerd doordat je wel eens in
een MK zit, dat betreft voornamelijk de appellenkamer of een MK waar gepleit
wordt. Het meelezen gebeurt met het oog op de opleiding. Dus een "jonge"
rechter zit in eerste aanleg in een EK, of in de meervoudige appellenkamer.
Het meelezen is tijdrovend voor de meelezer, zeker in complexere zaken en zeker
bij een raio. Als een concept niet goed is, heb je er meer werk aan dan als je het
direct zelf maakt.'
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Niet bij elke rechtbank wordt hetzelfde gewerkt.
'In eerste aanleg bij de EK wordt niet in een vast stramien meegelezen, niet
in elke zaak. Wel heel veel, bijvoorbeeld vaak bij jonge rechters. Als er geen
overeenstemming is, wordt er toch een derde bijgehaald, dan wordt het een
MK-zaak.'
'Bij de familiezaken in eerste aanleg is de behandeling eigenlijk uitsluitend
enkelvoudig, tenzij iemand (d.w.z. de rechter die de zaak behandelt) zelf vindt
dat er iets van principiële aard aan de orde is, of onzeker is. Dan vraagt hij om
een meelezer. Als ze er dan samen niet uitkomen, gaat de zaak automatisch
naar de MK.

Handelszaken wil ik op dezelfde manier gaan laten doen, moet iets aangescherpt
worden: jonge rechters (weinig ervaring, eerste vier tot vijf jaar) moeten in alle
gevallen een verplichte meelezer hebben, een vaste meelezer. Dan kunnen ze de
zaak als unus afdoen tenzij zij het niet eens zijn met de meelezer: dan gaat het
automatisch naar de MK.'
Tot slot kan over het meelezen in civiele zaken bij een van de grote rechtbanken nog
het volgende worden vermeld:
'Ik zou het liefst alles enkelvoudig behandelen in eerste aanleg, met een meelezer, systematisch. Is men het oneens dan moet er een tweede meelezer bij
worden gehaald.'
MK-beleid in eerste aanleg
Aan de hofpresidenten is gevraagd of het feit dat de rechtbanken bepaalde zaken
niet enkelvoudig hebben afgedaan wel eens een belemmering is om deze zaken bij
het hof door een unus te laten beslissen.
In strafzaken heeft dit probleem zich bij geen van de hoven voorgedaan. Eén van de
hofpresidenten merkte hierbij op:
'Het omgekeerde doet zich wel eens voor, dat wil zeggen dat een zaak in eerste
aanleg ten onrechte door een PR is behandeld, zoals een incestzaak, waarin het
bewijs uiterst moeilijk ligt. Dergelijke zaken mogen niet door een unus worden
behandeld, ook niet in eerste aanleg.'
Bij vier van de vijf gerechtshoven is dit ook bij civiele zaken niet voorgekomen.
Volgens één van de hofpresidenten was dit een enkele keer wel eens het geval. De
president had er overigens wel begrip voor.
'Komt zelden voor. Soms is het wel een blokkade. MK-behandeling in eerste
aanleg is soms nodig in verband met de opleiding van jonge rechters.'
Opleiding
De MK heeft een belangrijke functie bij de opleiding van rechters. Daarom is ook
gevraagd of door het werken met de enkelvoudige kamers in appel problemen
ontstaan bij de opleiding.
Opleidingsproblemen als gevolg van het werken met de unus in appel doen zich bij
de hoven niet voor, zo blijkt uit de reacties van de hofpresidenten. Dit probleem
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speelt naar hun zeggen voornamelijk bij de rechtbanken, omdat daar veel meer
met enkelvoudige kamers wordt gewerkt. Dit wordt bevestigd door de rechtbankpresidenten.
'Eigenlijk hèt grote probleem. Het grootste nadeel van de EK is dat rechters
minder opleiding krijgen. Vanaf dat ze raio zijn, doen ze veel zaken alleen.
Dat is het grote voordeel van de MK, dat je leert hoe het moet: in de zin van
presentatie op de zitting en van inhoudelijke concepten. Anders verarmt en
verschraalt het.'
De moeilijkheden komen echter niet speciaal voort uit de behandeling van appelzaken door een unus.
'Dat is een algemeen probleem van het werken met een unus. Hoe meer unus,
hoe moeilijker het leerprobleem. Daar loop ik hier bij de rechtbank dagelijks
tegenaan. Het probleem is bij de rechtbank echter niet appel-gerelateerd. In
appellen zitten specifieke leermomenten, maar niet veel.'
'Het opleidingsprobleem zit hem niet zozeer in de unus. Het probleem is dat je
de tweede ervaren rechter, naast de voorzitter die ervaren is, niet hebt. Er is geen
strafkamer met drie ingereden rechters. Het streven om er twee ervaren rechters
in te krijgen, lukt zelfs niet altijd. Dat geeft wel aan dat naarmate je meer zaken
in appel door een EK laat doen, de druk op de MK in appel groter wordt, omdat
het soortelijk gewicht van de MK-zaken groter wordt. En omdat je daar tevens
aan opleiding doet, wil je er ervaren rechters op zetten. Als er twee onervaren
rechters in een kamer zitten, dan moet de voorzitter alles checken, die loopt
dan gauw tegen het plafond aan. Er moet minstens een rechter bij zijn waar. de
voorzitter op kan bouwen, anders stort hij na een maand in. Dat is een wezenlijk
verschil met de MK van jaren geleden.
Als simpele zaken naar de EK gaan, komt de opleiding in de knel, omdat de MK
alleen moeilijke zaken krijgt.
Opleiding is een gigantische last voor de rechtbank.'
'Ideaal zou zijn dat rechters opgeleid worden bij het hof (vaktechnisch) en dan
promotie maken om eerstelijnsrechter te worden die het enkelvoudig kan doen.
(...) Raio's naar de MK's van de hoven, meeleeswerk en meeschrijfwerk doen.
Daar leer je veel van: je ziet hoe het in eerste aanleg fout is gegaan.'
Enkele respondenten zagen geen problemen rond de opleiding. Zo zei de voorzitter
van de strafsector bij één van de rechtbanken:
'Een MK en een EK in appel zullen altijd allebei bestaan, een combinatie. De
mogelijkheid het vak te leren is er altijd. Pas als je het vak hebt geleerd, mag je
unus of PR zijn.'
En een van de rechtbankpresidenten, doelend op civiele zaken:
'Een non-probleem. Waarom moet opleiding per se in een MK plaatsvinden? Kan
ook door een meelezer. Wanneer alles in appel enkelvoudig zou gaan, dan zou de
opleiding toch te regelen zijn door onder toezicht te werken.'
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De ondersteuning
Ook bij dit onderwerp waren de antwoorden zeer gevarieerd. Het commentaar van
de respondenten had vaak niet speciaal betrekking op appelzaken, maar veelal op
EK-behandeling in het algemeen.
Volgens de meeste respondenten gaf enkelvoudige afdoening wel op de een of
andere manier problemen voor het ondersteunende apparaat (griffie, administratie,
bodediensten en dergelijke). We citeren om te beginnen een van de rechtbankpresidenten:
'Het ondersteunend apparaat is hierbij belangrijk. Je moet in de hele organisatie
denken, niet alleen in rechters. Op het niveau van de rechters scheelt het iets. De
bottle neck is het secretariaat. Als je de produktie wilt verhogen, heb je meer
secretarissen nodig, die beschikkingen en vonnissen kunnen maken. Je moet
rechters niet laten schrijven. Goede secretarissen, op hbo/mbo-niveau, zijn er
niet. Wel veel vacatures, een structureel tekort. Bij de civiele sector speelt de
ondersteuning niet zo'n rol, de rechter concipieert alleen. Civiel is voor tachtig
procent rechterswerk. De familiekamer heeft de meeste ondersteuning nodig.'
Het volgende commentaar is afkomstig van twee andere rechtbankpresidenten:
'Wat betreft de rechters is het een winst, maar bij de ondersteuning loopt het
spaak.'
'Tijdwinst voor griffiers zit hier niet in, een griffier moet toch zitten, of het nu
een EK of een MK is. Ja, je kunt rechters in het algemeen veel voorbereidingstijd
besparen als je met goede ondersteuning (griffiers, gerechtssecretarissen) werkt,
waar je op kunt blindvaren.'
De hofpresidenten merkten het volgende op:
'EK betekent meer capaciteit. Een punt is dat meer ondersteuning nodig is.
Als maar één gerechtssecretaris beschikbaar is, is dat een praktische rem. Er
kunnen geen twee EK's parallel werken in verband met de ondersteuning. De
ondersteuning moet dan worden uitgebreid.'
'Financieel levert het behandelen van zaken door een EK vergeleken met MKbehandeling niet zo veel op. Het scheelt wel twee raadsheren op de zitting, maar
in beide gevallen zijn evengoed een griffier, een AG en zittingsruimte nodig.'
Volgens sommige van de ondervraagde personen vormde de ondersteuning geen
probleem:
'De ondersteuning een knelpunt? Neen, die is aangepast aan ons tempo, we
hebben er meer en goede griffiers bij gehaald.'
'Neen, er zijn mensen genoeg, je moet ze goed inzetten.'
In verband met de mogelijkheid mondeling uitspraak te doen bij enkelvoudige
behandeling van strafzaken, stelde de coordinator van de strafsector bij een van de
rechtbanken:
'Ook voor de ondersteuning is het eenvoudiger dan MK-behandeling, omdat de
uitspraak bij de MK schriftelijk moet.'
Een heel aparte kijk op de zaak kwam naar voren in het gesprek met de voorzitter
van de appellenkamer bij één van de rechtbanken:
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'De ondersteuning (schrijfjuristen, griffiers) dat is niet zo'n bottle neck. De
rechters hebben bij deze rechtbank een eigen computer, maken hun eigen
vonnissen. Deze rechtbank vormt wat dat betreft volgens mij een uitzondering.
Bij de hoven werken raadsheren volgens mij niet met een tekstverwerker om hun
eigen arresten te maken, het typewerk doen ze niet zelf. Mogelijk een "generatieverschil", afhankelijk van de leeftijd?'
8.1.5

Overig commentaar

Over appel in het algemeen
De mogelijkheid van appel wordt als een groot goed beschouwd. Tijdens de vraaggesprekken werd een enkele keer gesuggereerd dat de appelmogelijkheden zouden
moeten worden uitgebreid. Volgens één van de ondervraagde personen is de
mogelijkheid om in appel te gaan, belangrijker dan de vraag of de zaak in appel door
een EK of een MK behandeld moet worden. Zo werd ook als optie genoemd de appelgrens te verlagen, maar dan in appel genoegen te nemen met een EK.
Maar niet alleen voor rechtzoekenden, ook voor de rechters, en vooral voor de
alleensprekende rechter, is het goed dat uitspraken zo nu en dan in appel worden
getoetst door een hogere rechter, en dan het liefste meervoudig.
'Het is goed dat de mogelijkheid van appel er is. Niet alleen dat het een grondwettelijk recht is. Bovendien, de alleensprekende rechters, de kantonrechters,
worden te eigenwijs als ze niet zo af en toe even op scherp worden gesteld. Het
bezwaar van te veel werken als enkelvoudige rechter is: nog even en je denkt dat
je het allemaal weet.'
Het gevaar dat rechters die te veel alleen doen 'eigenwijs' worden, zoals hiervoor al
ter sprake is gekomen, geldt dus niet alleen voor 'jonge' rechters.
Eén van de respondenten deed enkele suggesties voor veranderingen die bij de
integratie van de kantongerechten en rechtbanken in de wet zouden moeten worden
aangebracht: ten eerste zouden de appelgrenzen in civiele zaken moeten worden
verhoogd naar ƒ 5.000 (is nuf 2.500).
'Een grens bij f 10.000 is wel wat fors, maar ik lig er niet wakker van.'
Daarnaast zouden vorderingen in arbeids- en huurzaken in alle gevallen, ongeacht
het bedrag, appellabel moeten zijn.
De taak van de appelrechter is in de gesprekken niet aan de orde gesteld. Eén van de
respondenten bracht spontaan zijn opvatting hierover naar voren:
'(...) de appelrechter moet afstemmen op de tarieven, het beleid, van de kantonrechter. Niet gaan zeggen "wat zou ik in deze situatie hebben gedaan als rechter",
en er niet iets bij- of afdoen (...) dan ben je geen rechter meer, maar een
kruidenier. (...) vind ik dat als je het als beroepsinstantie er een beetje mee eens
bent met wat de rechter in eerste aanleg heeft gedaan, dat je dan bekrachtigt.
't Gaat erom, heeft de rechter in eerste instantie het naar behoren gedaan.'
De reden om hoger beroep in te stellen, is soms louter onvrede met het gedrag van
de rechter, geheel los van de uitspraak.
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`Het feit dat de verdachte in eerste aanleg het gevoel heeft dat er niet goed naar
hem of haar is geluisterd, zijn verhaal niet kwijt kon, is vaak reden om in appel
te gaan.'
Als ik me als kantonrechter narrig, communicatief onhandig opstel, creëer ik
appellen (...) dat heb ik gemerkt.'
Omgekeerd kan de rechter appel voorkomen door zijn manier van optreden.
Een andere, veel voorkomende, reden om in hoger beroep te gaan, is het uitstellen
van de tenuitvoerlegging van de straf. Men vroeg zich af of er geen manier is te
bedenken om dit tegen te gaan.
Om de zaak beter te kunnen voorbereiden, werd tot slot de suggestie gedaan te
bepalen dat de advocaat van de verdachte het appel schriftelijk moet motiveren.
Deze suggestie is van belang in verband met de discussie over strafmaatappellen.
Over de unus in het algemeen
De suggestie werd gedaan om in de memorie van toelichting bij het komende wetsontwerp te vermelden dat alleen ervaren rechters als unus mogen optreden. Dat
geldt niet alleen voor de appelrechter, maar ook voor de rechter in eerste aanleg.
Een van de rechtbankpresidenten attendeerde erop dat de problemen die ontstaan
als bij een rechtbank de ervaren rechters verdwijnen, extra groot zijn als veel met
enkelvoudige kamers is gewerkt:
Als je veel ervaren rechters hebt gehad, en daardoor veel met EK's hebt gewerkt,
draai je dat niet zo snel terug. Het gevolg is dat jonge rechters als de ervaren
rechters verdwijnen, soms te snel losgelaten worden als unus. Dat geldt zowel
in eerste aanleg als in appel.'
Met betrekking tot de vraag hoe ver de bevoegdheden van een alleensprekende
rechter mogen gaan, merkte een van de rechtbankpresidenten op dat wat acceptabel
is, sterk afhangt van de samenleving, de cultuur waarin je verkeert. Zo leggen, aldus
deze zegsman, Nederlandse rechters die in de Nederlandse Antillen werken daar als
unus veel zwaardere straffen op dan ze in Nederland als unus zouden mogen doen
en waartoe ze in Nederland als unus ook niet bereid zouden zijn. De president van
de rechtbank is er zelf geen voorstander van om de unus in appel de bevoegdheid te
geven hogere straffen op te leggen, bijvoorbeeld door het strafplafond van de politierechter op te trekken naar twaalf maanden (zie Horst, 1993).
Op de vraag naar mogelijkheden om de bevoegdheden van de unus in appel uit te
breiden, kwam één van de hofpresidenten met de suggestie de unus de mogelijkheid
te geven te beslissen over de verlenging van de gevangenhouding van preventief
gedetineerden die appel hebben aangetekend tegen het eindvonnis van de rechtbank. Echter niet als het gaat om schorsing van de preventieve hechtenis. Die
beslissing moet altijd door drie personen worden genomen. Voorwaarde zou moeten
zijn dat er altijd de mogelijkheid moet zijn er twee collega's bij te halen, die in het
gebouw aanwezig zijn. De hofpresident noemde als voorbeeld de manier waarop bij
faillissementsrekesten de in de wet gegeven mogelijkheden hiervoor worden benut.
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Over de werklastmeting
De werklastmeting kwam veelvuldig in de gesprekken aan de orde. Kort samengevat
komt het commentaar erop neer dat het nadelig is om met enkelvoudige kamers te
werken vanwege de criteria die bij de werklastmeting worden gehanteerd. Deze
criteria werken in het nadeel van de rechters die het werk doen.
8.1.6

Samenvatting zittende magistratuur

Argumenten voor en tegen de unus in appel
De algemene opvatting is dat appel in principe door de MK moet worden behandeld.
Alleen om reden van efficiëntie is bij bepaalde zaken afdoening door een EK acceptabel. Op die manier kunnen meer zaken worden afgedaan. Ook kunnen zaken zo
meestal sneller worden afgedaan, vooral omdat bij strafzaken mondeling uitspraak
kan worden gedaan. Bij civiele zaken (schriftelijke uitspraak) is de winst kleiner, daar
zijn de nadelen groter dan de voordelen. Bovendien kan met de unus in appel slagvaardiger worden ingespeeld op de appelbehoefte van het OM.
De voordelen van de MK in appel boven de EK concentreren zich rond vier thema's:
- Kwaliteit: de discussie tussen drie rechters draagt bij tot de kwaliteit van het
vonnis of arrest, ook is er meer kans op een goede beslissing en minder kans
op fouten.
- Acceptatie: de uitspraak van een MK heeft meer overtuigingskracht, zowel voor
de justitiabele als voor de rechter in eerste aanleg.
- Rechtseenheid: overleg van drie rechters (en deze laten rouleren) bevordert de
rechtseenheid, die met name in appel belangrijk is.
- Meerwaarde: appel moet voor de justitiabele zeker meerwaarde hebben, daarom
is het bij verstek in eerste aanleg voldoende dat in appel opnieuw één rechter er
naar kijkt, maar is de justitiabele in eerste aanleg verschenen dan is voor zo'n
meerwaarde de MK nodig.
De persoon van de anus is van groot belang, niet alleen zijn persoonlijkheid is van
belang, een ruime ervaring is ook onontbeerlijk.
De wettelijke regeling voor strafzaken
De vigerende regeling voor strafzaakappellen is goed, afschaffen van de unus in
appel is niet nodig. Wel zijn er voorstanders van schrappen van art. 426c lid 2 Sv, dus
de unus in appel de mogelijkheid geven langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraf op
-te leggen dan in eerste aanleg is opgelegd.
Kantongerechtsappellen in strafzaken kunnen alle door de EK worden behandeld.
Bij de rechtbankappellen is uitbreiding van de regeling mogelijk, waarvoor als voorbeelden worden genoemd:
- eenvoudige diefstal en emotieloze vermogensdelicten;
- eenvoudige mishandeling en druggebruik, als de verdachte bekent;
- bij een lichte straf in eerste aanleg;
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- alles van de PR in principe bij het hof door de unus;
- alle strafmaatappellen.
Als zeker niet geschikt voor een EK worden genoemd:
- misdrijf van art. 36 WVW;
- verdachten met een strafblad;
- bijzondere wetten die juridisch moeilijk liggen;
- incestzaken, vanwege bewijsmoeilijkheden.
De wettelijke regeling voor civiele zaken
Ook de vigerende regeling voor enkelvoudige afdoening van civiele appelzaken is
goed, zo is men algemeen van mening. Er bestaat binnen de zittende magistratuur
weinig behoefte deze te verruimen.
Als suggesties werden geopperd het verhogen van de appelgrens (van f 2.500) tot
f 5.000 of f 10.000; het `oude systeem' in appel in te voeren: appelzaken in beginsel
door de MK die kan verwijzen naar de EK als zaken anders niet tijdig zijn af te doen;
een verlofsysteem in te voeren: de rechterlijke macht beslist over EK of MK
behandeling; simpele kort gedingen in appel door een EK af te doen, en kennelijk
niet-appelontvankelijke zaken direct door de president (zoals in administratieve
rechtspraak).
Met betrekking tot civiele kantongerechtsappellen bestaat anders dan bij strafzaken
een duidelijke voorkeur voor de MK, deze zaken zijn feitelijk en juridisch vaak moeilijk. Voorbeelden van civiele kantongerechtsappellen die door een EK behandeld
zouden kunnen worden:
- zaken over Wet Consumentenkrediet en verzekeringen, die gaan om gesloten
normen;
- triviale zaken als incasso kleine geldvorderingen (nu niet appellabel);
- niet gecompliceerde gevallen van huurachterstand;
- ook herstel van 'eigen verzuim', de in eerste aanleg verprutste zaken;
- vonnisbevestigende appellen door een EK, bij vernietiging altijd een MK, dus de
unus die niet wil bevestigen zou moeten verwijzen naar de MK.
Als zeker niet geschikt voor de EK worden genoemd:
- arbeids- en huurzaken en andere zaken over verbintenissen waar het om open
normen gaat, zoals in onrechtmatige daad-zaken.
Ten aanzien van de rechtbankappellen werd opgemerkt:
- dat alleen eenvoudige zaken over personen- en familierecht geschikt zijn voor de
EK, maar de mogelijkheden voor afdoening door de EK zouden eerder moeten
worden beperkt dan vergroot;
- over `handelszaken' zijn de meningen verdeeld: deze mogen best wat langer
duren, zijn vaak ingewikkeld, dus een MK om overleg mogelijk te maken, anderen
menen dat bepaalde grote handelszaken tussen twee firma's heel goed door een
EK te behandelen zijn als ze in eerste aanleg ook door een EK zijn afgedaan.

Hoofdstuk 8

104

Organisatorische aspecten
Meelezen in appel. Meelezen komt bij strafzaken niet voor, wordt het te moeilijk,
dan wordt verwezen naar de MK. Bij civiele zaken worden bij één hof rekestzaken
(marginaal) meegelezen.
MK-beleid in eerste aanleg. Behandeling door een unus in appel kan alleen als in
eerste aanleg ook een EK de zaak afdeed.
Bij strafzaken deed zich bij geen van de hoven een probleem voor, wel andersom
als een zaak in eerste aanleg ten onrechte door de PR is behandeld. Slechts bij
één van de gerechtshoven kwam het wel eens voor dat een MK-behandeling in
eerste aanleg een blokkade vormt voor de unus in appel.
Opleiding. De MK wordt belangrijk gevonden voor de opleiding van rechters, al
waren enkele respondenten van mening dat door toezicht en meelezen ook in de
opleidingsbehoefte kan worden voorzien.
Bij de gerechtshoven bestaan geen opleidingsproblemen, omdat slechts een
klein percentage zaken enkelvoudig wordt afgedaan. Opleidingsproblemen
zijn er wel bij de rechtbanken. Deze houden echter niet speciaal verband met
appel.
Omdat simpele zaken naar de EK gaan, komt de opleiding in de knel want de MK
krijgt dan alleen moeilijke zaken.
De ondersteuning. EK-afdoening stelt ook het ondersteunend apparaat voor
problemen, vooral in de strafsector en in de familiesector. Ook voor de EK is
immers een griffier en een lid van het OM nodig, de winst zit alleen in de
rechters/raadsheren.
Conclusie
`Kortom', zoals één van de ondervraagde personen aan het einde van het gesprek zei
over de unus in het algemeen en in appel in het bijzonder, `het mag wel, maar het
moet niet te gek worden.'
8.2

De advocatuur

8.2.1

Argumenten voor en tegen de unus in appel

De meeste ondervraagde advocaten gaven te kennen dat ze in beginsel geen voorstander zijn van behandeling van appelzaken door een alleensprekende rechter. Dat
neemt niet weg dat alle respondenten in bepaalde gevallen en onder bepaalde
omstandigheden de unus in appel wel aanvaardbaar vinden. Wat dat betreft, verschillen de ondervraagde advocaten en de ondervraagde leden van de zittende
magistratuur niet van mening.
Veel argumenten zijn min of meer gelijk aan die welke de zittende magistratuur naar
voren bracht. De leden van de advocatuur legden evenwel sterk het accent op het
belang van de justitiabele.

Opvattingen over de unus In appel

105

Belang van de justitiabele
Anders dan de ondervraagde leden van de zittende magistratuur zijn de advocaten
veel sterker gekant tegen een unus in appel in strafzaken dan in civiele zaken. Bij de
ondervraagde rechters bleek het omgekeerde het geval. Die hebben meer bezwaar
tegen een alleensprekende rechter in appel in civiele zaken. Een advocaat:
'In strafzaken zeg ik: in beginsel "neen", ben ik er echt tegen. In strafzaken is het
persoonlijk belang van de verdachten veel groter, voor een verdachte is het veel
ingrijpender dan voor partijen in civiele zaken.'
Rechtseenheid
Een van de advocaten die is gespecialiseerd in strafzaken, relativeerde zijn standpunt met de opmerking dat enkelvoudige appelrechtspraak in concreto vaak goed
uitwerkt:
'Bij het hof functioneert het in het algemeen goed. Bij de rechtbank niet, de
aanpak van de kantonrechter heeft vaak iets van "de wijze dorpsoudste", in de
manier waarop de zaak wordt afgedaan. In hoger beroep is het goed dat er drie
rechters zijn.'
De deken merkte daarbij ter toelichting op dat kantonrechters vaak civilisten zijn die
strafzaken erbij doen.
Daarentegen zeiden enkele respondenten er bij kantongerechtsappellen in strafzaken, vooral als het om relatief lage boetes gaat, minder moeite mee te hebben dan
bij de rechtbankappellen die het hof behandelt. Als het om een vrijheidsstraf of een
ontzegging van de rijbevoegdheid gaat, ziet men over het algemeen ook bij kantongerechtsappellen liever een meervoudige kamer.
Enkele advocaten benadrukten in dit verband het verschil in kwaliteit van de
rechters.
'Dat wil zeggen dat ik er best bij een heleboel rechters geen moeite mee heb. Er
zijn matige, goeie en hele goeie rechters. Bij unus-rechters ben je in sterke mate
afhankelijk van die ene. Als je er onvrede mee hebt, dan moet een collegiale
vervolginstantie mogelijk zijn.'
Met het laatste bedoelde hij meervoudige behandeling. De advocaat illustreerde dit
met een voorbeeld uit de praktijk, waarin de kantonrechter naar de stellige indruk
van de advocaat uit irritatie over diens spitsvondigheid weliswaar op een onderdeel
tot vrijspraak kwam, maar uiteindelijk een hogere boete oplegde dan was geëist en
dan standaard werd opgelegd in dat soort zaken.
'Ja, ik denk dat zo iemand wordt teruggefloten in een meervoudige kamer.'
Ingewikkelde en principiële zaken
Diverse respondenten zeiden geen bezwaar te hebben tegen een alleensprekende
rechter in appel in eenvoudige civiele zaken. Enkelen noemden hier met name
alimentatiezaken.
'Als het niet anders kan, dan heb ik geen bezwaar tegen één rechter in appel. Het
liefst zie ik in de tweede ronde een meervoudige kamer.'
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`Ik vind het geen bezwaar dat er een unus zit. Het familierecht is juridisch
dermate oninteressant, drie is daar niet nodig. Dat wil zeggen, in alimentatiezaken. Maar in een principiële alimentatiezaak dan moeten er wel drie zijn,
maar dat komt heel weinig voor.'
En ook familiezaken waarin over personen wordt beslist, en vooral als het kinderen
betreft, moet het appel door drie rechters worden afgedaan.
Efficiëntie
Voorzover de ondervraagde advocaten afdoening van appelzaken door een unus niet
bezwaarlijk vonden, is dat vooral om redenen van efficiëntie, omdat zo meer zaken
kunnen worden afgedaan. Snelheid kan ook in het belang van de cliënt zijn.
`De behandeling en de beslissing kan eventueel in een uitzonderingsgeval enkelvoudig, bij achterstanden is het toelaatbaar. In civiele zaken als de rechtzoekende een jaar of meer op de uitspraak moet wachten.'
`Liever één appelrechter dan geen appel.'
Eén van de dekens merkte op:
`Ia, het gebeurt omdat het efficiënter is, het kost minder geld, dat scheelt, maar
het tempo is voor cliënten belangrijker. Maar het mag niet ten laste van de
kwaliteit gaan.'
Kwaliteit
De advocaten noemden als belangrijkste reden waarom zij sterk de voorkeur geven
aan een meervoudige kamer in appelzaken dat deze een grotere garantie biedt voor
een kwalitatief goede beslissing. Dat betreft zowel de feitelijke als de juridische kant
van de beslissing. Zij verschillen wat dit betreft niet veel van de zittende magistratuur. Bij beslissingen die door een college worden genomen, zal in het algemeen
grotere zorgvuldigheid zijn betracht dan bij een beslissing door één persoon.
`Het karakter van appel is heroverwegen, je moet elkaar kunnen corrigeren,
vooral als er in eerste aanleg ook al slechts één rechter was. Met drie rechters
krijg je een meer afgewogen oordeel.'
`Dat men met een unus meer en sneller zaken kan behandelen, dat levert geen
rechtvaardigingsgrond op om zaken in appel door een unus af te doen. (...)
omdat bij drie de kans op fouten en ontsporingen kleiner is.'
Acceptatie
Een van de dekens zei op de vraag waarom in strafzaken een meervoudige kamer
volgens hem is te verkiezen:
`Simpel, het getal als voordeel. Omdat je met een meervoudige kamer een andere
rechter voor een misstap, een beoordelingsfout kan behoeden. Drie weten meer
dan één, zou je kunnen zeggen.'
Een andere respondent zei later in het gesprek:
`Eigenlijk gaat het ons (d.w.z. de advocaat) om de motivering op zich, dat is de
graadmeter. Het helpt als het er drie zijn.'
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Ervaring en deskundigheid
Ook de advocaten merkten op dat het bij de enkelvoudige rechtspraak erg aankomt
op de persoon die als unus optreedt. Het gaat niet zozeer om de ervaring, maar
vooral om de persoonlijkheid.
`Binnen de advocatuur ligt het altijd aan de persoon van de rechter. Alles wordt
gekleurd door de persoon van de rechter, dat wil zeggen bij de mondelinge
behandeling. Bij een meervoudige kamer wordt dat bepaald door de voorzitter.
Daarnaast is de beslissing belangrijk plus de motivering.'
8.2.2

De wettelijke regeling voor strafzaken

Zoals we hiervoor constateerden, toonden verschillende advocaten zich een principieel tegenstander van de behandeling van strafzaken in appel door een alleensprekende rechter. Toch noemde slechts één van de ondervraagde advocaten
concrete bezwaren tegen de wettelijke regeling hierover.
'De mogelijkheid strafzaken in appel door een unus te laten behandelen, zou
beperkter moeten zijn. In een strafzaak spelen hele andere belangen voor de
betrokkene dan in civiele zaken. Niettemin kan ik me ook daar een onderscheid
voorstellen ... bijvoorbeeld een criterium dat ziet op de strafmaat, bijvoorbeeld
bij een boete van f 150 waar appel wordt ingesteld, moet dat door een meervoudige kamer? Dan ben ik geneigd te zeggen: lijkt me absoluut niet nodig,
overdreven. Bij dreiging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, dan moet
het appel door een meervoudige kamer worden behandeld.'
Verder werden geen voorstellen voor verandering van de wettelijke regeling
gedaan. Evenmin werd gezegd dat afschaffing van de unus in appel volgens hen
gewenst is.
Vervolgens is de advocaten een oordeel gevraagd over de suggestie van enkele
hofpresidenten om bij de behandeling in appel de enkelvoudige kamer de mogelijkheid te geven om op verzoek van de verdachte een onvoorwaardelijke ontzegging
van de rijbevoegdheid om te zetten in een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Als daar
behoefte aan is, dan blijkt dat meestal pas op de zitting en dat betekent dat de zaak
dan naar de meervoudige kamer moet worden verwezen. Twee respondenten, beiden
zeer ervaren strafrechtsadvocaten, gingen hier nader op in. Beiden zeiden geen
problemen te hebben met deze beperking.
`Dat het bestaat - het instituut van de unus in appel - daar ben ik niet gelukkig
mee. Ik ben gelukkig met elke beperking die toch wordt aangebracht.' En verder:
'Op verzoek van de verdachte? Daar ben ik wel een klein beetje huiverig voor. (...)
wel hachelijk (...) de verdachte kan in het algemeen de consequenties slecht
overzien. (...) Met toestemming van de verdachte eventueel, maar dan alleen in
die gevallen dat de verdachte wordt bijgestaan door een raadsman. (...) Een
advocaat opereert er toch iets gemakkelijker mee.'
De andere strafrechtsadvocaat gaf als zijn mening te kennen dat het soms wel
bezwaarlijk is dat je van de rechter afhankelijk bent of die wil verwijzen. Verwijzen
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op verzoek van de verdachte kan niet. Nu moet er in zo'n geval een nieuwe zitting
komen.
`Bij een verwijzing, ben je zo maanden verder, dat is niet altijd een voordeel.'
Gezien de eerder vermelde bezwaren was te verwachten dat de meeste advocaten
geen mogelijkheden zagen voor uitbreiding op dit punt. Toch antwoordden enkele
van hen dat er toch wel strafzaken zijn aan te wijzen waar behandeling door een
enkelvoudige kamer in appel niet zo bezwaarlijk is.
`Ik ben er eigenlijk tegen. Ik moet eraan toevoegen dat ik best een heleboel zaken
kan noemen die een enkelvoudige kamer kan doen, maar die zijn moeilijk te
rubriceren.'
Op de vraag of het misschien zou kunnen bij eenvoudige diefstal (art. 310 Sr), zei één
van de advocaten:
`Bij eenvoudige diefstal, ja, ik kan me voorstellen dat bij first offenders een unus
in appel mogelijk is.'
Een andere advocaat meende daarentegen:
`Drie kan misschien nog veel effect hebben bij first offenders, de eerste keer is de
verdachte misschien nog onder de indruk.'
Voorts is volgens één van de ondervraagde advocaten bij boetes tot f 150 een
meervoudige kamer niet nodig. Bij misdrijven komt dit niet of nauwelijks voor.54
Overigens maakten de ondervraagde advocaten niet zo'n sterk onderscheid tussen
kantongerechtsappellen en rechtbankappellen, reden waarom hier bij de beschrijving van de uitkomsten van de vraaggesprekken dit onderscheid ook niet is
aangebracht.
8.2.3

De wettelijke regeling voor civiele zaken

Geen van de ondervraagde advocaten had bezwaar tegen de wettelijke regeling voor
enkelvoudige appelrechtspraak in civiele zaken.
Kantongerechtsappellen
Volgens verschillende van de ondervraagde advocaten zouden de mogelijkheden om
civiele zaken in appel te behandelen kunnen worden uitgebreid. Daarbij dachten
enkelen voornamelijk aan zaken met een relatief gering financieel belang. Eén van
hen stelde een soortgelijke regeling voor als nu geldt voor de zaken die in eerste
aanleg door de kantonrechter kunnen worden behandeld. Net als bij de regeling van
de absolute competentie zou het moeten afhangen van het belang van de zaak en
van de aard van de zaak.
'Als het alleen gaat om een gefixeerd financieel belang van niet meer dan f 6.000
vind ik dat behandeling door een meervoudige kamer in appel in geen verhou-
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Bij circa 2% van de rechtbankappellen in ons dossieronderzoek en bijna de helft van de kantongerechtsappellen.
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ding staat tot het belang van de zaak, tot het belang van de justitiabele. Ja, ook
in bepaalde arbeids- en huurzaken is enkelvoudige behandeling in appel
aanvaardbaar.'
'In civiele zaken zouden bijvoorbeeld zaken tot en met ƒ 25.000 bij één rechter
kunnen, daar heb ik geen problemen mee, in eerste aanleg. In appel die grens
laten bestaan? Ja, maar dan wel kijken naar het al dan niet eenvoudige karakter,
een zaak kan bij een hoog financieel belang toch eenvoudig zijn, en omgekeerd.
Ook bij het College voor de Arbitrage is er opeens geen grens meer, in appel zijn
er dan drie rechters.'
Deze respondent was overigens van mening dat arbeids- en huurzaken evenals
zaken wegens onrechtmatige daad in appel door drie rechters moeten worden
bekeken.
Het standpunt van de volgende respondent komt hier vrij goed mee overeen:
'Ik denk dat het heel moeilijk is criteria aan te leggen. Ik denk dat er wel mogelijkheden voor zijn, zaken die zich ervoor lenen. Eén criterium zou kunnen zijn
"het belang van de zaak". Maar een gering financieel belang kan juridisch ingewikkeld zijn. Wat dat betreft, is er geen wezenlijk verschil tussen een vordering
van tien gulden of een miljoen gulden.'
Niet alle respondenten zijn het daarmee eens.
'Er bestaat zowel bij advocaten als bij de rechterlijke macht een heilig ontzag
voor een groot financieel belang. Ik vind éénduizend of honderdduizend gulden
geen wezenlijk verschil, de rechtsvragen zijn dezelfde. Een financiële grens
aanleggen is echt fout. Misschien alleen vanuit het belang van de justitiabele.'
Principiële zaken moeten evenwel steeds meervoudig behandeld en beslist worden.
Daarin waren de ondervraagde advocaten eensgezind.
De meeste advocaten stonden met betrekking tot arbeids- en huurzaken afwijzend
tegenover enkelvoudige appelrechtspraak, omdat deze zaken vaak erg ingrijpend
zijn. Dat geldt ook voor zaken wegens onrechtmatige daad. Als het om een pure
geldvordering gaat, achtten sommige advocaten uitzondering niet onmogelijk.
Rechtbankappellen
Wat hiervoor is opgemerkt met betrekking tot de civiele kantongerechtsappellen,
geldt volgens de meeste advocaten evenzeer voor de rechtbankappellen. Een
wezenlijk verschil is er volgens hen in dit opzicht niet tussen deze categorieën.
Eén van de ondervraagde dekens vond in hofzaken drie rechters in appel zonder
meer noodzakelijk.
8.2.4

Overig commentaar

Over appel in het algemeen
De advocaten beschouwen - net als de leden van de zittende magistratuur - appel
als een waardevol goed. In hetgeen hiervoor is vermeld, komt dat duidelijk tot uiting.
Eén van de dekens onderstreepte dit:
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'Ik ben faliekant tegen afschaffen van appel, zoals bij vreemdelingenzaken is
gebeurd. Mijn ervaring als advocaat is dat de dames en heren nogal luimig zijn,
er is geen lijn te ontdekken in de uitspraken. Het is het toppunt van een loterij.
Dat wordt opgeheven als er een appelmogelijkheid is.'
Hij refereerde in dit verband aan de zaken ex artikel 1639w BW waarin geen hoger
beroep mogelijk is. Enkele andere respondenten maakten soortgelijke opmerkingen.
Overigens gaf één van de advocaten spontaan te kennen dat het wel gebeurt dat
nodeloos appel wordt ingesteld. Zo komt het wel voor dat een cliënt per se in appel
wil hoewel de advocaat denkt dat het zinloos is. Deze advocaat zei zich te kunnen
voorstellen dat een appelrechter het bezwaarlijk vindt om in dit soort zaken met drie
rechters te gaan zitten.
Bij één van de advocatenkantoren was een klacht over onnodige appellen aanleiding
geweest een onderzoek te doen naar de gevolgen van het appel. Daaruit was gebleken dat bij dat kantoor in alle onderzochte zaken het vonnis in appel was vernietigd.
Over de unus in het algemeen
Geen van de ondervraagde dekens en leden van de Raad van Toezicht was op een
of andere manier geconfronteerd met problemen rond de unus in appel.
Op de vraag of het behandelen van appelzaken door een enkelvoudige kamer
bepaalde voordelen had gehad, gaf een van de strafrechtsadvocaten, die ook
cassatie-advocaat is, ten antwoord:
`Ja, ik weet niet of ik dat een voordeel mag noemen. In mijn cassatiepraktijk zie
ik met een zekere regelmaat dat de verdachte er ten onrechte goed uitkomt,
vanuit de verdachte gezien.'
Voorts merkte deze advocaat op dat veel van de `Mulder-zaken' die in eerste en enige
aanleg door een unus worden behandeld (de kantonrechter namelijk) in cassatie
meestal niet in stand blijven. Als het om rechtsvorming gaat, zoals in deze zaken
meestal het geval is, geeft een unus extra veel cassatie. Dit zou naar zijn idee zijn
in te dammen door het appel in deze zaken door een meervoudige kamer te laten
behandelen in plaats van door een alleensprekende rechter.
Eén van de dekens vestigde de aandacht op de griffierechten. Die zijn gelijk of een
zaak nu enkelvoudig of meervoudig wordt afgedaan.
`Bij de unus betaal je geen lagere griffierechten, dat kan niet. Dat is in feite
oneerlijk. Dat zou wel moeten. Maar dan niet de regeling zodanig veranderen
dat het griffierecht voor meervoudige-kamerzaken omhoog gaat!'
8.2.5

Samenvatting advocatuur

De meeste ondervraagde advocaten vinden, net als de zittende magistratuur, de
unus in appel slechts in bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden
acceptabel. Waren de rechters vooral tegen de enkelvoudige kamer bij appel in
civiele zaken, de advocaten zijn dat juist in strafzaken, omdat deze persoonlijk
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ingrijpender zijn. De leden van de advocatuur leggen sterk de nadruk op het belang
van de justitiabele. Overigens stemmen de argumenten overeen met die van de leden
van de zittende magistratuur. Eenvoudige civiele zaken, bijvoorbeeld over alimentatie, kunnen in appel door een unus worden afgedaan, tenzij deze van principiële
aard zijn of als er over kinderen moet worden beslist.
Overigens vinden enkele advocaten dat ook bij strafzaken de unus bij kantongerechtsappellen toelaatbaar is indien het om relatief lage boetes (f 150) gaat.
Vóór de unus pleit de efficiëntie, snelheid kan - in ieder geval in civiele zaken - ook
in het belang van de cliënt zijn, maar dit mag niet ten koste van de kwaliteit gaan.
De meervoudige kamer geeft grotere garantie voor een kwalitatief goede beslissing,
zowel feitelijk als juridisch.
Slechts een enkele advocaat zag mogelijkheden om tot een uitbreiding van de
unus in appel bij strafzaken te komen, doch kon hiervoor geen bruikbare criteria
bedenken.
Bij civiele zaken zou de wettelijke regeling verruimd kunnen worden, afhankelijk van
het belang en de aard van de zaak; in feite zouden hier dezelfde criteria als voor de
keuze van de enkelvoudige kamer in eerste aanleg kunnen worden gehanteerd.
Benadrukt werd dat het bij deze keuze gaat om de rechtsvragen en niet om het
financiële belang van de zaak.
8.3

Het openbaar ministerie

8.3.1

Argumenten voor en tegen de unus in appel

De leden van het OM is alleen gevraagd naar hun opvattingen over en ervaringen met
de unus in appel in strafzaken. Geen van de ondervraagde leden van het openbaar
ministerie had principiële bezwaren tegen de behandeling van strafzaken in appel
door een enkelvoudige kamer. Wel moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan wat
betreft de aard van de zaken en de persoon die als alleensprekende rechter optreedt.
De ondervraagde leden van het OM hebben minder moeite met de unus in appel dan
de leden van de zittende magistratuur. Zij staan daarmee haast diametraal tegenover
de ondervraagde leden van de advocatuur die over het algemeen tegen enkelvoudige
appelrechtspraak in strafzaken zijn.
De argumenten die de leden van het OM aanvoerden, zijn op dezelfde wijze gegroepeerd als hiervoor.
Efficiëntie
Alle respondenten - zowel bij de rechtbank als het hof - waren van mening dat door
te werken met een unus meer zaken kunnen worden afgedaan. Dat is een belangrijk
voordeel.
`Prima, omdat wij anders helemaal niet door de berg zaken heen komen.'
`Nou, daar ben ik niet op tegen, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.'
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Deze respondent noemde als voorwaarden: dat het gaat om eenvoudige zaken, die
juridisch niet ingewikkeld zijn en dat geen al te zware sancties worden opgelegd
(niet meer dan zes maanden vrijheidsstraf of ontzegging van de rijbevoegdheid).
`Dat hangt ervan af. Ik vind dat het in sommige zaken wel kan en in andere niet.
A priori ben ik er niet op tegen.'
`Ik moet zeggen dat ik tegen de unus in dit soort zaken geen enkel bezwaar heb.
Het is een kwestie van efficiëntie.'
De leden van het OM waren het er ook over eens dat het een groot voordeel is dat een
EK zaken sneller kan afdoen omdat direct mondeling uitspraak kan worden gedaan.
Het kan in het belang van de verdachte zijn snel duidelijkheid te krijgen. Evenals de
rechters wezen de leden van het OM in dit verband op de bepaling in het EVRM, dat
zaken binnen redelijke termijn moeten worden afgedaan.
Voor het OM maakt het overigens geen verschil of een zaak in appel nu door een EK
of een MK wordt behandeld, de voorbereidingstijd voor het requisitoir blijft gelijk.
Om de grotere hoeveelheid zaken af te kunnen doen, moeten er bij het OM wel
voldoende mensen zijn.
Ervaring/deskundigheid
Vooral de officieren wezen erop dat het van veel belang is wie als unus optreedt:
de unus moet veel ervaring hebben met het behandelen van strafzaken, liefst als
politierechter, zo mogelijk rechter-commissaris zijn geweest (volgens één van de
respondenten een vereiste waaraan moet zijn voldaan), doorkneed zijn in het vak,
het klappen van de zweep kennen. Dit is een telkens terugkerend argument, ook de
zittende magistratuur en de advocatuur maakten hier melding van.
Niet alleen omdat het efficiënter is, maar ook omdat behandeling door drie rechters
in bepaalde gevallen niet nodig is, geven de respondenten de voorkeur aan een
alleensprekende rechter in zaken die bewijstechnisch eenvoudig en wat de persoonlijke omstandigheden van de verdachten betreft, niet gecompliceerd zijn. En ook als
er geen principieel verweer wordt gevoerd en als het kennelijk alleen om uitstel gaat.
Per slot van rekening werken behalve rechters ook de advocaat-generaal of de
officier van justitie en een ervaren, juridisch geschoolde griffier aan een zaak.
`Het is overdone met zoveel juridische know-how naar een simpel zaakje te
kijken.'
Eén van de respondenten wees erop dat het werken met een MK organisatorische
problemen met zich meebrengt die zich bij de EK niet voordoen. Als zaken worden
aangehouden voor nader onderzoek, moet de kamer later namelijk in dezelfde
samenstelling de zaak verder behandelen of in een andere samenstelling van voor af
aan beginnen. Ook om die reden verdient een EK vaak de voorkeur.
Ernstige misdrijven, ingewikkelde en principiële zaken, acceptatie
De meervoudige kamer in appel kan volgens de ondervraagde leden van het OM
echter zeker niet gemist worden. Enkele respondenten benadrukten dat je bij
ernstige, zware zaken en zware straffen zowel tegenover de samenleving, de slacht-
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offers als de verdachten verplicht bent de zaak door een meervoudige kamer te
behandelen.
'Voor de samenleving en betrokkenen is het niet aanvaardbaar als één persoon
beslist dat iemand bijvoorbeeld zeven jaar de bak in moet.'
Een hoofdofficier repliceerde:
'Bij zwaardere zaken, zaken die moeilijk zijn qua bewijs, daar zit je aan een
meervoudige kamer te denken, bij zaken die principieel moeilijk zijn, zoals
euthanasie, incest, als het erom gaat of wel of geen tbs moet worden opgelegd.'
Als er aan de strafzaak een civiele procedure wordt gekoppeld, moet de zaak ook
aan een meervoudige kamer worden voorgelegd. Dat geldt overigens ook voor de
behandeling in eerste aanleg van dit soort zaken.
Volgens de meeste officieren van justitie is het ook beter dat principiële kantongerechtsappellen of kantongerechtsappellen die moeilijk zijn qua bewijs, door
een meervoudige kamer worden behandeld. Dat geldt ook als het gaat om een
ingrijpende strafmaat.
'Bij sommige zaken eist het rechtsgevoel dat er door drie naar wordt gekeken.'
'Ik ben ronduit gelukkig met het feit dat wat ingewikkelder zaken aan een
meervoudige kamer voorgelegd kunnen worden.'
Eén van de officieren zag - zolang de unus een ervaren rechter is zoals nu steeds het
geval is - geen noodzaak voor een meervoudige kamer voor de behandeling van
kantongerechtsappellen. De anus maakt deel uit van de rechtbank, bij moeilijke
beslissingen kan hij altijd overleg plegen met collega's.
8.3.2

De wettelijke regeling voor strafzaken

Opvallend is dat zowel de ondervraagde procureurs-generaal als de advocaatgeneraal zeiden dat zij het een goede zaak vinden dat de unus in appel niet bevoegd
is langere onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen op te leggen dan in eerste aanleg zijn
opgelegd, terwijl de meeste van de ondervraagde (hoofd) officieren de noodzaak van
deze beperking niet zagen.
Een wetswijziging die het mogelijk maakt voor een unus om op verzoek van de
verdachte in appel een ontzegging van de rijbevoegdheid om te zetten in een
vrijheidsstraf achten de PG's/AG evenmin nodig:
'Ja, het is wel een probleem. Maar dat komt zelden voor.'
'Komt zo weinig voor, een wetswijziging zou niet in een behoefte voorzien.'
De (hoofd) officieren vonden dat dit wel mogelijk zou moeten zijn.
De meeste ondervraagde leden van het OM hadden ook geen problemen met de
beperking dat alleen zaken voor de enkelvoudige appelrechter kunnen worden
gebracht die in eerste aanleg door de politierechter zijn behandeld. Eén van de
officieren pleitte er echter voor zowel de politierechter als de unus in appel de
mogelijkheid te geven straffen van maximaal een jaar op te leggen (thans maximaal
zes maanden).
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Een van de ondervraagde hoofdofficieren zou geen beperkingen in de wet willen
aanbrengen voor enkelvoudige appelrechtspraak in strafzaken, en pleitte ervoor
te bepalen dat het hof kan beslissen of een strafzaak door een enkel- of een
meervoudige kamer wordt afgedaan. Hij voegde daaraan toe:
`Ik kan me voorstellen dat als je beperkingen wilt, dat je die zoekt in de strafmaat. Dat moet je dan in de wettelijke regeling opnemen. Anders krijg je grote
regionale verschillen, dat is nergens goed voor. Waar het allemaal om draait, is
de kwaliteit van de rechtspleging. Die hangt af van de rechters. Je zou beperkingen aan rechters moeten stellen.'
De meeste respondenten gaven aan het begin van het gesprek spontaan aan dat zij
de mogelijkheden voor de unus wel zouden willen uitbreiden naar andere
appelzaken dan alleen die waar dat nu mogelijk is.
Kan to ngerech tsappellen
Zoals hiervoor reeds is opgemerkt, is deze vraag met betrekking tot de strafzaken die
onder de vigerende wet in eerste aanleg door de kantonrechter worden behandeld
(overtredingen) niet relevant. In principe kunnen alle overtredingen in appel door
een unus worden afgedaan. Veel rechtbanken hebben in de afgelopen jaren (vrijwel)
alle kantongerechtsappellen enkelvoudig afgedaan (zie bijlage 2, tabel 14).
Rechtbankappellen
Bij de suggesties die de leden van het OM deden voor uitbreiding van de mogelijkheden om strafzaken (misdrijven) in appel door een EK af te doen, ging men uit van
de aard van het delict. Binnen de eerder vermelde condities zou het mogelijk moeten
zijn bij:
- rijden tijdens ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 32 WVW) en bij doorrijden
na aanrijding (art. 30 lid 1 WVW). Bij beide misdrijven is het proces-verbaal van
de politie vaak korter dan het gemiddelde proces-verbaal bij rijden onder
invloed (art. 26 WVW), ze komen vaak voor in combinatie met rijden onder
invloed en bovendien zijn er bij rijden tijdens de ontzegging weinig bewijsproblemen;
- ongeldig kenteken (art. 14 WVW);
- sociale-steunfraude;
- simpele winkeldiefstal of simpele diefstal, dat is niet gelijk aan eenvoudige
diefstal;
- eenvoudige diefstal;
- eenvoudige inbraak;
- eenvoudige autokraak (uit auto);
- uitbreiding parallel aan art. 74c Sr over OM-transacties door de politie. Sinds
1 april 1994 is de politie onder meer transactiebevoegdheid toegekend ten
aanzien van winkeldiefstal of verduistering van goederen met een waarde
van ten hoogste f 250 en ten aanzien van rijden onder invloed als het alcohol-
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gehalte van de adem niet meer bedraagt dan 350 microgram of bij een bloedalcoholgehalte van niet meer dan 0,8 promille;
eenvoudige zaken die juridisch niet ingewikkeld zijn, bijvoorbeeld winkeldiefstal;
droge-klapzaken, dat is simpele mishandeling, niet hetzelfde als eenvoudige
mishandeling;
eenvoudige vernieling;
zaakbeschadiging (art. 350 Sr);
openlijke geweldpleging;
alle zaken in de PR-sfeer, `gewone' PR-zaken: simpel qua bewijs, niet meer dan
zes maanden vrijheidsstraf geëist;
zaken die de PR heeft afgedaan met mogelijkheid te verwijzen naar MK;
in principe bij alle zaken, het hof beslist of de zaak moet worden verwezen naar
de MK.
8.3.3

Overig commentaar

Over appel in het algemeen
De ondervraagde leden van het OM achten de mogelijkheid van appel bijzonder
waardevol. In veel gevallen wordt overigens volgens de respondenten appel alleen
maar ingesteld om uitstel van executie te krijgen. Dat vaak sprake is van vertragingstactiek blijkt volgens hen bijvoorbeeld uit het feit dat veel verdachten in appel niet
verschijnen (60% verstek in kantongerechtsappellen en 20% in rechtbankappellen
bij de behandeling in hoger beroep). Bovendien drukt het tijdsverloop de straf. Blijft
de straf gelijk, dan levert het appel in ieder geval uitstel op. Dat om die reden veel
wordt geappelleerd, is echter moeilijk hard te maken.
Het gros van de appellen, zo stelde één van de respondenten, zijn strafmaatappellen.
Eén van de ondervraagde PG's merkte op dat direct merkbaar is als het hof zwaardere
straffen oplegt dan de rechtbank in eerste aanleg: veel appellen worden dan
ingetrokken. Het effect ebt weer weg na verloop van tijd.
Omgekeerd bevordert het feit dat straffen in appel meestal gunstiger uitvallen de
neiging bij verdachten om hoger beroep in te stellen. Eén van de hoofdofficieren
merkte op:
`Ik zeg altijd, het hof voedt met de strafmaat zijn eigen bestaansrecht.'
De lange duur van de procedure is voor het OM vaak een probleem. In dat verband
werd opgemerkt dat het voor het OM frustrerend is als de uitwerking van de
vonnissen door de rechtbank lang op zich laat wachten. Dat kan bijvoorbeeld
leiden tot niet-ontvankelijkverklaring van het OM.
Over de unus in het algemeen
Filosoferend over de vraag welke van de betrokken beroepsgroepen het meest geporteerd is voor een alleensprekende rechter en waarom, stelde één van de officieren
dat het OM volgens hem meer voor de unus is dan andere beroepsgroepen vanwege
de snelheid. Dat komt omdat het OM dichter bij de politie en de slachtoffers staat en
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van hen vaak te horen krijgt van: `Komt er nog eens een uitspraak?' De advocaat
heeft daarentegen in het algemeen meer met het belang van de verdachte te maken,
waarvoor snelheid meestal geen voordeel is.
Drie van de ondervraagde leden van het OM attendeerden erop dat bij behandeling
van een strafzaak door een enkelvoudige kamer de vergoeding voor rechtsbijstand
lager is dan bij behandeling door een meervoudige kamer. Voor eerste-aanlegzaken
ligt de vergoeding bij enkelvoudige-kamerzaken 50 tot 70% onder het normbedrag
(zie Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994, bijlage IIA). Aangezien de wegingsfactor in hoger beroep gelijk is aan die voor de zaak in eerste aanleg, geldt in hoger
beroep ook een lagere vergoeding als een zaak in eerste aanleg door de politierechter is behandeld, dus ook als de zaak dan in appel door een meervoudige kamer
wordt afgedaan (zie Hof Amsterdam 16 juni 1989, JSV 1990/20). De respondenten
veronderstelden dat advocaten een meervoudige kamer mede om die reden zouden
verkiezen.55

Hierbij kan worden aangetekend dat de vergoeding verleend voor strafzaken die
in hoger beroep hebben gediend 75% bedraagt van de voor die zaken geldende
grondslag.56
8.3.4

Samenvatting openbaar ministerie

Geen van de ondervraagde leden van het openbaar ministerie is tegen de unus in
appel. Hun mening is alleen gevraagd met betrekking tot strafzaken. Niet alleen
redenen van efficiëntie werden aangevoerd, ook vond men bij simpele zaken (bewijstechnisch en qua persoonlijke omstandigheden) en niet-ingrijpende sancties drie
rechters te veel. Bovendien: de unus zit wel alleen, maar kan bij moeilijke zaken wel
overleggen met collega's.
Wel zou de unus een ervaren rechter moeten zijn, ook uit collegiale overwegingen,
omdat het moeilijk is de beslissing van een ervaren kantonrechter in appel voor te
leggen aan één jonge rechter.
Unaniem was men van oordeel dat de unus in staat is meer zaken af te doen en
sneller (doet meestal direct mondeling uitspraak) dan de meervoudige kamer.
Voor het OM maakt het geen verschil of een zaak in appel door de enkelvoudige of
de meervoudige kamer wordt behandeld, de voorbereidingstijd van het requisitoir
blijft gelijk. Het voordeel van de enkelvoudige kamer is dat de zaak eerder wordt
behandeld. Het kan (ook) in het belang van de verdachte zijn snel duidelijkheid te
krijgen (en conform de eis van het EVRM e.d.).
De meervoudige kamer is ook organisatorisch lastig, bijvoorbeeld als zaken worden
aangehouden voor nader onderzoek.

55
56

In civiele zaken is de vergoeding voor rechtsbijstand in enkelvoudige- en meervoudige-kamerzaken gelijk
(zie Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994, artt. 7 en 8 en bijlage I).
Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994, art. 33. In civiele zaken bedraagt de vergoeding in hoger beroep
85% van het normbedrag, zie art. 8 van het besluit).
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Diverse suggesties werden gedaan om de mogelijkheden van de unus in appel uit te
breiden tot alle zaken in de politierechter-sfeer, de minder ingewikkelde en qua
strafmaat eenvoudige zaken.
Het gaat bij hoger beroep vaak om vertragingstactiek, daarom gebeurt ook veel bij
verstek. Dit werd wel aangevoerd als reden om in appel te volstaan met één rechter.
Dit is echter moeilijk hard te maken.
8.4

Samenvatting resultaten vraaggesprekken

Met zestien leden van de zittende magistratuur, tien advocaten en acht leden van het
openbaar ministerie zijn gesprekken gevoerd, waarin is gevraagd naar opvattingen
over en ervaringen met de unus in appel in strafzaken en civiele zaken.
Als belangrijkste voordeel van de enkelvoudige appelrechtspraak werd in alle
gesprekken de verhoogde efficiëntie genoemd. Ook de snelheid van de enkelvoudige
kamer kwam als positief naar voren. De respondenten gaven allen aan dat de persoon van de unus van groot belang is, het moet een ervaren rechter zijn. Overigens
had niemand op dit punt een aanmerking te maken.
De respondenten beoordeelden de vigerende regelingen positief en achtten, onder
bepaalde voorwaarden, uitbreiding van de toepassing van de unus in appel zeer wel
mogelijk. Veel OM-leden vonden zo'n uitbreiding zelfs wenselijk. De meeste leden
van de advocatuur zagen bij strafzaken daarentegen geen mogelijkheden voor
uitbreiding.
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Court integration and appeal in the
Netherlands

A study on criminal and civil cases and on the single judge in appeal
In 1997, the Netherlands subdistrict courts and district courts will be united.
Then there will be only one court of first instance for civil and criminal cases. As
a consequence, appeals from the current subdistrict courts will then no longer
be dealt with by the district courts but by the Courts of Appeal. With a view to
preparation and discussion of the bill on these changes an investigation was carried
out by the WODC, at the request of the Ministry of Justice, on the following matters:
- Type and number of appeal cases.
- Who lodged appeals, why and what are the consequences?
- Opinions on, and experiences with, use of a single judge in appeals.
Criminal cases
In 1992 the district courts dealt with about 8,000 criminal cases in appeals from the
subdistrict courts. In 1993 this number rose to over 9,600. Therefore, the new-style
Courts of Appeal will probably need to try an extra 10,000 former subdistrict court
appeal cases on top of 11,000 district court appeal cases annually. About half of the
subdistrict court appeal cases involve traffic offences, of which almost 20% are
offences of the Motor Insurance Liability Act, and among the others are violations of
the Driving Hours Ordre, and fare-dodging.
If - as is being considered - appeal will only be allowed when a fine of more than
DFL 500 has been imposed, the number of `district court appeals' in criminal cases
will not total 10,000 annually, but only about 2,200. Now the limit for appeal is
DFL 50.

Civil cases
After the court integration the new-style Courts of Appeal wijl need to deliver a final
decision in an extra 1,200 disputed cases (rolzaken) and in an extra 600 extra-judicial
cases (rekestzaken) annually, all of them former subdistrict court appeal cases.
A good 40% of the disputed appeals of the subdistrict courts concern labour law and
about 30% rent law. There are hardly any labour and rent cases among the district
court appeals (3,600 annually) that are put to the Courts of Appeal now. At the
moment, the number of extra-judicia] appeals from the district courts in which the
Courts of Appeal have to give a final order total almost 3,000 annually.
By raising the appeal limit from DFL 2,500 to DFL 5,000 - as is being considered - the
number of civil disputed appeal cases wil] be reduced by 500.
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Opinions on and experiences with the single judge in appeal
Interviews were held with judges, lawyers (advocaten) and members of the public
prosecutors' offices.
Greater efficiency was mentioned by all respondents as an advantage of the
administration of justice by a single judge in appeal. The speed of the single
chamber was seen as a benefit as well. Members of the public prosecutors' offices
said that the full bench of three judges is excessive for simple criminal cases that do
not have severe penalties. They also pointed out that often the full bench of three
judges is difficult to arrange.
On the other hand important advantages of the full bench of judges were also
brought out by the respondents: discussion among the judges contributes to the
quality of their rulings; the chance of a good decision is thereby increased, and the
risk of a poor one is reduced; the litigants and the defendants, as well as the judges
in first instances, are likely to see more cogency in the rulings of a full bench; three
judges who consult each other, and are sometimes rotated to different three-judge
panels, foster uniformity in the administration of justice.
All respondents agreed that when only one judge is used, the personal qualities of
this judge are especially important, and an experienced judge is required.
All three professional groups assessed the current regulations positively, but
expansion of the single-judge system was deemed possible. Many members of the
public prosecutors' offices even thought it desirable. But many lawyers saw little or
no prospects for its expansion in criminal cases.
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Appel et intégration

Etude relative aux affaires pénales, civiles et au système du juge d'appel
unique
En 1997, les tribunaux d'instance et de grande instance néerlandais seront
fusionnés. II ne restera alors pour les juridictions civile et pénale qu'un seul tribunal
en premier ressort, le tribunal `nouveau style'. Dans la perspective de la préparation
de la proposition de loi et des débats consécutifs, le Ministère de la Justice a chargé
le WODC de réaliser une étude sur:
- la nature et le nombre d'affaires d'appel;
- les personnes ayant interjeté appel, les raisons et conséquences;
- les conceptions et expériences relatives au système du juge d'appel unique.
Affaires pénales
Les tribunaux de grande instance ont traité en 1992 quelques 8 000 affaires pénales
en appel (appels des jugements des tribunaux d'instance). Ce nombre est passé à
9 600 en 1993. C'est pourquoi il est probable que les tribunaux'nouveau style' auront
à traiter, outre les 11 000 appels des jugements des tribunaux de grande instance,
quelques 10 000 appels des jugements des anciens tribunaux d'instance. Environ la
moitié des appels des tribunaux d'instance concerne des contraventions de circulation - près de 20% des infractions à la Loi relative à l'Assurance de responsabilité
civile véhicules à moteur - et puis, entre autres, des infractions au Décret sur la
durée de conduite et à la Loi relative au transport des voyageurs (principalement
des cas de 'resquille').
Si en cas d'infraction, il n'est possible d'interjeter appel que lorsqu'une amende de
plus de 500 florins a été infligée - comme il est envisagé - le nombre d'appels des
jugements des tribunaux d'instance en matière pénale passera de 10 000 à seulement 2 200 par an. A 1'heure actuelle, le jugement est susceptible d'appel à partir
d'une amende de 50 Oorins.
Affaires civiles
En ce qui concerne les affaires civiles, il s'agit annuellement d'environ 1 200 affaires
mises au r81e dans lesquelles un jugement définitif doit être prononcé et d'environ
600 requêtes (tous les appels des jugements des tribunaux d'instance), qui seront
transférées vers les nouveaux tribunaux.
Quarante pour cent des 1 200 affaires mises au r6le concerne le droit du travail
tandis qu'environ 30% sont des contentieux en matière de location. Parmi les
affaires dont sont saisies les cours d'appel à l'heure actuelle (3 600 par an), les
contentieux en matière de droit du travail ou de location sont rares.
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Le nombre de requêtes dans lesquelles une décision définitive doit être prononcée
se monte à I'heure actuelle à environ 3 000.
En augmentant la limite d'appel de 2 500 à 5 000 florins - comme il est envisagé - le
nombre d'appels de jugements en matière civile serait limité à 500 affaires par an.
Conceptions et expériences relatives au système du juge d'appel unique
Des entretiens ont eu lieu avec des membres de la magistrature assise, du barreau et
du Ministère public.
Un avantage du système du juge d'appel unique mentionné dans tous les entretiens
est l'accroissement de l'efficacité. La rapidité de la chambre à juge unique est également percue comme un avantage.
De l'avis de meetbres du Ministère public, la formation collégiale à trois juges est
exagérée en ce qui concerne les affaires pénales simples dont les sanctions sont peu
sévères. Ils signalent également que la chambre à trois juges est souvent difficile à
organiser.
En revanche, les principaux avantages de la chambre à trois juges en matière
d'appel sont que les débats entre trois juges contribuent à la qualité du jugement
ou de l'arrêt, que la probabilité d'une décision juste est plus grande tandis que les
risques d'erreurs sont réduits, que le jugement d'une formation collégiale est plus
convaincant, aussi bien pour le justiciable que pour le juge en premier ressort et
que la concertation entre trois juges (assurée par roulement) améliore l'uniformité
du droit.
La personnalité du juge unique est importante: il doit s'agir d'un juge expérimenté.
Les personnes interrogées n'ont fait, d'ailleurs, aucune remarque sur ce point.
Les règlements en vigueur ont été considérés comme positifs par les trois catégories
professionnelles. Sous certaines conditions, une généralisation de la chambre à juge
unique est considérée comme possible, voire souhaitable en ce qui concerne
nombre de membres du Ministère public. Par contre, nombreux sont les membres
du barreau pour lesquels les possibilités de généralisation de la chambre unique en
matière pénale sont restreintes ou inexistantes.
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Bijlage 1

Samenstelling van de begeleidingscommissie

De Minister van Justitie heeft bij beschikking van 14 augustus 1992 voor dit onderzoek
een begeleidingscommissie ingesteld. In deze begeleidingscommissie onderzoek
appelpraktijk hebben zitting:
als voorzitter:
mr. A. Wendels, president van het Gerechtshof te Leeuwarden
als leden:
mr. W.D.H. Asser, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
mevrouw drs. R. Boswinkel, beleidsmedewerker bij de directie Ontwikkeling Rechtspleging
(DGR) van het Ministerie van Justitie
mr. J.A.J.M. van Goethem, oud-vice-president van de Rechtbank te Den Haag
dr. M.M. Kommer, projectcobrdinator bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie
mevrouw mr. J. Mooijen, officier van justitie in het arrondissement Rotterdam,
gedetacheerd bij de directie Staats- en Strafrecht van het Ministerie van Justitie
mr. drs. Th.G.M. Simons, raadadviseur Wetgeving Publiekrecht bij het Ministerie van
Justitie
dr. D.W. Steenhuis, procureur-generaal bij het Gerechtshof te Leeuwarden
Het secretariaat berust bij mevrouw dr. C. van der Werff en mevrouw B.J.W. DocterSchamhardt, respectievelijk wetenschappelijk onderzoeker en onderzoekmedewerker
bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie, die tevens het onderzoek uitvoeren.

Bijlage 2

Tabellen

Tabel 1:

Overzicht van de steekproef van door de rechtbanken In hoger beroep bij eindvonnis afgedane strafzaken (kantongerechtsappellen), eerste kwartaal 1992
opgevraagde strafdossiers
abs. aantal

gegevens beschikbaar
abs.
%

Den Haag

190

161

Rotterdam

194

175

90

Breda

134

100

75

Alkmaar*

187

146

78

Arnhem

161

151

94

totaal

866

733

85

arrondissementsrechtbank

'

85

Tweede kwartaal 1992.

Tabel 2:

Overzicht van de steekproef van door de gerechtshoven in hoger beroep bij eindarrest afgedane strafzaken (rechtbankappellen), die eind 1989 in eerste aanleg
door de rechtbank zijn afgedaan

gerechtshof

opgevraagde strafdossiers
abs. aantal

gegevens beschikbaar
abs.
%

Den Bosch

199

199

Arnhem

233

226

97

Den Haag

210

198

94

Amsterdam

188

188

100

Leeuwarden

65

53

82

895

864

97

totaal

100
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Tabel 3:

Overzicht van de steekproef van door de rechtbanken in hoger beroep bij eindvonnis afgedane civiele rolzaken (kantongerechtsappellen), eerste halfjaar 1991

arrondissementsrechtbank

opgevraagde strafdossiers
abs. aantal

gegevens beschikbaar
abs.
%

Den Haag

49

48

98

Rotterdam

29

21

72

Breda

57

52

91

Alkmaar

19

18

95

Arnhem

29

27

93

Utrecht

22

21

95

Leeuwarden

31

28

90

236

215

91

totaal

Tabel 4:

Overzicht van de steekproef van door de gerechtshoven in hoger beroep bij eindarrest afgedane handelszaken (rolzaken, rechtbankappellen), eerste kwartaal 1991

gerechtshof

opgevraagde dossiers
abs. aantal

gegevens beschikbaar
abs.
%

Den Bosch

46

38

83

Arnhem

38

32

84

Den Haag

48

44

92

Amsterdam

102

60

59

Leeuwarden

14

12

86

248

186

75

totaal

Tabel 5:

Vergelijking van de in Nederland als geheel en de in de arrondissementen in ons
onderzoek door de kantonrechter afgedane strafzaken, naar aard van het strafbare feit, 1990 en 1991, In %
1990
Ned.

1991
5 arr.'

(N=377.144) (171.310)

Ned.

5 arr.`

(390.956) (198.327)

1

1

1

1

69

63

66

61

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

4

4

6

6

Wet autovervoer personen

7

6

8

9

13

20

15

18

6

6

4

5

100

100

100

100

Wetboek van Strafrecht
Wegenverkeerswet en daarop berustende reglementen

verordeningen lagere overheden
overige overtredingen

totaal
`

Het betreft de arrondissementen Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar en Arnhem.
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Tabel 6: In eerste aanleg door de kantonrechter afgedane strafzaken in Nederland als
geheel en in de arrondissementen in ons onderzoek (1990), en de in deze
arrondissementen door de rechtbanken in hoger beroep afgedane strafzaken
(eerste kwartaal 1992), naar aard van het strafbare feit, in %
kantonrechter 1990

rechtbank in h.b.
1 e kw. 1992

Wetboek van Strafrecht

Nederland

5 arr.*

5 arr.`

(N=377.144)

(N=171.310)

(n=733)

1

1

69

63

Wegenverkeerswet en daarop
berustende reglementen

waarvan:
wegenverkeersreglement

50

6

7

2

16

12

3

13

10

10

3

2

4

0

0

0

31

32

31

parkeerovertreding (excl. gemeente
lijke parkeerver.)
overtreding t.z.v. maximum snelheid,
art. 51 RVV
overtreding t.z.v. door rood licht
rijden, art 68 t/m 73 RVV

reglement kentekenregistratie
overige overtredingen WVW en RVV

Wet aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen

4

4

19

Wet autovervoer personen

7

6

-

Wet op de omroepbijdragen

0

0

-

Rijtijdenwet 1936

0

1

-

Spoorwegwet
Jachtwet, Visserijwet en Vogelwet 1936
Vreemdelingenwet
Wapenwet en Wet tot wering

2
0
1

3

-

0
0

1
0

0

0

1

2

1

25

13

20

4

ongewenste handwapenen
andere bijzondere wetten, reglementen
en besluiten
verordeningen lagere overheden
waarvan:
gemeentelijke parkeerverordeningen
overige gemeentelijke verordeningen

4

2

1

9

18

3
0

onbekend
totaal
*

100

100

Het betreft de arrondissementen Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar en Arnhem.

100
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Tabel 7:

Vergelijking van het totale aantal in 1989 in eerste aanleg door de rechtbanken
afgedane strafzaken waarin hoger beroep is ingesteld, en de steekproef van
strafzaken waarin hoger beroep is ingesteld', naar aard van het strafbare feit,
aard van de beslissing en opgelegde straf, in %

gewone strafzaken

Nederland

steekproef

(N=8.679)

(n=895)

94

97

waarvan:

7

7

12

14

3
3

3
3

vermogensmisdrijven

35

34

misdrijven Wegenverkeerswet

25
6

26
7

misdrijven tegen openbare orde en gezag
misdrijven tegen leven en persoon
ruwheidsmisdrijven
seksuele misdrijven

misdrijven Opiumwet

5
1

2
1

3
96

95

1

1

geen

48

47

wel

52

53

economische strafzaken
belastingstrafzaken
aard beslissing:
vrijspraak
schuldigverklaring met straf
overige

4

door rechtbank opgelegde straf:
(ged) onvoorw. vrijheidsstraf

waarvan:
korter dan 1 maand

15

17

1 tot 3 maanden

11

10

3 tot 6 maanden

9

9

6 maanden tot 1 jaar

7

8

1 jaar

1

0

meer dan 1 tot 3 jaar

5

5

3 jaar of langer

4

4

(ged) onvoorw. boete
geen

61

64

wel

39

36

waarvan:
f 250 of minder

4

3

f 251 t/m f 500

9

10

f501t/nif 1.000

14

12

f 1.001 t/ni f 5.000

10

11

2

1

meer dan f 5.000

totaal
*

rechtbanken Den Bosch, Arnhem, Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden.

100

100
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Tabel 8:
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Arrondissementsrechtbanken in hoger beroep, eindvonnissen in civiele
rol-appelzaken (kantongerechtsappellen, handelszaken), naar wijze van
afdoening, per rechtbank, 1992 en 1993

rechtbank

1992
verstek

1993

contradictoir

totaal

verstek

contradictoir

totaal

142

Den Bosch

5

97

102

8

134

Breda

-

54

54

1

59

60

Maastricht

9

52

61

1

55

56

Roermond

2

24

26

2

53

55

Arnhem

2

59

61

4

56

60

Zutphen

-

29

29

-

25

25

Zwolle

1

50

51

2

45

47

Almelo

2

28

30

1

41

42

Den Haag

1

136

137

8

119

127

Rotterdam

2

126

128

-

139

139

Dordrecht

3

29

32

-

27

27

Middelburg

1

67

68

-

33

33

Amsterdam

4

102

106

5

138

143

Alkmaar

2

34

36

2

26

28

Haarlem

2

64

66

3

61

64

Utrecht

5

77

82

2

42

44
50

Leeuwarden

1

46

47

13

37

Groningen

-

30

30

1

18

19

Assen

-

21

21

15

25

40

totaal

42

1.125

1.167

68

1.133

1.201

Bron: Ministerie van Justitie (DRO).

Tabel 9:

Vergelijking van de in Nederland als geheel en de in de arrondissementen in ons
onderzoek door de kantonrechter afgedane civiele rolzaken (handelszaken), naar
aard van het rechtsterrein van de eis in conventie, 1991

aard rechtsterrein

Nederland
abs.

7 arrondissementen'
abs.
%

0/0

6.266

3,5

2.968

3,3

31.024

17,2

15.165

16,8

overige zaken

142.846

79,3

71.869

79,9

totaal

180.136

arbeidszaken
ontruiming toegewezen

100

Bron: CBS, aparte opgave, bewerking WODC.

Den Haag, Rotterdam, Breda, Alkmaar, Arnhem, Utrecht en Leeuwarden.

90.002

100
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Tabel 10: Het aantal door de rechtbanken in hoger beroep behandelde strafzaken, 1984 tot
en met 1992*

jaar

afgedaan
bij eindvonnis

overig**

totaal

1984

4.634

206

4.840

1985

5.742

497

6.239

1986

5.740

454

6.194

1987

4.985

1.550

6.535

1988

5.329

1.147

6.476

1989

5.251

1.123

1990****

4.620

804

5.424***

1991*'*`

4.079

628

4.707

1992****

4.250

537

4.787

6.374

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1983 t/m 1991/1992.
'

De CBS-cijfers over 1993 zijn niet beschikbaar.

** onder andere ingetrokken voor, tijdens of na de zitting. Hieronder zijn niet begrepen de appellen die direct na
inschrijving weer zijn ingetrokken, in 1991, 1992 en 1993 ging het om resp. 112, 96 en 78 zaken.
cijfer in publicatie 1991/1992. in publicatie 1990 is dit aantal: 5.821.
Deze CBS-cijfers over 1990, 1991 en 1992 zijn niet volledig, zoals het CBS ons mededeelde. Volgens de telling
van het ministerie van Justitie (DRO) zijn deze resp. 4.948, 6.827 en 7.802.

Tabel 11: Het aantal verzetvonnissen van kantonrechters in strafzaken, in de jaren 1984 tot
en met 1993

jaar

aantal

1984

2.055

1985

1.206

1986

1.150

1987

1.045

1988

1.888

1989

2.350

1990

2.167

1991

2.356

1992

1.443

1993
Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1984 e.v.
`

CBS, aparte opgave.

752*
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Tabel 12: Het aantal strafzaken waarin hoger beroep is Ingesteld bij de rechtbank (eindvonnissen kantongerechtsappellen), naar aard van het strafbare feit, 1992
aard strafbare feit

abs. aantal*

%

Wetboek van Strafrecht
Wegenverkeerswet en daarop berustende reglementen
waarvan:
wegenverkeersreglement
parkeerovertreding (excl. gemeentelijke parkeerver.)

3.900

50
140
260

3

overtreding t.z.v. maximum snelheid

800

10

overtreding t.z.v. door rood licht rijden
reglement kentekenregistratie

340
10

4

2.350

31

overige overtredingen WVW en RW

2

0

1.500
-

19
-

Rijtijdenwet 1936

-

-

Spoorwegwet

-

-

40

1

Vreemdelingenwet

10

0

Wapenwet en Wet tot wering ongewenste handwapenen
andere bijzondere wetten, reglementen en besluiten**

50
2.000

1
25

300

4

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet autovervoer personen
Wet op de omroepbijdragen

Jachtwet, Visserijwet en Vogelwet 1936

verordeningen lagere overheden

waarvan:
gemeentelijke parkeerverordeningen
overige gemeentelijke verordeningen
totaal

100
200
7.800

1
3
100

Berekend aan de hand van een steekproef bij vijf rechtbanken.
Voornamelijk overtredingen van het Rijtijdenbesluit en van de Wet Personenvervoer, voornamelijk zwartrijden.
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Tabel 13: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane strafzaken (kantongerechtsappellen), naar aard van het strafbare feit; eindvonnissen eerste kwartaal 1992,
steekproef
aard strafbare feit

le feit

2e feit

3e feit

Wetboek van Strafrecht
Wegenverkeerswet en daarop berustende reglementen

369

70

33

waarvan:
wegenverkeersreglement

13

21

11

parkeerovertreding (excl. gemeentelijke parkeerver.)

25
75
32

2
3
3

2

overtreding t.z.v. maximum snelheid
overtreding t.z.v. door rood licht rijden
reglement kentekenregistratie
overige overtredingen WVW en RVV

Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet autovervoer personen
Wet op de omroepbijdragen
Rijtijdenwet 1936
Spoorwegwet

Jachtwet, Visserijwet en Vogelwet 1936
Vreemdelingenwet
Wapenwet en Wet tot wering ongewenste handwapenen
andere bijzondere wetten, reglementen en besluiten
verordeningen lagere overheden
waarvan:
gemeentelijke parkeerverordeningen
overige gemeentelijke verordeningen
onbekend
totaal aantal appelzaken
geen tweede feit
geen derde feit

1
1

1

-

-

223

41

18

138
-

27
-

6
-

-

1

1

4
1
6
182

1
18

1
8

29

1

2

10
19
4

1

2

1

733
614
681

137

Tabellen

Tabel 14: Arrondissementsrechtbanken in hoger beroep, het percentage zaken dat is
afgedaan door een enkelvoudige kamer, eindvonnissen In strafzaken, 1991, 1992
en 1993, in %
1991

1992

Den Bosch

47

47

38

Breda

96

98

100

arrondissement

1993

Maastricht

65

91

100

Roermond

97

98

100

Arnhem

68

65

81

Zutphen

36

71

99

Zwolle

-

20

75

Almelo

-

16

94

Den Haag

100

100

100

Rotterdam

91

100

100

Dordrecht

100

100

100

Middelburg

15

41

-

Amsterdam

88

91

97

Alkmaar

90

80

75

Haarlem

87

100

100

Utrecht

100

100

100

Leeuwarden

98

100

97

Groningen

97

96

95

Assen

-

-

-

totaal

76

83

92

Bron: Ministerie van Justitie (DRO).
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Tabel 15: De uitspraak van de rechtbanken in hoger beroep In strafzaken (kantongerechtsappellen), eindvonnissen 1990, 1991 en 1992, in %

uitspraak rechtbank

1990

1991

1992

(N=4.620)

(N=4.707)

(N=4.787)

nietigverklaring dagvaarding, niet-ontvankelijkverklaring hoger beroep

18

21

bevestiging van het vonnis

22

18

19

vernietiging van het vonnis

60

61

62

waarvan:
alsnog schuldigverklaard
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging

18

1
12

2
9

3
8

strafwijziging

35

39

39

overig

12

11

12

totaal eindvonnissen

100

100

100

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging, 1991/1992, staat 3.4.
N.B.: De cijfers over 1993 zijn niet beschikbaar.

Tabel 16: Het aantal appelbeslissingen door de gerechtshoven gerelateerd aan het aantal
vonnissen van de rechtbanken, in respectievelijk gewone strafzaken, economische
strafzaken en belastingstrafzaken, in de jaren 1982 tot en met 1990
jaar

gewone strafzaken
le aanleg
appel hof
abs.
rechtb
%

economische strafzaken
le aanleg appel hof
rechtb
abs.
%

belastingstrafzaken
le a.
appel hof
rtb
abs. %

1982

89.946

6.461

7

7.331

263

4

449

24

1983

85.865

5.563

6

7.327

287

4

615

37

6

1984

82.312

6.563

8

7.139

283

4

600

57

9

1985

83.847

7.057

8

6.355

300

5

572

47

8

1986

83.454

7.285

9

5.516

225

4

377

63

17

1987

88.733

7.718

9

6.514

220

3

459

48

10

5

1988

85.454

6.786

8

5.658

263

5

417

55

13

1989

85.570

8.242

10

5.557

323

6

460

70

15

1990

83.688

8.024

10

5.257

358

7

494

71

14

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1984 e.v. (onder andere 1990: staten 2.7, 3.7 en 3.3).

139

Tabellen

Tabel 17: Het aantal in 1989 door de rechtbanken in eerste aanleg afgedane strafzaken
waarin hoger beroep is ingesteld bij het hof (rechtbankappellen), naar aard van
het misdrijf (excl. zaken door de rechtbank ter zitting gevoegd')
aard strafbaar feit
misdrijven Wetboek van Strafrecht
waarvan:

%

abs.

60

tegen openbare orde en gezag
tegen leven en persoon

5.237
7

592

12

1.018

waarvan:
doodslag, moord
gekwalificeerde mishandeling
overige

ruwheidsmisdrijven
waarvan:
vernieling of beschadiging
seksuele misdrijven

3
2

235
166

7

617

3

299
2

3

212
241

waarvan:

1

verkrachting of aanranding
vermogensmisdrijven

35

125
3.047

waarvan:
eenvoudige diefstal (art. 310)

5

405

15

1.271

diefstal niet geweld (art. 312)

3

301

afpersing (art. 317)

1

62

gekwalificeerde diefstal (art. 311)

misdrijven Wegenverkeerswet

25

2.147

waarvan:
15

1.329

doorrijden na ongeval (art. 30)

2

160

rijden na ontzegging (art. 32)

1

99

medewerking weigeren aan (bloed)onderzoek (art. 33a)
dood of zwaar lich. letsel door schuld (art. 36)

5
1

418
103

rijden onder invloed (art. 26)

Opiumwet
waarvan:

6

542

hard drugs (art. 10)

5

474

soft drugs (art. 11)

1

68

Wet economische delicten (WED)

5

441

strafzaken belastingwetten

1
3

71
222

100

8.679

overige misdrijven/overtredingen

totaal
*

Van deze (2.682) gevoegde zaken is niet bekend of hoger beroep is ingesteld.
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Tabel 18: Aantal in 1989 In eerste aanleg door de rechtbanken afgedane, gewone strafzaken,
naar soort rechter
arrondissement

totaal aantal

waarvan afgedaan door:

zaken

MK

PR

KR

raadk.

Den Bosch

7.581

10

86

4

Breda

4.887

9

87

5

-

Maastricht

3.438

7

88

5

-

Roermond

2.585

14

78

8

-

Arnhem

5.767

8

83

9

-

Zutphen

2.507

8

86

6

-

Zwolle

2.700

7

83

10

0

Almelo

2.976

10

82

8

-

Den Haag

8.240

9

85

6

-

Rotterdam

8.775

8

84

8

-

Dordrecht

2.648

10

82

8

0

Middelburg

1.921

10

83

7

-

Amsterdam

0

11.279

9

86

5

-

Alkmaar

2.868

9

86

5

0

Haarlem

3.905

10

84

5

-

Utrecht

4.744

13

81

5

0

Leeuwarden

2.853

14

79

7

0

Groningen

3.278

9

87

4

-

Assen

2.046

11

82

8

-

totaal

84.998

10

84

6

Bron: WODC, analyse CBS-gegevensbestand.
N.B.: Van de zaken wegens artt. 26 en 33a WVW is per rechtbank 98 tot 100% afgedaan door de PR.
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Tabel 19: Aantal in 1992 en 1993 In eerste aanleg door de rechtbanken afgedane, gewone
strafzaken, naar soort rechter
arrondissement

1993

1992

totaal

w.v. afgedaan door:

totaal

w.v. afgedaan door:

aantal

MIK

PR

KR

aantal

MK

PR

zaken

%

%

%

zaken

%

%

KR
%

Den Bosch

6.558

10

86

4

6.640

10

85

4

Breda

5.291

9

85

6

5.198

9

86

5

Maastricht

4.089

10

87

3

4.339

13

84

3

Roermond

3.080

12

83

5

2.980

17

77

6

Arnhem

6.082

9

82

9

6.204

10

81

9

Zutphen

2.574

13

80

7

2.841

13

79

8

Zwolle

3.755

11

78

11

3.965

10

80

10

Almelo

3.795

10

79

11

3.307

12

77

11
1

Den Haag

8.696

8

84

8

8.247

9

84

7

Rotterdam

12.584

7

85

8

13.607

8

84

8

Dordrecht

2.241

12

83

5

2.622

13

83

4

Middelburg

1.827

12

80

8

2.341

7

86

7

Amsterdam

14.087

10

80

10

14.202

13

78

9

Alkmaar

3.754

9

87

4

3.364

10

83

7

Haarlem

5.067

9

86

5

4.755

12

84

4

Utrecht

5.155

11

84

5

4.974

11

83

6
6

Leeuwarden

2.474

13

80

7

2.578

14

80

Groningen

3.352

10

85

5

3.643

11

85

4

Assen

1.341

15

75

10

1.937

15

75

10

totaal

95.802

10

83

7

97.744

11

82

7

Bron: Ministerie van Justitie (DOR).
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Tabel 20: Het appelpercentage naar aard van einduitspraak van de rechtbank, in 1989
afgedane strafzaken (incl. ter zitting gevoegde zaken)
aard uitspraak rechtbank

aantal zaken

niet-ontvankelijkverklaring OM
vrijspraak

waarvan in hog er beroep
a bs.
%

611

23

4

3.649

269

7

264

20

8

ontslag van rechtsvervolging:
zonder oplegging straf

schuldigverklaring:
zonder oplegging straf
met oplegging straf

overige
totaal

1.068

22

2

83.186

8.332

10

2.805

13

0

91.583

8.679

9,5

Bron: CBS-tape, bewerking WODC.

Tabel 21: De aard van de einduitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep, bij eindarrest
afgedane, gewone strafzaken in de jaren 1988, 1989 en 1990, in a/o
einduitspraak

1988

1989

1990

(N=6.786)

(N=8.242)

(N=8.024)

bevestiging van het vonnis

10

9

7

vernietiging van het vonnis

88

88

90

waarvan:

alsnog schuldigverklaard
vrijspraak
ontslag van rechtsvervolging
terugverwijzing naar rechtbank

1
7
0
0

overig

bijzondere einduitspraken
voeging ter zitting
totaal

1
8
1
0

79

1
8
0
0

79

80

2
0

2
0

3
-

100

100

100

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1990, staat 2.13.

N.B. Met Ingang van 1991 worden deze gegevens niet meer voor gewone strafzaken afzonderlijk gepubliceerd.

143

Tabellen

Tabel 22: De aard van de einduitspraak van de gerechtshoven In hoger beroep, bij eindarrest
afgedane, economische strafzaken in de jaren 1988, 1989 en 1990, in %

einduitspraak

1988

1989

1990

(N=263)

(N=323)

(N=358)

bevestiging van het vonnis

7

7

3

vernietiging van het vonnis

87

86

89

waarvan:

alsnog schuldigverklaard
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
terugverwijzing naar rechtbank

65
17
-

64
16
2

68
16
-

4

3

5

6

7

8

overig

bijzondere einduitspraken
totaal

100

100

100

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1990, staat 3.7.
N.B.: Met ingang van 1991 worden deze gegevens niet meer voor economische strafzaken afzonderlijk gepubliceerd.

Tabel 23: De aard van de einduitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep, bij eindarrest
afgedane, belastingstrafzaken in de jaren 1988, 1989 en 1990, in %

einduitspraak

1988

1989

1990

(N=50)

(N=70)

(N=71)

bevestiging van het vonnis

-

4

11

vernietiging van het vonnis

87

91

77

waarvan:
alsnog schuldigverklaard
vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging
overig

bijzondere einduitspraken
totaal

73
11

74
13

4

4

56
17
4

13

4

11

100

100

100

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1990, staat 3.3.
N.B.: Met ingang van 1991 worden deze gegevens niet meer voor belastingstrafzaken afzonderlijk gepubliceerd.
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Tabel 24: De aard van de einduitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep, bij eindarrest
afgedane strafzaken (totaal) in de jaren 1990 t/m 1993, in %

einduitspraak

bevestiging van het vonnis
wijziging van het vonnis

1990

1991

1992

1993*

(N=8.453)

(N=9.758)

(N=9.276)

(N=9.982)

7

5

7

9

85

81

82

80

waarvan:
74

70

73

72

vrijspraak

9

ontslag van rechtsvervolging

1

10
1
1

8
0
1

7
1
1

schuldigverklaring

0

terugverwijzing naar rb
bijzondere einduitspraken

9

13

10

13

voeging ter zitting

-

0

0

-

100

100

100

100

totaal

Bron: CBS, Criminaliteit en strafrechtspleging 1991/1992, staat 2.7, bewerking WODC.
N.B.: Met Ingang van 1991 worden deze gegevens niet meer voor gewone, economische en belastingstrafzaken
afzonderlijk gepubliceerd.

*

voorlopig cijfer CBS, aparte opgave.

Tabel 25: Het aantal door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele zaken
(kantongerechtsappellen), 1984 tot en met 1993
jaar

eindvonnissen
(rolzaken)

eindbeschikkingen'
(rekestzaken)

1984

1.080

235

1985

1.198

204

1986

1.261

284

1987

1.176

327

1988

1.184

367

1989

1.141

506

1990

1.088

481

1991

1.248

538

1992

1.105

580

1993

1.188

Bron: CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak 1984 t/m 1993; en Kwartaalbericht rechtsbescherming en
veiligheid o.a. 93/2.
*

Verhaal Algemene Bijstandswet en huur en verhuur van woonruimte, excl. zaken betreffende het gezag over
minderjarigen.
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Tabel 26: Het aantal bij de kantonrechter aangebrachte verzetzaken tegen verstekvonnissen,
civiele rolzaken, in de jaren 1984 t/m 1993

jaar

aantal

1984

1.375

1985

1.425

1986

1.628

1987

1.724

1988

1.815

1989

1.766

1990

1.736

1991

1.687

1992

1.400

1993

1.700

Bron: CBS, Burgerlijke en administratieve rechtspraak, 1984 t/m 1993.
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Tabel 27: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane civiele rolzaken (handelszaken),
naar eerste onderwerp van eis, eerste halfjaar 1991 (zeven rechtbanken)
rechtsterrein

onderdeel
1

totaal
2

3

arbeidsrecht
loonvordering na ontslag

31

15

2

48

achterstallig loon

30

5

1

36

nietigverklaren ontslag
verklaring voor recht

11
-

9
1

-

20
-

overige

20

6

1

27

achterstallige huur

21

15

1

37

ontbinding huurovereenkomst

29

9

-

38

nakomen huurovereenkomst

11

12

17

40

3

2

1

6

verkeer/aanrijding

2
2
2

-

-

2
2
2

overige

6

1

-

7

13
5

1
-

-

14
5

nietigverklaren van overeenkomst

7
10
6
1

1
3
1

-

8
13
6
2

ontbinding van een overeenkomst

2

1

1

4

overige

-

1

-

1

overige

2

-

-

2

niet van toepassing
onbekend

1

1 32
-

1 91

totaal aantal zaken

215

215

215

huur/woonrecht

verklaring voor recht
onrechtmatige daad
mishandeling of vernieling
belediging of smaad

overige verbintenissen
(geld)vordering inzake wanbetaling koop
(geld)vordering inzake wanlevering koop
(geld)vordering inzake niet betalen verrichte
werkzaamheden
(geld)vordering inzake niet nakomen overeenkomst
nakomen van een overeenkomst
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Tabel 28: Door de rechtbanken in hoger beroep afgedane overige civiele rolzaken (kantongerechtsappellen handelszaken), naar hoogte van de geldvordering In eerste
aanleg en rechtsterrein, eis in conventie, eerste onderwerp van eis; eerste halfjaar
1991 (steekproef van 215), in %

geldvordering

arbeidsrecht

huurrecht

overige

(n=92)

(n=65)

(n=58)

f

1 t/m f 2.500

2

6

5

f

2.501 t/m f 5.000

12

23

79

f

5.001 t/ni f 10.000

18

26

-

f 10.001 t/m f 15.000

5

5

2

f 15.001 t/m f 20.000

4

3

-

f 20.001 t/m f 50.000

11

8

-

meer dan f 50.000

13

5

7

geen geldvordering

onbekend / bedrag niet te berekenen
totaal

5

14

5

28

11

2

100

100

100
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Tabel 29: Door de gerechtshoven in hoger beroep afgedane overige civiele rolzaken
(handelszaken), naar aard eerste onderwerp van eis, eerste kwartaal 1991
(steekproef)
aard eerste onderwerp
van eis
verbintenissenrecht:
waarvan:
arbeidsrecht
achterstallig loon
loonvordering na ontslag
nietigverklaren ontslag
onrechtmatige daad
verduistering of diefstal
mishandeling of vernieling
belediging of smaad
verkeer/aanrijding
overige

overig verbintenissenrecht
bouwgeschillen
uitkering na brand/diefstal etc.
in rechte treding door verzekeringsmaatschappij
(geld)vordering inzake wanbetaling koop
(geld)vordering inzake wanlevering koop
(geld)vordering inzake niet betalen verrichte
werkzaamheden

onderdeel
1

totaal
3

2

1
1
1

1
-

-

1
2
1

3
6
1
4

1
-

-

3
6
2
4

28

2

-

30

9

1
1

-

2
8
3

3

1

1
10
2
8
7

9

-

-

9

(geld)vordering inz.niet of ontoereikend
verrichte werkzaamheden

(geld)vordering inzake niet nakomen

3

1

1

5

32

8

1

41

18

2

-

20

1

-

-

1

12

3

1

16

4
6

2
1

-

6
7

overeenkomst
nakomen van een overeenkomst

nietigverklaren van een overeenkomst
ontbinding van een overeenkomst

verklaring voor recht wanprestatie
terugvordering onverschuldigde betalingen
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Tabel 29: vervolg
aard eerste onderwerp
van eis

onderdeel
1

totaal
2

3

zakenrecht
waarvan:
eigen huis en erf
ontruiming

1

-

-

1

verwijdering/afbreken object

1
1

1
-

1

1
1
2

in oorspronkelijke staat terugbrengen
verbod gebruik maken van een doorgang
grensbepaling (verbod erfafscheiding
te plaatsen
overig

1

1

1

3

2

-

-

2

2

-

-

2

3
2
1

2
-

-

3
4
1

3

-

-

3

1
1

1
-

1
-

1
2

2
4

3

-

2
7

overig zakenrecht
afgifte goederen/geld
overig

erfrecht
(geld)vordering t.z.v. een erfenis
scheiding en deling geërfde goederen of geld
beslag/executie
vanwaardeverklaring beslagen
schadevergoeding ivm onterecht gelegd beslag
verklaring voor recht beslag onrechtm.
sociaal zekerheidsrecht
overige
schadestaatprocedure
(geld)vordering t.z.v. faillissement
(geld)vordering inzake hypotheek
(geld)vordering nav inbreuk op auteursrecht/
handelsnaam
verklaringsprocedure, verklaring voor recht

1

rekening en verantwoording afleggen over
gevoerd beleid

1

-

-

1

overig

3

1

-

4

niet van toepassing

-

151

179

onbekend

2

-

-

186

186

186

totaal aantal zaken

2
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Tabel 30: De relatie tussen de uitspraak van de gerechtshoven in hoger beroep en de
uitspraak van de rechtbank m.b.t. de eis in conventie; overige civiele rolzaken
(handelszaken), eindarresten van de gerechtshoven, eerste kwartaal 1991
(steekproef)
vonnis rechtbank

aantal zaken

waarvan door hof
bekrachtigd, in %

eis geheel toegewezen:
2.501 t/ni f 10.000

8

f 10.001 t/ni f 50.000

21

67

13

85

f

meer dan f 50.000

37

eis geheel afgewezen:
2.501 t/m f 10.000

8

62

f 10.001 t/m f 50.000

34

65

19

74

f

meer dan f 50.000
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Tabel 31: Aantal in 1991 en 1992 in eerste aanleg door de rechtbanken afgedane
handelszaken') (rolzaken), eindvonnissen, naar soort rechter
arrondissement

1991

1992

verstek

contradictoir

EK

EK

MK

verstek

contradictoir

EK

EK

MK

Den Bosch

773

609

139

790

501

115

Breda

539

311

237

662

315

207

Maastricht

303

213

170

369

139

142

Roermond

209

229

72

237

233

68

Arnhem

617

380

132

766

472

-

Zutphen

192

127

26

271

113

26

Zwolle

322

330

27

471

319

26

Almelo

222

234

90

276

173

120

Den Haag

1.025

897

272

1.188

705

250

Rotterdam

1.067

540

301

1.234

551

268

Dordrecht

232

103

96

343

102

93

Middelburg

210

213

30

209

-

190

Amsterdam

808

914

204

1.210

834

158

Alkmaar

342

315

75

412

270

72

Haarlem

589

240

104

590

265

113

Utrecht

641

379

71

739

510

109

Leeuwarden

171

213

39

228

214

28

Groningen

223

131

192

245

112

174

Assen

205

30

154

222

34

128

totaal

8.690

6.408

2.431

10.462

5.862

totaal contradictoir

8.839

Bron: Ministerie van Justitie (DOR).
*

d.w.z. civiele zaken, excl. familiezaken.

N.B.: over 1993 zijn deze gegevens (EK/MK) niet verzameld door het Ministerie van Justitie (DGR).

2.287
8.149
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Tabel 32: Aantal in 1991 In eerste aanleg door de rechtbanken afgedane familiezaken
(rolzaken), eindvonnissen, naar soort rechter
arrondissement

echtscheidingszaken
contradictoir
verstek
EK

overige familiezaken
verstek
contradictoir
EK

MK

EK

EK

MK

1.249

-

978

171

-

-

Breda

870

896

15

4

16

-

Maastricht

441

878

-

-

73

-

Roermond

388

449

-

-

-

-

Arnhem

829

820

331

-

-

-

Zutphen

373

445

-

-

-

-

Zwolle

600

687

-

7

26

-

Almelo

391

496

-

5

10

Den Haag

1.821

1.376

-

25

66

-

Rotterdam

2.460

901

89

60

52

45

Den Bosch

Dordrecht

465

370

-

7

12

-

Middelburg

339

330

-

3

16

-

Amsterdam

1.454

976

10

6

91

-

Alkmaar

840

569

29

11

9

-

Haarlem

801

671

-

-

10

-

Utrecht

796

807

5

3

41

1
2

Leeuwarden

481

427

-

4

21

Groningen

451

537

32

4

9

-

Assen

251

307

1

4

5

2

totaal

15.300

11.942

1.490

314

457

totaal contradictoir

13.432

Bron: Ministerie van Justitie (DOR).
N.B.: Over 1992 en 1993 zijn deze gegevens (EK/MK) niet verzameld door het Ministerie van Justitie (DGR).

50

507
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Tabel 33: Het aantal bij de gerechtshoven in hoger beroep door de enkelvoudige kamer (EK)
afgedane familiezaken, absoluut en In procenten van het totale aantal eindarresten resp. eindbeslissingen in rekestzaken, per gerechtshof, 1992
eindarresten
totaal
waarvan door EK
%
abs.

eindbeslissingen op rekest
totaal
waarvan door EK
abs.
%

Den Bosch

183

-

-

581

-

-

Arnhem

113

12

11

535

62

12

Den Haag

157

18

11

612

290

47

Amsterdam

93

-

-

614

244

40

Leeuwarden

30

-

-

230

-

-

576

30

5

2.572

596

23

totaal

Tabel 34: Het aantal bij de gerechtshoven In hoger beroep door de enkelvoudige kamer (EK)
afgedane familiezaken, absoluut en in procenten van het totale aantal
eindarresten resp. eindbeslissingen in rekestzaken, per gerechtshof, 1993
eindarresten
waarvan door EK
totaal
abs.

eindbeslissingen op rekest
totaal
waarvan door EK
a/o
abs.

0/0

Den Bosch

162

-

-

462

1

Arnhem

115

21

18

474

8

2

Den Haag

206

124

60

556

289

52

Amsterdam

123

-

-

584

166

28

44

-

-

298

34

11

650

145

22

2.374

498

21

Leeuwarden
totaal

0

Tabel 35: Het aantal bij de gerechtshoven in hoger beroep door de enkelvoudige kamer (EK)
afgedane strafzaken, absoluut en in procenten van het totale aantal eindarresten,
per gerechtshof, 1991, 1992 en 1993
1992

1991

1993

totaal

w.v. EK

totaal

w.v. EK

totaal

w.v. EK

abs.

%

abs.

%

abs.

s/o

Den Bosch

1.834

11

2.229

8

2.164

Arnhem

2.074

8

2.078

5

2.058

3

Den Haag

3.343

18

2.870

13

2.864

15

Amsterdam

2.744

10

3.191

7

2.942

10

Leeuwarden

1.155

8

1.050

8

1.079

8

11.150

12

11.418

8

11.107

9

totaal

Tabellen 33-35: bron Ministerie van Justitie (DOR).
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Uittreksel uit het `Advies inzake unusrechtspraak'
van de Staatscommissie herziening rechterlijke
organisatie'

De Staatscommissie noemt in haar advies de volgende argumenten vóór collegiale
rechtspraak.
De kans dat bepaalde aspecten van een zaak niet of onvoldoende onderkend worden
1
is bij collegiale besluitvorming geringer dan bij besluitvorming door een unus.
2 Collegiale besluitvorming bevordert het relativeren van het eigen oordeel. Dit is van
belang omdat bij het toenemen van vage rechtsnormen het waardenpatroon van de
rechter een belangrijke rol kan spelen bij het beoordelen van een zaak.
3 Collegiale rechtspraak bevordert zorgvuldiger werk en vermindert de kans op
technische fouten.
4 Rechtspraak is machtsuitoefening door een autoriteit die niet door een andere
autoriteit ter verantwoording kan worden geroepen voor de wijze waarop zij de haar
gegeven macht gebruikt. Correctieven op een verkeerde machtsuitoefening moeten
daarom gezocht worden binnen de rechterlijke macht zelf. Eén van de beste
correctieven is gelegen in een collegiale besluitvorming.
De rechtspraak moet zodanig georganiseerd zijn dat de kans op aanvaarding van de
5
uitspraken van de rechter zo groot mogelijk is.
Het is aannemelijk dat het gemakkelijker zal vallen de beslissing van een driemanschap als juist te aanvaarden dan die van een alleensprekende rechter. Dit geldt a
fortiori voor de rechtspraak in hoger beroep. In ieder geval zal degene die in eerste
aanleg het gelijk aan zijn kant heeft gekregen er weinig begrip voor hebben indien in
hoger beroep het omgekeerde resultaat bereikt kan worden op basis van het oordeel
van slechts één enkele rechter.
Bij veel rechterlijke beslissingen gaat het niet om een keuze tussen zwart en wit maar
6
om een afweging van belangen. Daarbij kan de rechter zich niet beperken tot de op
dat moment aan zijn oordeel onderworpen zaak. Hij zal zich steeds moeten afvragen
hoe die zaak zich verhoudt tot vergelijkbare andere. In dit verband valt te denken aan
het vaststellen van de strafmaat of van de omvang van een alimentatieverplichting.
Juist omdat de wetgever de rechter bij deze beslissing een grote vrijheid heeft gelaten
is het van belang dat zij in collegiale beraadslaging tot stand komen: Met name geldt
dit t.a.v. de beslissingen in hoger beroep. Deze hebben immers een zekere meerwaarde omdat de lagere rechter ze bij zijn oordeelsvorming tot richtsnoer neemt.

1

Uitgebracht april 1982.
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Enkelvoudige behandeling in eerste aanleg van zaken als hier bedoeld is ook eerder
aanvaardbaar als in hoger beroep collegiaal wordt beslist.
Op grond van deze argumenten blijft de Staatscommissie voorstander van rechtspraak naar het collegiale model.
Bij de beantwoording van de vraag unus- of collegiale rechtspraak dient ook rekening
gehouden te worden met de opbouw van de rechterlijke macht. Niet ieder lid van een
rechterlijk college zal zonder meer aan de unusrechtspraak kunnen deelnemen. Niet
alleen lenen de kwaliteiten van bepaalde leden van de rechterlijke macht zich beter
voor de collegiale rechtspraak, maar ook, en dit is kwantitatief van meer belang,
missen met name de leden van de rechtbanken de eerste tijd na hun benoeming de
ervaring om als unus op te treden. De meervoudige kamer vervult in dit opzicht een
opleidingsfunctie en is als zodanig onmisbaar.
In zijn algemeenheid is de veronderstelling dat de unusrechtspraak sneller, zij het
waarschijnlijk niet véél sneller, werkt dan de rechtspraak door een meervoudige
kamer juist; dat is voornamelijk het gevolg van het feit dat over concept-beslissingen
geen collegiaal overleg behoeft plaats te vinden.

Argumenten EK/MK weinig of geen verschil:
9 Anderzijds wordt bij een door een meervoudige kamer gegeven beslissing toch al veel
voorbereidend werk, zoals het maken van het concept en het horen van de getuigen
en/of partijen, door één rechter gedaan. .
10 Daarenboven moet er rekening mee worden gehouden dat unusrechtspraak leidt tot
een grotere behoefte aan coordinatie. (...) een deel van de tijdwinst (...) zal gestoken
moeten worden in overlegprocedures tussen de onderscheiden alleensprekende
rechters. De verwachtingen m.b.t. de uiteindelijke winst aan rechterstijd mogen
daarom niet hoog gespannen zijn.
Argumenten voor de unus:
11 Uitbreiding van de unusrechtspraak kan inderdaad een kostenbesparing tot gevolg
hebben.( ... ) het aantal met rechtspraak belaste functionarissen zal minder snel
behoeven toe te nemen dan het aantal te behandelen zaken (...).
12 Voor het personeel van de griffie en van het openbaar ministerie zal het echter niet
of nauwelijks verschil uitmaken of een zaak door een unus dan wel door een meervoudige kamer wordt behandeld.
13 Het vorenstaande impliceert overigens niet dat in het geheel geen plaats is voor
rechtspraak door een unus. Bij zaken van eenvoudige aard leggen de genoemde
argumenten immers niet zo veel gewicht in de schaal en ook in zaken met een gering
belang zal de balans, althans bij de eerste instantie,' al spoedig ten gunste van de
unus doorslaan.
Unus in appel:
Wat de appelrechtspraak aangaat - zowel in strafzaken als in civiele zaken - is de Staatscommissie unaniem van oordeel dat geen plaats is voor rechtspraak door een unus. De
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hiervoor genoemde argumenten ten gunste van de collegiale rechtspraak winnen bij de
rechtspleging in hoger beroep nog aan gewicht. De gevaren van kwaliteitsverlies en van
verlies aan overtuigingskracht (zowel t.a.v. de justitiabele als t.a.v. de rechter in eerste
aanleg) (...) wegen zo zwaar dat zij niet kunnen worden goedgemaakt door de - betrekkelijk geringe - kostenbesparing die invoering van de mogelijkheid van unusrechtspraak in
hoger beroep met zich zal brengen.
Het creëren van de mogelijkheid van appelrechtspraak door een enkelvoudige kamer
wordt dan ook ten sterkste ontraden.
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