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Samenvatting

Achtergrond

Partijen hebben bij de behandeling van hun rechtszaak recht op een eerlijk proces.

Een van de uitgangspunten daarvoor is dat de rechter onpartijdig tegenover de

partijen en het onderwerp van de zaak staat. Wettelijke regelingen die de

behandeling door een onpartijdige rechter moeten waarborgen zijn wraking en

verschoning. Partijen kunnen rechters wraken indien er twijfels bestaan over de

rechterlijke onpartijdigheid. Indien het wrakingsverzoek wordt toegewezen mag de

betreffende rechter niet meer aan de berechting deelnemen. Als rechters zelf van

mening zijn dat er gronden zijn die aanleiding kunnen geven tot twijfels over hun

onpartijdigheid, dan kunnen ze zichzelf voor verschoning voordragen. In de recht-

spraak van het EHRM is vastgelegd dat ook de schijn van partijdigheid moet worden

vermeden.

De laatste jaren wordt de onpartijdigheid van rechters minder vanzelfsprekend

aangenomen. Zowel binnen als buiten de rechterlijke macht zijn discussies gaande

over de onpartijdigheid en integriteit van rechters, nevenfuncties en het opstellen

van een eventuele gedrags- of verschoningscode.

Naar aanleiding van een symposium in 2000 over ‘Voorkoming van schijn van

partijdigheid’ heeft het Hoofdbestuur van de NVvR een vervolgwerkgroep ‘Schijn

van partijdigheid’ ingesteld met de opdracht om de casuïstiek rond verschoningen,

wrakingen en (schijn van) partijdigheid van de rechterlijke macht te inventariseren

en het Hoofdbestuur en de Ledenraad van de NVvR te informeren over de wenselijk-

heid en mogelijkheden van het opstellen van oriëntatiepunten over deze onder-

werpen. Vervolgens heeft de werkgroep het WODC de opdracht gegeven onderzoek

te doen naar a) de aard en omvang van schijn van partijdigheid; b) de mening van

rechters, raio’s en procespartijen over een verschoningscode ter voorkoming van

schijn van partijdigheid van rechters; en c) meningen over de (on)verenigbaarheid

van (neven)functies met de functie van rechter. Naar aanleiding van het onderzoek

heeft de werkgroep aanbevelingen opgesteld over bovengenoemde onderwerpen.

Schijn van partijdigheid is in dit onderzoek zowel benaderd vanuit het gezichtspunt

van de rechter als vanuit het gezichtspunt van de procespartij. Daarnaast is zowel

naar de formele als de niet-formele kant gekeken. Voor procespartijen betekent dit

dat niet alleen is gekeken naar wraking, maar ook naar situaties die aanleiding
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gaven om te wraken, terwijl niet is gewraakt. Bij rechters is niet alleen naar

verschoning gevraagd, maar ook naar situaties waarin ze zich hebben teruggetrok-

ken vanwege schijn van partijdigheid.

De volgende onderzoeksvragen staan centraal.

– Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?

– Hoe vaak en in welke gevallen hebben procespartijen aanleiding gezien om een

rechter te wraken zonder dat zij daadwerkelijk hebben gewraakt en waarom

hebben zij ervan afgezien?

– Hoe vaak en in welke gevallen doen rechters een beroep op verschoning?

– Hoe vaak en in welke gevallen trekken rechters zich terug van een zitting

vanwege schijn van partijdigheid?

– In hoeverre wordt een verschoningscode ter voorkoming van schijn van

partijdigheid wenselijk geacht en wat moet de vorm en status van die code zijn?

– Welke voor- en nadelen verwacht men van een verschoningscode?

– Welke andere maatregelen worden onderschreven ter voorkoming van (schijn

van) partijdigheid van rechters?

– In hoeverre worden bepaalde (neven)functies niet verenigbaar beschouwd met

de functie van rechter?

Onderzoeksopzet

Ter voorbereiding van het onderzoek zijn face-to-face-interviews gehouden met zes

voorzitters van wrakingskamers/rechters, drie dekens van de Orde van Advocaten en

twee OM-leden. Vervolgens is een schriftelijke enquête gehouden. Daarbij zijn alle

vaste rechters, raio’s en OM-leden die lid zijn van de NVvR, en een niet-represen-

tatieve steekproef van advocaten en bestuursrechtelijke hulpverleners ondervraagd

over wraking, (indien van toepassing) verschoning en terugtrekking, een verscho-

ningscode en onverenigbare nevenfuncties. Uiteindelijk hebben 786 rechters, 112

raio’s, 201 OM-leden, 265 advocaten en 21 bestuursrechtelijke hulpverleners de

vragenlijst beantwoord. De respons lag gemiddeld op 47%. Daarnaast zijn de

wrakingsverzoeken tussen 1 oktober 2000 en 1 oktober 2001 bij alle rechtbanken en

hoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor

het bedrijfsleven geïnventariseerd. Van 107 wrakingsverzoeken zijn de dossiers

bestudeerd.
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Resultaten

Wraking, verschoning en terugtrekking

In een jaar tijd zijn, over alle gerechten samengenomen, 139 wrakingsverzoeken

geregistreerd. Dit aantal is een minimum-schatting omdat niet alle gerechten

wrakingsverzoeken afzonderlijk registreren. De exacte omvang van het aantal

wrakingen hebben we dus niet vast kunnen stellen.

Het formele aantal wrakingsverzoeken geeft slechts een deel van de schijn van

partijdigheid weer. Advocaten en officieren van justitie blijken niet altijd te wraken,

ook al zien zij daar wel aanleiding toe. De afgelopen twee jaar hebben bijvoorbeeld

9% van de OM-leden en 23% van de advocaten wel eens aanleiding gezien om een

rechter te wraken, terwijl ze dit niet kenbaar hebben gemaakt. Officieren van justitie

wraken zelden. Zij voeren veeleer informeel overleg indien zij van mening zijn dat

een bepaalde rechter een bepaalde zaak beter niet kan behandelen.

Het aantal wrakingen zegt niet vanzelfsprekend iets over de (formele beoordeling

van) partijdigheid van de rechter. Bij zeven van de 107 (7%) onderzochte verzoeken

oordeelde de wrakingskamer dat er objectieve gronden waren voor schijn van

partijdigheid. Daarnaast wraken procespartijen ook niet altijd omdat zij vinden dat

de rechter partijdig is. Zij kunnen ook wraken vanwege strategische of andere over-

wegingen.

De meest voorkomende redenen om te wraken zijn eerdere beslissingen van rechters

in dezelfde zaak of aanverwante zaken waarin bijvoorbeeld medeverdachten zijn

berecht, en omstandigheden die met bejegening door de rechter of behandeling van

de zaak te maken hebben. Persoonlijke of (voormalige) werkrelaties met proces-

deelnemers komen weinig voor als wrakingsgrond.

Belangrijke redenen voor officieren van justitie en advocaten om niet te wraken zijn,

dat ze de verhouding met de rechter niet willen verstoren, het proces niet willen

vertragen of geen juridische gronden zien om te wraken.

Naast dat er bij de toedeling van zaken wordt beoordeeld of een bepaalde rechter

een zaak kan behandelen, vinden rechters zelf regelmatig dat zij een zaak niet

kunnen doen. In de laatste twee jaar heeft 40% zich wel eens voor een zitting

teruggetrokken, heeft 4% zich tijdens een zitting teruggetrokken en heeft 2% van de

rechters een verschoningsverzoek ingediend. De persoonlijke relatie met (een van

de) partijen/advocaten vormt de belangrijkste reden voor zowel verschoning als

terugtrekking.

Verschoningscode

Een verschoningscode wordt als een van de maatregelen gezien om schijn van

partijdigheid te voorkomen. Minimaal driekwart van de rechters, raio’s, OM-leden

en advocaten vindt een verschoningscode in de vorm van intern en extern niet-
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bindende oriëntatiepunten wenselijk. Iets minder draagvlak is er voor intern wel en

extern niet-bindende aanbevelingen. Alleen een groot deel van de advocaten (64%)

vindt ook formele regelgeving (zowel intern als extern bindend) wenselijk.

Het onderkennen van dilemma’s en houvast bij de afweging of een zaak wel of niet

kan worden behandeld zijn voordelen van een verschoningscode die het meest

worden onderschreven. Aan de andere kant zijn ook de meesten van mening dat een

code de schijn van partijdigheid niet oplost.

In vergelijking met de andere groepen onderschrijven rechters de voordelen van een

code het minst en de nadelen het meest. Voor advocaten geldt het omgekeerde.

Een andere maatregel om schijn van partijdigheid te voorkomen waarvoor veel

draagvlak is, is het opstellen van een landelijke databank met wrakingscasuïstiek.

Onverenigbare nevenfuncties

Nevenfuncties van een rechter brengen een tweeledig effect teweeg: de maatschap-

pelijke kennis en kunde die een rechter opdoet tegenover de indruk van belangen-

verstrengeling. Hoewel nevenfuncties in de discussies rond de partijdigheid en

onafhankelijkheid van rechters een belangrijke plaats innemen, komen ze weinig

voor als reden om te wraken.

Bepaalde combinaties van nevenfuncties en rechterlijke functies worden absoluut

onverenigbaar gevonden door een deel van de ondervraagden. De combinaties die

het meest problematisch worden gevonden zijn OM-functies en politieke functies

naast het rechterschap.



1

Inleiding

1.1 Achtergrond

Rechters moeten bij de behandeling van een rechtszaak onpartijdig zijn. Het begrip

partijdigheid heeft betrekking op de houding van rechters tegenover de partijen en

het onderwerp van de zaak: die dient vrij te zijn van vooringenomenheid en voor-

oordeel. Berechting door een onpartijdige rechter maakt onderdeel uit van het recht

op een eerlijk proces dat heeft plaats gekregen in artikel 6, eerste lid, EVRM:

‘... bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging

heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen

een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is

ingesteld’.

De laatste jaren lijkt de onpartijdigheid van rechters minder als vanzelfsprekend

te worden aangenomen. Een van de aanleidingen voor deze ontwikkeling is de

publicatie in 1996 van het rapport ‘Integriteit rechterlijke macht’ (Stichting WORM,

1996). De ‘verontruste burgers’ die dit rapport hebben geschreven stellen daarin de

integriteit van rechters ter discussie. Er is volgens hen sprake van verstrengeling van

belangen door bijvoorbeeld nevenfuncties van rechters in het bedrijfsleven of bij

verzekeringsmaatschappijen. Nevenfuncties van rechters zouden bovendien niet

goed worden geregistreerd, waardoor het niet mogelijk is om te beoordelen of de

onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de rechter in het geding is. Tevens stellen

zij aan de kaak dat rechters(-plaatsvervangers) zaken behandelen waarin (oud-)

collega’s als advocaat optreden.

Een andere tendens die erop wijst dat de onpartijdigheid van rechters minder

vanzelfsprekend is, is het wraken van rechters. De indruk bestaat dat wraking de

laatste jaren meer voorkomt. Een partij kan een rechter wraken als er twijfel heerst

over zijn of haar onpartijdigheid. Wraking is een middel waarmee een partij een

rechter kan verhinderen aan de berechting deel te nemen, als vrees bestaat dat die

rechter niet onpartijdig tegenover de rechtszaak staat.

Gegevens over het aantal wrakingen werden tot voor kort niet of nauwelijks

geregistreerd door de gerechten. Of het aantal wrakingen werkelijk toeneemt, is dus

niet bekend. Dat die indruk wel bestaat, komt onder andere door de jurisprudentie

van het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM), waarin de beoorde-

lingscriteria zijn verbreed doordat niet alleen partijdigheid van de rechter maar ook

schijn van partijdigheid ter beoordeling staat, en berichten in de media over
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wrakingen in spraakmakende strafzaken, zoals de zaak Bouterse (1998), de zaak

Mink K. (2000) en de Clickfondszaken (2001). In zowel de zaak Mink K. als in een van

de Clickfondszaken werd het wrakingsverzoek toegewezen.

Schijn van partijdigheid

De wettelijke wrakingsregelingen kennen een open norm, namelijk dat een rechter

kan worden gewraakt op basis van ‘feiten of omstandigheden waardoor de rechter-

lijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’. Het EHRM onderscheidt twee

elementen bij de toetsing van de rechterlijke onpartijdigheid. Ten eerste vindt een

subjectieve toets plaats, die zich concentreert op de vraag of de rechter werkelijk

partijdig of vooringenomen is in een specifieke zaak. Van de subjectieve onpartijdig-

heid van een rechter wordt uitgegaan, totdat het tegendeel blijkt. Het is aan rechters

zelf om te beoordelen of zij niet onpartijdig tegenover een zaak staan en of zij zich

eventueel moeten verschonen. Ten tweede is er een objectieve toets, waarbij het

gaat om de vraag of, los van de persoonlijke instelling van de rechter, de vrees

redelijkerwijs gerechtvaardigd is dat de rechter partijdig is; zijn er objectief bepaalde

feiten en omstandigheden die een vrees voor partijdigheid kunnen rechtvaardigen?

Ook de schijn van partijdigheid moet worden vermeden. Niet iedere schijn kan

echter een beroep op vrees voor partijdigheid rechtvaardigen; die schijn moet

objectief gerechtvaardigd zijn. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de interpreta-

tie van de jurisprudentie van het EHRM, maar dankzij die jurisprudentie bestaat wel

een grotere bewustwording van het feit dat zich dilemma’s kunnen voordoen bij

bijvoorbeeld zaken waarin een rechter reeds eerder een beslissing heeft genomen in

dezelfde zaak of in een zaak van een medeverdachte (Myjer, 2001a). Rechters (en

ook partijen) zijn zich ervan bewust geworden dat ook sprake moet zijn van

‘objectieve onpartijdigheid’, dat wil zeggen dat zij naar de partijen toe voldoende

garanties moeten geven dat geen legitieme twijfels omtrent hun onpartijdigheid

bestaan.

Verschoningscode

Rechters kunnen zichzelf voor verschoning voordragen, of zichzelf terugtrekken, als

zij van mening zijn dat er gronden zijn die aanleiding kunnen geven tot twijfels over

hun rechterlijke onpartijdigheid. Het is onbekend hoe vaak, in welk soort zaken en

om welke redenen rechters gebruik maken van de verschoningsregeling of in welke

situaties zij zich terugtrekken.

Discussies over de integriteit, partijdigheid en nevenfuncties van rechters hebben

ertoe geleid dat de Rechtbank Arnhem in 1999 een interne ‘verschoningshandleiding’

heeft opgesteld. In deze ‘aanbeveling ter voorkoming van mogelijke schijn van

partijdigheid’ staat, kort gezegd, een aantal risicofactoren die de schijn van

partijdigheid kunnen wekken (zie bijlage 2). Zo worden onder andere genoemd:
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– persoonlijke relaties met procesdeelnemers of procespartijen (familie, vrienden,

bekenden, (voormalige) collegae);

– (voormalige) werkrelaties met procesdeelnemers (nevenfuncties, (voormalige)

cliënten);

– het onderwerp van de procedure (maatschappelijke of persoonlijke betrokken-

heid van de rechter);

– eerdere betrokkenheid bij de zaak als rechter.

De aanbevelingen van de Rechtbank Arnhem zijn, ter voorbereiding op het hierna te

noemen symposium, onder afgevaardigden in de ledenraad van de Nederlandse

Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) verspreid. Uit de reacties blijkt dat geen

overeenstemming bestaat over de gronden waarop een rechter zich zou moeten

verschonen. Daarnaast verschillen de meningen over de status en wenselijkheid van

een ‘verschoningscode’. Voordelen die worden genoemd van een verschoningscode,

zijn onder andere:

– een code geeft duidelijkheid aan rechters; biedt houvast of zij een zaak wel of

niet kunnen behandelen;

– een wrakingskamer kan een uitspraak beter motiveren;

– een code kan een positieve invloed hebben op het beeld dat de burger van de

rechtspraak heeft.

Als nadelen worden onder meer genoemd:

– misbruik; partijen kunnen zich in wrakingszaken op de code beroepen en

kunnen de ‘regels’ in de code willen oprekken;

– onnodig; rechters kunnen zelf beoordelen of zij voldoende vrij staan om in een

zaak als rechter te kunnen optreden;

– leidt tot te gedetailleerde regelgeving, verstarring;

– het gevaar bestaat dat de aanbevelingen tot leidraad worden genomen en dat

het eigen geweten op het tweede plan komt.

De vraag die in deze context tevens aan de orde komt, is de status van de aanbe-

velingen. Moeten het interne vuistregels blijven of moeten deze uitgewerkt worden

in extern-bindende richtlijnen?

1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen

Naar aanleiding van de Arnhemse aanbevelingen hebben de NVvR en de Neder-

landse Orde van Advocaten (NOvA) op 12 oktober 2000 een besloten symposium

georganiseerd met als thema ‘Voorkoming van schijn van partijdigheid’.1 Als vervolg

1 Zie Van Hekken (2001), Hermans (2001) en Huydecoper (2001).
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op dit symposium heeft het Hoofdbestuur van de NVvR een werkgroep ‘Schijn van

partijdigheid’ ingesteld met de volgende opdracht:

– Het inventariseren van de casuïstiek rond verschoningen, wrakingen, partijdig-

heid en de schijn van partijdigheid van de rechterlijke macht.

– Via een tussenrapportage het Hoofdbestuur en de Ledenraad van de NVvR

informeren over de wenselijkheid en mogelijkheden van het opstellen van

oriëntatiepunten over deze onderwerpen.

Tot op heden bestaat weinig inzicht in de mate waarin en in welk soort praktijk-

situaties wraking, verschoning en (schijn van) partijdigheid voorkomen. De werk-

groep ‘Schijn van partijdigheid’ heeft het WODC opdracht gegeven hier onderzoek

naar te doen en wil tevens weten of bij de eigen achterban en procespartijen

behoefte bestaat aan of draagvlak is voor een verschoningscode ter voorkoming van

schijn van partijdigheid van rechters. Daarnaast wil de werkgroep inzicht in de

mening van rechters, raio’s en procespartijen over de (on)verenigbaarheid van

bepaalde (neven)functies met de functie van rechter.

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:

– inzicht krijgen in de aard en omvang van (schijn van) partijdigheid van rechters;

– inzicht krijgen in de mening van zowel rechters als procespartijen over nadere

regelgeving ter voorkoming van (schijn van) partijdigheid van rechters;

– inzicht krijgen in de mate waarin bepaalde (neven)functies onverenigbaar

worden gevonden met het ambt van rechter.

De (schijn van) partijdigheid van rechters wordt in dit onderzoek zowel benaderd

vanuit de perceptie van procespartijen (advocaten, OM-leden en bestuursrechtelijke

hulpverleners), als vanuit de perceptie van rechters zelf. Tevens wordt niet alleen

naar de formele kant van wraking en verschoning gekeken, maar ook naar de niet-

formele kant. Dit komt erop neer dat vanuit de perceptie van procespartijen (schijn

van) partijdigheid wordt benaderd door na te gaan hoe vaak en om welke reden er

formeel wordt gewraakt en tevens door na te gaan hoe vaak procespartijen aan-

leiding hebben gezien om te wraken, maar dit om bepaalde redenen niet hebben

gedaan. In de praktijk komt het voor dat procespartijen wraking achterwege laten,

omdat ze bijvoorbeeld de relatie met de rechter niet op het spel willen zetten. Vanuit

de perceptie van rechters wordt de (schijn van) partijdigheid benaderd door na te

gaan hoe vaak men zich formeel heeft verschoond of informeel heeft teruggetrokken

vanwege (schijn van) partijdigheid.

De doelstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen.

– Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?
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– Hoe vaak en in welke gevallen hebben procespartijen aanleiding gezien om een

rechter te wraken zonder dat zij daadwerkelijk hebben gewraakt, en waarom

hebben zij ervan afgezien?

– Hoe vaak en in welke gevallen doen rechters een beroep op verschoning?

– Hoe vaak en in welke gevallen trekken rechters zich terug van een zitting

vanwege schijn van partijdigheid?

– In hoeverre wordt een verschoningscode ter voorkoming van (schijn van)

partijdigheid wenselijk geacht en wat moet de vorm en status van die code zijn?

– Welke voor- en nadelen verwacht men van een verschoningscode?

– Welke andere maatregelen worden onderschreven ter voorkoming van (schijn

van) partijdigheid van rechters?

– In hoeverre worden bepaalde (neven)functies niet verenigbaar beschouwd met

de functie van rechter?

1.3 Onderzoeksopzet

1.3.1 Methode van onderzoek

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van interviews, enquêtes, dossieronderzoek

en literatuuronderzoek. De verschillende methoden zijn in de bijlagen uitvoeriger

beschreven.

– Er zijn face-to-face-interviews gehouden met zes voorzitters van wrakings-

kamers/rechters, drie dekens van de Orde van Advocaten en twee OM-leden.

Deze interviews dienden ter voorbereiding van de schriftelijke enquête.

– De schriftelijke enquête heeft tot doel in kaart te brengen hoe vaak en om welke

redenen rechters worden gewraakt of, in de ogen van procespartijen, aanleiding

geven tot wraken, en hoe vaak en om welke redenen rechters2 zich verschonen

of terugtrekken. Daarnaast is nagegaan in hoeverre rechters, raio’s en proces-

partijen een verschoningscode wenselijk achten en welke status die code moet

hebben. Tevens is gevraagd naar de onverenigbaarheid van nevenfuncties.

De enquête is gehouden onder alle vaste rechters, raio’s en leden van het OM die

lid zijn van de NVvR, en onder een selecte steekproef van advocaten en

bestuursrechtelijke hulpverleners. Uiteindelijk hebben 786 rechters (respons

49%), 112 raio’s (respons 46%), 201 OM-leden (respons 46%), 265 advocaten

(respons 43%) en 21 bestuursrechtelijke hulpverleners (respons 58%) de

vragenlijst beantwoord.

– Er is een inventarisatie gemaakt van wrakingsverzoeken uit de periode 1 oktober

2000 tot 1 oktober 2001 bij alle rechtbanken en hoven, de Hoge Raad, de

2 Met de term rechter wordt in dit onderzoek zowel de (kanton)rechter als raadsheer bedoeld.
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Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Van 107 wrakingsverzoeken zijn de dossiers onderzocht.

– Literatuur en open bronnen zijn bekeken om inzicht te krijgen in de publieke

opinie over de schijn van partijdigheid van rechters. Daarvoor zijn vakliteratuur,

de knipselkrant van Justitie, websites en bijvoorbeeld de rapporten van

‘verontruste burgers’ geraadpleegd.

Kanttekeningen bij het onderzoek

Bij het onderzoek kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst.

– In het onderzoek zijn geen externe rechters-plaatsvervangers (advocaten,

universitair docenten, en dergelijke) ondervraagd. Gezien het debat over neven-

functies, kunnen de ervaringen met wraking, verschoning en terugtrekking van

deze groep anders liggen dan die van de vaste rechter.3 Hoe groot de inzet van

externe rechters-plaatsvervangers is, is niet exact bekend. In 1998 wordt de inzet

van rechters-plaatsvervangers geschat op 10% van de totale capaciteit.4 Hierbij

is echter onduidelijk of deze schatting alleen op externe of tevens op interne5

plaatsvervangers betrekking heeft.

– De ondervraagde advocaten zijn wat betreft het rechtsgebied waarop zij gespe-

cialiseerd zijn, niet representatief voor de advocatuur in Nederland. Er zijn met

name advocaten geselecteerd die gespecialiseerd zijn in rechtsgebieden waarin,

naar verwachting, wrakingen meer voorkomen. Zo zijn strafrechtadvocaten

oververtegenwoordigd in de steekproef (zie ook bijlage 5).

– Het aantal bestuursrechtelijke hulpverleners (21) in het onderzoek is te klein om

betrouwbare conclusies op te baseren. De antwoorden van deze groep staan wel

apart in de tabellen weergegeven, maar worden in beperkte mate in de tekst

vermeld.

1.3.2 Opbouw van de rapportage

In hoofdstuk 2 staat (schijn van) partijdigheid vanuit de perceptie van proces-

partijen centraal. Hierin beschrijven we hoe vaak en in welke situaties wraking

voorkomt, en hoe vaak en waarom procespartijen wraking achterwege laten, terwijl

zij er wel een aanleiding toe zien.

3 In de enquête is aan OM-leden en advocaten gevraagd of zij tevens rechter-plaatsvervanger zijn. Dit
resulteerde echter in een te kleine groep (in totaal 57) om representatieve uitspraken over de wrakings-
en verschoningservaringen en meningen van rechters-plaatsvervangers te kunnen doen (zie bijlage 5).

4 Kamerstukken II 1998-1999, 26 352, nr. 3, p. 3. 
5 Interne plaatsvervangers zijn plaatsvervangers-in-opleiding (gerechtsauditeurs, vierdejaars raio’s,

buitenstaanders) of vaste rechters die werkzaamheden verrichten voor andere colleges dan waar ze zijn
aangesteld (Eskes, 1996, p. 4).
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In hoofdstuk 3 beschrijven we hoe vaak en in welke situaties verschoning en

terugtrekking voorkomen. Hierbij gaat het dus om de perceptie van schijn van

partijdigheid vanuit de visie van de rechter zelf.

Hoofdstuk 4 behandelt de wenselijkheid en voor- en nadelen van een verschonings-

code ter voorkoming van schijn van partijdigheid. Tevens wordt de wenselijkheid

van enkele andere maatregelen belicht.

Het vraagstuk rond onverenigbare (neven)functies komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

Hierin gaan we in op de vraag in welke mate bepaalde (neven)functies niet verenig-

baar worden gevonden met het rechtersambt.

In hoofdstuk 6 staan de conclusies weergegeven. Hierin geven we antwoord op de

onderzoeksvragen.





2

Wraking

Om inzicht te krijgen in de aard en omvang van schijn van partijdigheid van rechters

wordt in dit hoofdstuk nagegaan hoe vaak en in welke gevallen wraking voorkomt.

Omdat bij procespartijen belemmeringen kunnen bestaan om te wraken, wordt niet

alleen gekeken naar formele wrakingsverzoeken, maar ook naar situaties die volgens

procespartijen aanleiding gaven om te wraken zonder dat zij daadwerkelijk hebben

gewraakt. Een wraking kost tijd en energie en het verzoek kan een negatieve invloed

hebben op de sfeer ter terechtzitting (Van Niejenhuis, 1997). Daarnaast kan het zijn

dat advocaten en officieren van justitie niet wraken, omdat zij de relatie met de

rechter niet op het spel willen zetten. Zij zullen de rechter immers nog vaker tegen-

komen. In sommige gevallen kiezen advocaten ervoor om via de informele weg van

een brief de rechter te bewegen zich terug te trekken (Veldt, 1997).

De twee hoofdvragen uit de inleiding over wraking zijn uitgesplitst in de volgende

deelvragen.

– Hoeveel wrakingsverzoeken zijn gedurende een jaar ingediend?

– Wat zijn de gerechtelijke contexten, redenen en uitkomsten van wrakings-

verzoeken?

– Hoe vaak hebben procespartijen aanleiding gezien om een rechter te wraken

zonder dat zij daadwerkelijk hebben gewraakt en waarom hebben zij ervan

afgezien?

– Wat zijn de gerechtelijke contexten, redenen en uitkomsten van die wrakings-

intenties?

Onder gerechtelijke context wordt in dit geval verstaan: het soort gerecht, het

rechtsgebied, het soort procedure (meervoudige of enkelvoudige kamer) en de

wrakingsverzoeker (advocaat, partij, OM-lid).

Voor het onderzoek zijn dossiers van wrakingsverzoeken onderzocht (zie bijlage 4)

en zijn rechters en procespartijen schriftelijk ondervraagd over hun ervaringen met

(intenties tot) wraking (zie bijlage 5).

In paragraaf 2.1 wordt de wettelijke regeling van wraking beschreven. In paragraaf

2.2 volgt een beschrijving van de achtergrond van wrakingszaken. Hierin beschrijven

we welke zaken de krant halen en welke wrakingsgronden in de literatuur naar voren

komen. In paragraaf 2.3 zijn de resultaten van de onderzoeken weergegeven en in

paragraaf 2.4 volgt de samenvatting.
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2.1 Wettelijke regeling

Wraking is in de wetboeken van burgerlijke rechtsvordering (art. 36 Rv) en straf-

vordering (art. 512 Sv) en de Algemene wet bestuursrecht (art. 8:15 Awb) vrijwel

eenvormig geregeld. De regelingen verschillen onderling in die zin dat in de Awb,

in artikel 8:16, tweede lid, het stadium waarin mondeling om wraking kan worden

verzocht, anders is omlijnd.

Subjectieve en objectieve onpartijdigheid

Een rechter kan worden gewraakt ‘op grond van feiten of omstandigheden waardoor

de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden’ (artikelen 512 Sv, 8:15

Awb, 36 Rv). In de jurisprudentie wordt een onderscheid gemaakt tussen subjectieve

en objectieve onpartijdigheid. Subjectieve onpartijdigheid heeft betrekking op de

persoonlijke instelling van de rechter. Hier geldt als criterium dat een rechter moet

worden vermoed uit hoofde van zijn aanstelling onpartijdig te zijn, tenzij zich een

uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert

voor het oordeel of de vrees dat een rechter jegens een rechtzoekende voorin-

genomen is. Die vrees voor subjectieve partijdigheid van de rechter moet dan wel

objectief gerechtvaardigd zijn.

Bij de toets op objectieve onpartijdigheid gaat het om feiten of omstandigheden die,

ongeacht de persoonlijke instelling van de rechter, grond geven te vrezen dat een

rechter partijdig is. Hierbij is ook de schijn van partijdigheid van belang. De verzoe-

ker hoeft niet te bewijzen dat die feiten of omstandigheden daadwerkelijk tot voor-

ingenomenheid hebben geleid: ‘legitimate doubt’ kan voldoende zijn (zie bijlage 3).1

Het wrakingsverzoek

Een rechter kan worden gewraakt op verzoek van een partij (of dier raadsman) in

civiele of bestuursrechtelijke zaken en op verzoek van een verdachte (of diens

raadsman) of het Openbaar Ministerie (OM) in een strafzaak.

Een wrakingsverzoek moet schriftelijk worden ingediend of kan – na aanvang van de

behandeling – mondeling worden ingediend tijdens een terechtzitting. De verzoeker

moet aangeven waarom hij/zij wraakt en alle feiten en omstandigheden tegelijker-

tijd voordragen. Het verzoek kan worden ingediend in elke stand van het geding,

zodra de wrakingsgronden bekend worden en zolang nog geen uitspraak is gedaan.

Uitsluitend de rechters die een zaak behandelen, kunnen worden gewraakt. Dus niet

de officier van justitie en ook niet een hele rechtbank of sector.

De gewraakte rechter kan berusten in het verzoek. Indien de rechter berust, dan

wordt de zaak door een andere rechter behandeld en vindt geen ‘wrakingszitting’

plaats. Indien de rechter niet berust, dan wordt een wrakingskamer ingesteld. Een

1 EHRM 7 augustus 1996, Nederlandse Jurisprudentie, 1998, nr. 185.
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wrakingsverzoek wordt altijd behandeld door een meervoudige kamer. Tot 1 januari

2002 werden wrakingsverzoeken die gericht waren tegen een kantonrechter, bij de

rechtbank behandeld.

Indien de wrakingskamer van oordeel is dat er sprake is van misbruik van het

wrakingsinstrument, kan zij bepalen dat een volgend verzoek in dezelfde zaak niet

in behandeling wordt genomen.

Tegen de beslissing van de wrakingskamer staat geen rechtsmiddel open. Hoger

beroep of cassatie is dus niet mogelijk.

Tussen de gerechten bestaan verschillen in de wijze waarop wrakingsverzoeken

worden afgehandeld. Om uniformering aan te brengen heeft de NVvR aanbevelingen

opgesteld.2 Veel gerechten hebben inmiddels een (voorlopig) wrakingsprotocol en

meer dan de helft van de gerechten heeft inmiddels een vaste wrakingskamer (Mak,

2001, p. 13; Von Maltzahn, 2002).

2.2 Achtergronden van wraking

Hoewel cijfers ontbreken, bestaat het beeld dat het aantal wrakingen de laatste jaren

is toegenomen (Van Niejenhuis, 1997; Wiersma, 2001). Een van de redenen waarom

dit wordt verondersteld is dat in de jurisprudentie het begrip objectieve partijdig-

heid zijn intrede heeft gedaan. Rechters moeten niet alleen zelf overtuigd zijn van

hun eigen (subjectieve) onpartijdigheid, maar er moet ook naar de buitenwereld toe

geen sprake zijn van (objectieve) feiten of omstandigheden waardoor aan die

onpartijdigheid kan worden getwijfeld. Wanneer die schijn van partijdigheid precies

objectief gerechtvaardigd is, moet zich nog uitkristalliseren, maar in ieder geval zijn

de gronden waarop een rechter gewraakt kan worden, hiermee verruimd, en van die

ruimte wordt ook gebruik gemaakt.

Een andere reden waarom meer zou worden gewraakt is dat de verhouding tussen

de advocatuur en rechterlijke macht anoniemer en minder hiërarchisch is

geworden. In enkele interviews die in het kader van het onderhavige onderzoek zijn

gehouden werd gesuggereerd dat vooral in grote arrondissementen rechters en

advocaten elkaar niet meer kennen, en dat zou voor advocaten de drempel lager

maken om te wraken.

Daarnaast speelt de beeldvorming in de media een rol. De indruk bestaat dat

wraking meer voorkomt omdat de laatste jaren in grote, mediagevoelige strafzaken

is gewraakt. Enkele van deze wrakingsverzoeken zijn ook gegrond verklaard.

2 Zie www.nvvr.org.
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2.2.1 Schijn van partijdigheid in de media

De berichtgeving in de media over partijdigheid van rechters is van invloed op de

beeldvorming die de buitenwacht heeft van de zittende magistratuur. In bijlage 11

wordt verwezen naar verschillende krantenartikelen die vanaf 1998 zijn verschenen,

waarin de onpartijdigheid van rechters ter discussie staat. Het is geen volledige

opsomming, maar geeft een idee van de belangrijkste issues. De berichten hebben

betrekking op wrakingszaken, discussies rond nevenfuncties van rechters(-plaats-

vervangers) en specifieke onderwerpen, zoals de Zwolse ‘hoofddoek-kwestie’3.

Wrakingszaken

De meeste wrakingszaken die in het nieuws komen, liggen op het terrein van het

strafrecht. De laatste jaren is in een aantal spraakmakende strafzaken gewraakt,

zoals de zaak Bouterse (1998), de zaak Mink K. (2000) en de Clickfondszaken (2001).

Zeer recent verschenen berichten over wraking in een zaak tegen een zelfdodings-

consulent (2002) en in een zaak rond de Enschedese vuurwerkramp (2002).

De redenen waarom in de diverse zaken is gewraakt lopen uiteen. Er is onder meer

gewraakt omdat een rechter-commissaris weigerde bepaalde getuigen op te roepen

en de rechters reeds een uitspraak hebben gedaan over medeverdachten of de

(on)betrouwbaarheid van een bepaalde getuige in een aanverwante zaak. In de zaak

tegen de zelfdodingsconsulent werd de rechtbankvoorzitter gewraakt vanwege diens

uitlatingen ter zitting en persoonlijke betrokkenheid bij de zaak (hij refereerde

enkele malen aan de dood van zijn eigen moeder). De betreffende rechter heeft zich

na de wraking teruggetrokken.

De Operatie Clickfonds is een megazaak waarin meerdere wrakingsverzoeken zijn

gedaan. Voor deze beursfraudezaken is een speciale strafkamer ingericht die alle

zaken behandelt. In twee zaken is onder meer gewraakt omdat de strafkamer is

gefinancierd met geld van het ministerie van Financiën. Volgens de wrakings-

verzoekers tast deze financieringsconstructie de onafhankelijkheid van de rechtbank

aan, aangezien dat ministerie ook benadeelde (als belastinginner) in deze zaak is.

De inrichting van de speciale strafkamer is mede gevoelig voor wraking omdat een

beperkt aantal rechters uitspraken doet in meerdere aanverwante zaken.

In een van de Clickfondszaken en in de zaak Mink K. is het wrakingsverzoek toe-

gewezen. In beide gevallen werd de wraking toegekend omdat dezelfde rechters

3 Uit deze zaak blijkt dat ook de kleding van rechters (en griffiers) de schijn van partijdigheid kan
wekken. Volgens de Zwolse rechtbank doet een hoofddoek afbreuk aan de onpartijdige uitstraling van
de rechterlijke macht. Het wijst naar iemands geloofsovertuiging en kan bij rechthebbenden de indruk
wekken dat een persoonlijke overtuiging bepalend is voor de uitspraak. In de discussies die op de zaak
volgen, komt eveneens naar voren dat in bepaalde zaken de gedachte aan vooringenomenheid kan
opkomen bij de huidskleur (bijvoorbeeld bij zaken waarin racisme een rol speelt), het geslacht
(bijvoorbeeld bij zedendelicten) en de politieke overtuiging van een rechter.
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inhoudelijke uitspraken in aanverwante zaken hadden gedaan over de verdachte

dan wel een getuige.

Een zaak rond nevenfuncties die in 1999 de publiciteit haalde, is de wraking van

twee leden van de Hoge Raad. De leden hadden een nevenfunctie bij de Raad van

Toezicht, een orgaan waar verzekeringsmaatschappijen contributie aan betalen.

De wrakingsverzoeker had een geschil met een verzekeringsmaatschappij en was

van mening dat de rechters in deze niet objectief konden zijn. De wrakingskamer

verklaarde het verzoek niet gegrond.

Verwijzingen naar krantenartikelen over bovengenoemde wrakingszaken zijn in

bijlage 11 te vinden.

Nevenfuncties en rechters-plaatsvervangers

Een belangrijke inspiratiebron voor berichtgeving in de media rond partijdigheid

van rechters door nevenfuncties en rechters-plaatsvervangers vormt het IRM-

rapport van Stichting WORM (1996). De groep is van mening dat ‘de randvoorwaar-

den ter waarborging van een onbevangen, onafhankelijk en onpartijdig functione-

rende rechterlijke macht zijn aangetast’. Zij vragen met name aandacht voor de

nevenfuncties die steeds meer rechters op zich hebben genomen. Bovendien schiet

de registratie van nevenfuncties en de controle daarop tekort. Tevens oordelen zij

dat er te veel rechters-plaatsvervangers worden ingezet. Met name de verstrengeling

met de advocatuur is in hun ogen onaanvaardbaar, omdat deze groep daardoor een

ontoelaatbare grote invloed en macht heeft verkregen binnen de colleges. De

rechterlijke controlemechanismen als wrakings-, klachten- en tuchtregelingen zijn

volgens de Stichting WORM pro-formaprocedures en fungeren vooral als middel om

de positieve beeldvorming van de eigen beroepsgroep te bevestigen.

Het IRM-rapport heeft ertoe geleid dat in 1997 een wetsontwerp is voorbereid om de

combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger in het eigen arrondissement te

verbieden. Aan dit conceptwetsvoorstel is echter geen gevolg gegeven, onder meer

omdat door capaciteitstekorten de inzet van rechters-plaatsvervangers noodzakelijk

wordt geacht. Het streven blijft wel om de inzet van externe rechters-plaatsvervan-

gers op termijn terug te dringen4.

Daarnaast heeft het IRM-rapport ertoe geleid dat de Minister van Justitie onderzoek

heeft laten instellen naar nevenfuncties van rechters (zie Eshuis en Dijkhoff, 2000).

Publicaties van de ‘verontruste burgers’ (Stichting WORM, 1996; Ruijs, 2001) en

wetenschappelijk onderzoek (Eskes, 1996; Eshuis e.a., 2000) hebben ervoor gezorgd

dat in de media volop aandacht is besteed aan nevenfuncties van rechters en de

4 Zie Kamerstukken II, 25 600 VI, nr. 12 en Kamerstukken II, 1998-1999, 26 352, nr. 3.
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positie van rechters-plaatsvervangers (zie bijlage 11). De belangrijkste punten die in

de berichtgeving steeds weer aan de orde komen zijn:

– het gevaar van belangenverstrengeling dat gemoeid kan gaan met bepaalde

nevenfuncties, of de combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger;

– de slechte registratie van nevenfuncties.

Aan nevenfuncties worden zowel positieve als negatieve aspecten gekoppeld.

De positieve kant is dat nevenfuncties de rechterlijke macht behoeden voor wereld-

vreemdheid. Tegenstanders van met name betaalde nevenfuncties zijn van oordeel

dat dergelijke functies haaks staan op de ethiek van het ambt, dat rechters al

overbelast zijn en dat nevenfuncties zich niet verenigen met het feit dat burgers

steeds langer op hun uitspraak moeten wachten. Willen rechters voeling houden met

de maatschappij, dan moeten zij geen betaalde functie bij het bedrijfsleven

aannemen, maar een onbezoldigde bij non-profitorganisaties.

Onvrede over nevenfuncties en het functioneren van de rechterlijke macht heeft

twee ‘verontruste burgers’ ertoe aangezet twee websites te ontwikkelen: ‘www.sdnl.nl’

en ‘www.burojeugdzorg.nl’. De website ‘www.sdnl.nl’ geeft een overzicht van

‘mogelijke partijdigheid, afhankelijkheid, belangenverstrengeling, klassenjustitie en

corruptie, ook bij de Hoge Raad der Nederlanden’. Hierop zijn onder andere neven-

functies van rechters te vinden, netwerken van juristen als mogelijke bron van

belangenverstrengeling en het IRM-rapport. De website ‘www.burojeugdzorg.nl’ is

een databank met informatie over de Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg

en rechterlijke macht.

2.2.2 Wrakingsgronden

In de voorgaande paragraaf zijn reeds enkele wrakingsgronden aan de orde gesteld.

In deze paragraaf zetten we uiteen welke feiten en omstandigheden risico’s voor

schijn van partijdigheid met zich meebrengen. De gegevens zijn zowel uit de

literatuur als uit interviews afkomstig.

Arnhemse aanbeveling

De Arnhemse ‘aanbeveling ter voorkoming van mogelijke schijn van partijdigheid’

geeft een aantal aanknopingspunten voor risicogebieden (zie bijlage 2). Vrij samen-

gevat komt het op de volgende aspecten neer.

– Persoonlijke verhoudingen

Persoonlijke relaties met procesdeelnemers die betrekking hebben op de privé-

sfeer (familie, kennissen, bekenden uit het verenigingsleven) of de (voormalige)

werksfeer (collegae, nevenfuncties, OM) van de rechter zelf of diens partner.
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– Het onderwerp van de procedure

De rechter behandelt geen procedures waarbij hij sterk maatschappelijk

betrokken is (bijvoorbeeld een rechter die fervent jager is, doet geen zaken

waarbij de dierenbescherming is betrokken) of procedures waarin hij sterk

persoonlijk betrokken is (bijvoorbeeld eigen ervaringen met mishandeling of

zware inbraak).

– Eerdere betrokkenheid bij de zaak als rechter

Hierbij wordt erop gewezen dat kort geding/voorlopige voorziening en

bodemprocedure – een uitzondering daargelaten – niet door dezelfde rechter

moeten worden behandeld; overige zaken met dezelfde partijen dienen van

geval tot geval te worden beoordeeld.

– (Voormalige) werkrelaties

Een rechter doet geen zaken waarbij (oud-)kantoorgenoten of (oud-)cliënten

betrokken zijn van de rechter zelf of diens partner.

Bij sommige voormalige functies of relaties wordt een grens gesteld dat dit geldt

voor een situatie die korter dan vijf jaar geleden is.

Cumulatie van rechterlijke functies

Zoals uit de Arnhemse aanbeveling blijkt, kunnen eerdere beslissingen van rechters

in een zaak een reden zijn om zich te verschonen. Het kunnen dus eveneens aan-

leidingen zijn om te wraken. Voor de meeste cumulaties van rechterlijke functies

bestaan geen wettelijke verboden.5 Wel is wettelijk vastgelegd dat een rechter die als

rechter-commissaris onderzoek heeft verricht in de zaak, geen deel mag nemen aan

het onderzoek ter terechtzitting (artikel 268 Sv; artikel 21 lid 4 Sv voor de raad-

kamer).6 Functiecumulatie kan zich onder andere voordoen bij eerdere uitspraken

in dezelfde zaak of in een aanverwante zaak waarin bijvoorbeeld een medeverdachte

is berecht.

In dezelfde zaak kan een rechter bijvoorbeeld na een voorlopige voorziening of kort

geding tevens oordelen over de hoofdzaak. De partij die in het kort geding in het

ongelijk is gesteld, kan het idee krijgen dat de rechter zijn oordeel al heeft gevormd

zodat men geen kans heeft in de bodemprocedure. De Hoge Raad acht cumulatie

van rechterlijke functies in het algemeen geen probleem, er is meer nodig om van

een objectief gerechtvaardigde vrees voor partijdigheid te kunnen spreken.

De schijn van partijdigheid is bijvoorbeeld wel in het geding indien dezelfde rechter

in de bodemprocedure over dezelfde rechtsvragen moet oordelen op basis van

hetzelfde feitencomplex als in de voorgaande procedure (Staal, 1999; Ozinga en

5 Voor een overzicht in het strafrecht zie Veldt (1997, hoofdstuk 6).
6 Voor de kinderrechter wordt een uitzondering gemaakt (artikel 492 Sv). Naar aanleiding van juris-

prudentie van het Europese Hof is het oude artikel aangepast en heeft artikel 492 Sv een geringere
draagwijdte dan zijn voorloper (zie Veldt, 1997, pp. 228-231; Corstens, 1995).
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Martens, 2001, p. 23). Tevens kan een wrakingsverzoek worden toegewezen indien

een rechter in de voorlopige voorziening een dermate sterk inhoudelijk oordeel

heeft gegeven, dat hij of zij zich daarvan in de bodemprocedure met moeite los kan

maken (Staal, 1999).

In een aanverwante zaak kan het feit dat een rechter reeds een medeverdachte heeft

veroordeeld, partijen de indruk geven dat de rechter zijn oordeel al heeft gevormd

en dat hun zaak bij voorbaat verloren is. Ook in deze situatie kan een verdachte zich

in beginsel niet met succes op partijdigheid van de rechter beroepen en zijn er

zwaarwegende feiten of omstandigheden nodig waaruit de vrees voor partijdigheid

blijkt. Rechters zijn niet gebonden aan de eerdere uitspraak. Zij hebben de

argumenten van de verdediging nog niet gehoord of kunnen meewegen. Dat neemt

niet weg dat zij zich al een voorlopig oordeel hebben gevormd, maar dat verschilt

niet wezenlijk van het gegeven dat ook de bestudering van het dossier voor de

zitting tot een voorlopig oordeel leidt. Berechting van medeverdachten is voor het

Europese Hof dan ook op zichzelf niet voldoende om schending van het recht op

berechting door een onpartijdige rechter aan te nemen. Wat wel de doorslag geeft, is

bijvoorbeeld of delen van het eerste vonnis zijn opgenomen in de latere uitspraak.

Of wanneer de rechter bij de veroordeling van een medeverdachte uitdrukkelijk

heeft laten blijken de geloofwaardigheid van de verklaring van de verdachte in

twijfel te trekken (zie Fokkens, 2000; EHRM-jurisprudentie in bijlage 3).

Rechters-plaatsvervangers en nevenfuncties

Bij rechters-plaatsvervangers en nevenfuncties gaat het om de cumulatie van

rechterlijke functies met andere (maatschappelijke) functies. Het gevaar van deze

cumulatie is onder andere dat belangenverstrengeling kan optreden (zie ook

hoofdstuk 5) of in ieder geval dat de schijn van belangenverstrengeling gewekt kan

worden. Bij rechters-plaatsvervangers gaat het dan met name om externe plaats-

vervangers die een hoofdfunctie buiten de rechtsprekende macht bekleden. Met

name de combinatie met een functie binnen de advocatuur of het OM wordt

geproblematiseerd (Hamer en Kengen, 1997; Eshuis en Dijkhoff, 2000).

Binnen de rechterlijke macht geldt de ongeschreven regel dat advocaten die tevens

rechter-plaatsvervanger zijn, zich als rechter-plaatsvervanger onthouden van het

behandelen van zaken waarmee zijzelf of een van hun kantoorgenoten van doen

hebben (gehad). Volgens de Hoge Raad zijn voldoende waarborgen aanwezig voor

een onpartijdige en onafhankelijke uitoefening van de functie van rechter-plaats-

vervanger door advocaten, ook in hun eigen arrondissement.7

7 HR 30 juni 2000, Rechtspraak van de Week 2000, nr. 170.
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Strafrecht

In strafzaken is de kans op wraking of schijn van partijdigheid groter dan in

bestuurs- of civiele zaken (van Niejenhuis, 1997, p. 548-549). Enerzijds wordt in de

interviews genoemd dat dit komt omdat bepaalde strafrechtadvocaten ‘het lef ’

hebben om te wraken en elk middel aangrijpen dat voor hun zaak belangrijk kan

zijn. Anderzijds komt dit door structurele factoren, die voornamelijk verband

houden met functiecumulatie.

– De zittingsrechter is betrokken geweest bij het vooronderzoek. Wettelijk gezien

mag dit niet, maar het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bij meerdere huis-

zoekingen rechters meegevraagd worden als rechter-commissaris of dat een

rechter een beschikking voor een telefoontap heeft ondertekend. Een rechter

weet dan vaak zelf niet meer dat hij betrokken is geweest bij die zaak.

– De rechter heeft meegewerkt aan de veroordeling van een medeverdachte.

– De rechter die de zaak bij verstek heeft gewezen, behandelt ook het verzet

(Veldt, 1997, pp. 355-356).

– De cumulatie van functies in jeugdrechtzaken. Vanwege de specifieke deskun-

digheid van de kinderrechter en het belang van de noodzakelijk geachte

vertrouwensrelatie tussen rechter en verdachte wordt het wenselijk gevonden

dat de jeugdige verdachte maar met één rechter wordt geconfronteerd.

De artikelen 492 en 295 Sv beogen daarom te bevorderen dat de kinderrechter

niet alleen zittingsrechter is, maar ook zelf optreedt als rechter-commissaris en

als raadkamer. In de praktijk worden ontkennende verdachten altijd berecht

door een andere kinderrechter dan degene die als rechter-commissaris optrad

(van Niejenhuis, 1997, p. 549).

Unusrechtspraak

Een andere risicofactor die in de interviews en literatuur wordt genoemd zijn de

zaken die enkelvoudig worden afgedaan (Wiersma, 2001). Zo kunnen bijvoorbeeld

bepaalde kantonrechters bekend staan als meer werkgevers- dan werknemersgezind.

Bij meervoudige kamerzaken zijn er altijd nog andere rechters die over de zaak

oordelen, en in die zin zijn deze zaken minder kwetsbaar voor schijn van partijdig-

heid.

Ontbreken van hoger beroep

In de literatuur wordt tevens gesuggereerd dat wraking meer voorkomt in zaken

waarin hoger beroep niet mogelijk is (Wiersma, 2001). Procespartijen kunnen het

ontbreken van de mogelijkheid tot appèl of cassatie ervaren als een toename van de

macht van de rechter, waardoor het gevoel van afhankelijkheid en machteloosheid

wordt versterkt. Het wrakingsinstrument wordt dan als substituut gebruikt voor een

hogere voorziening.
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Oneigenlijk gebruik

In interviews en literatuur wordt op het gevaar gewezen dat het wrakingsinstrument

door partijen als middel wordt gebruikt om de procedure te vertragen. Fokkens

(2000) wijst in dit verband op de mode om rechters in grote strafzaken bij afwijzing

van verzoeken van de verdediging te wraken op grond van partijdigheid, terwijl daar

geen steekhoudende argumenten voor aan te voeren zijn.

Samenstelling wrakingskamer

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het feit dat een wrakingskamer uit rechters van

dezelfde rechtbank bestaat. Directe collega’s oordelen dus over de partijdigheid van

hun collega(’s), waardoor die kamer op voorhand de schijn van partijdigheid tegen

zich heeft. Een wraking zou volgens sommigen bij een ander gerecht aangebracht

moeten kunnen worden (Molin, 1997).

2.3 Resultaten dossieronderzoek en enquête

Bij de rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad (HR), de Centrale Raad van

Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) is een

inventarisatie gemaakt van de wrakingsverzoeken die van 1-10-2000 tot 1-10-2001

zijn binnengekomen. Sommige gerechten hebben alleen het aantal wrakingszaken

doorgegeven en geen dossiergegevens verstrekt omdat, gezien de werkdruk en/of

het niet apart registreren van wrakingsdossiers, dergelijke gegevens niet (makkelijk)

opgezocht konden worden. In totaal zijn 107 dossiers bekeken (zie bijlage 4).

Naast het dossieronderzoek is gebruik gemaakt van een schriftelijke enquête waarin

rechters (n=786), OM-leden (n=201), raio’s (n=112), advocaten (n=265) en bestuurs-

rechtelijke hulpverleners (n=21) zijn ondervraagd over wraking. In bijlage 5 en 6 zijn

een beschrijving van de steekproeven en de vragenlijsten te vinden. De steekproef

van advocaten is getrokken uit ledenbestanden van een aantal specialisatiever-

enigingen van ‘wrakingsgevoelige’ rechtsgebieden en is daarmee niet representatief

voor de advocatuur in Nederland. Met name strafrechtadvocaten zijn oververtegen-

woordigd. De steekproef van bestuursrechtelijke hulpverleners (brhv) is in de

meeste gevallen te klein om uitspraken over te kunnen doen. Daar waar dit wel

enigszins mogelijk is, worden voor deze groep uitkomsten vermeld.

2.3.1 Aantal wrakingen

Aantal wrakingsverzoeken

In tabel 2.1 is het aantal wrakingsverzoeken weergegeven dat bij de verschillende

gerechten is binnengekomen. Hieruit blijkt dat er over een periode van een jaar

minimaal 139 wrakingsverzoeken zijn geweest. Dit aantal geeft een ondergrens weer
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van het totaal aantal wrakingsverzoeken dat in die periode is gedaan. Hier zijn

verschillende redenen voor aan te voeren.

– Niet alle gerechten houden een registratie van wrakingsdossiers bij.

De wrakingsverzoeken en de afdoening ervan worden opgeborgen in het dossier

van de zaak waarop de wraking betrekking heeft en zijn niet makkelijk terug te

vinden. Sommige gerechten hebben daarom schattingen gemaakt, sommige

hebben het aantal wrakingsverzoeken gebaseerd op het aantal dat ‘op herinne-

ring’ kon worden teruggevonden, andere hebben helemaal geen gegevens

kunnen verstrekken.

– Niet alle gerechten hebben het aantal wrakingsverzoeken over de volledige

periode van een jaar verstrekt. Van een aantal gerechten was alleen de stand van

zaken tot bijvoorbeeld juli of augustus 2001 bekend.

– Daarnaast meldt een rechtbank dat het nog al eens voorkomt dat een gewraakte

rechter zich terugtrekt om gedoe met de wrakingskamer te voorkomen.

Dergelijke gevallen, waarin een wrakingsverzoek niet door een wrakingskamer

wordt behandeld, zijn waarschijnlijk nog slechter geregistreerd.

Om een beeld te krijgen van de omvang van het aantal wrakingsverzoeken in

vergelijking met het aantal zaken dat jaarlijks wordt behandeld, zijn deze gegevens

met elkaar vergeleken. In 1999 werden door de gerechten 1.028.600 zaken afgedaan.

Dit houdt in dat het aantal door ons geregistreerde wrakingsverzoeken een fractie

uitmaakt van het totaal aantal afgedane zaken. Een kanttekening die hierbij moet

worden gemaakt is dat veel zaken bij verstek worden afgedaan.8 Bij dergelijke zaken

zal de kans op wraking klein zijn.

Opvallend is dat het aantal wrakingen bij de Rechtbank Amsterdam beduidend

hoger ligt dan bij de overige arrondissementen (zie tabel 2.1).

Aantal gewraakte rechters

Uit de enquêtegegevens blijkt dat 40% van de rechters in hun loopbaan een of meer

keren is gewraakt. Voor een kwart van alle rechters was het een eenmalige ervaring,

13% is twee of meer keren gewraakt (zie bijlage 8, tabel 2).

Ongeveer 16% van de rechters is de afgelopen twee jaar minimaal één keer gewraakt.

Elf procent is de afgelopen twee jaar één keer gewraakt en de overige 5% is minimaal

twee keer gewraakt.

Het aantal gewraakte rechters ligt hoger dan het aantal wrakingsverzoeken. Per

wrakingsverzoek kunnen één of – als het om een meervoudige kamerzitting gaat –

meerdere rechters worden gewraakt. Uit de dossiers blijkt dat in ongeveer de helft

8 In het civiele recht wordt door de kantongerechten bijvoorbeeld ruwweg 70% van de zaken bij verstek
afgedaan en bij de rechtbanken 30%.
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Tabel 2.1: Overzicht aantal bekende wrakingsverzoeken periode 1-10-2000 tot 1-10-2001

civiel recht strafrecht bestuursrecht onbekend totaal

arrondissementsrechtbank
Alkmaar 2 0 1 3
Almelo 0 2 0 2 4
Amsterdam 12 10 5 27
Arnhem 5 0 1 6
Assen ? ? ? ?
Breda 1 4 0 1 6
Den Bosch 3 12 3 18
Den Haag 6 0 3 9
Dordrecht 1 2 0 3
Groningen 2 0 0 2
Haarlem 2 4 0 6
Leeuwarden 2 1 1 4
Maastricht 0 1 0 1
Middelburg 1 0 0 1
Roermond 0 1 0 1
Rotterdam 0 1 1 1 3
Utrecht 4 0 2 6
Zutphen 2 1 2 5
Zwolle 0 0 0 0

totaal 43 39 19 4 105

gerechtshof
Amsterdam 0 12 0 12
Arnhem 2 2 2 6
Den Bosch ? ? ? ?
Den Haag 0 2 2 4
Leeuwarden 1 0 6 7

totaal 3 16 10 29

overig
CBB - - 0 0
CRvB - - 5 5
Hoge Raad 0 0 0 0

totaal 0 0 5 5

totaal 46 55 34 4 139

totaal in % 33 40 24 3 100

* Bij 10 verzoeken betrof het een gelijktijdige wraking in aanverwante zaken van dezelfde rechters.
** Bij 5 verzoeken betrof het een gelijktijdige wraking in aanverwante zaken van dezelfde rechters.
? Geen aantallen bekend.

*

**
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van het aantal wrakingen één rechter is gewraakt (47% en 4% rechter-commissaris),

in 26 zaken (19%) zijn twee of drie rechters gewraakt en in nog eens 3 gevallen (2%)

de wrakingskamer (zie tabel 2.2).

Bij meervoudige kamerzittingen komt het voor dat slechts één (of twee) van de drie

rechters wordt gewraakt. Andersom komt het voor dat bij een enkelvoudige zaak

meerdere rechters worden gewraakt (bijvoorbeeld een rechter die in het verleden de

zaak heeft behandeld of iets met de zaak van doen heeft gehad). Dergelijke

wrakingsverzoeken worden niet-ontvankelijk verklaard, omdat alleen rechters

gewraakt kunnen worden die de zaak behandelen.9 Om deze redenen wordt ook

wraking van gehele gerechten of sectoren niet-ontvankelijk verklaard. Dit is bij

7 zaken (5%) het geval.

In 4 wrakingsverzoeken is gelijktijdig aan meerdere ‘adressen’ een wrakingsverzoek

gericht. Zo worden in één wrakingsverzoek bijvoorbeeld het kantongerecht, de

sector bestuursrecht, alle kortgedingrechters en alle medewerkers van de rechtbank

gewraakt. Ook komt het voor dat één rechter wordt gewraakt en daarnaast het

gehele gerecht.

Tabel 2.2: Aantal gewraakte rechters per wrakingsverzoek naar gerecht* (dossieronderzoek,
n=139)

kanton- rechtbank gerechts- totaal totaal
gerecht hof CRvB aantal %

1 rechter 25 40 1 66 47
2 rechters 1 2 1 4 3
3 rechters 1 10 9 2 22 16
hele gerecht/sector 3 4 7 5
wrakingskamer 2 1 3 2
R-C 5 5 4
onbekend 3 12 20 36 26

totaal aantal verzoeken** 33 (24%) 72 (52%) 29 (21%) 5 (4%) 139

* Bij de Hoge Raad en het CBB zijn geen wrakingen geregistreerd.
** Totaal is geen optelling van de kolom: per wrakingsverzoek kunnen meerdere categorieën tegelijkertijd zijn

gewraakt.

Aantal wrakingen per rechtsgebied

Uit de dossiergegevens (tabel 2.1) blijkt dat in een jaar tijd het meest is gewraakt in

het strafrecht (55 zaken, 40%), op de voet gevolgd door het civiel recht (46 zaken,

33%). In het bestuursrecht is het minst gewraakt (34 zaken, 24%). Van 4 wrakings-

verzoeken is het rechtsgebied onbekend.

9 In één wrakingsverzoek is een officier van justitie gewraakt. Ook dit is wettelijk gezien niet mogelijk. Dit
wrakingsverzoek is niet bij het dossieronderzoek betrokken.
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Uit de enquête blijkt dat de meeste wrakingservaringen van rechters eveneens op

het terrein van het strafrecht (40%) liggen, gevolgd door het civiel recht (33%). De

wrakingen vinden minder plaats op het gebied van bestuursrecht (13%), familierecht

(9%), belastingrecht (3%) en vreemdelingenrecht (1%). Dat het aantal wrakingen op

het terrein van belasting- en vreemdelingenrecht geringer is komt natuurlijk tevens

omdat er in absolute zin jaarlijks veel minder zaken op deze rechtsgebieden voor-

komen dan binnen het strafrecht en civiel recht.

Aangezien jaarlijks veel meer civielrechtelijke zaken dan strafzaken behandeld

worden, is ook binnen de rechtsgebieden het aantal wrakingen binnen strafrecht

verhoudingsgewijs groter dan binnen het civiele recht.10

De meeste wrakingsverzoeken die door advocaten zijn gedaan liggen op het terrein

van het strafrecht (71%). Dit percentage geeft echter geen goede afspiegeling van het

relatieve aantal wrakingen op dit rechtsgebied, omdat de strafrechtadvocaten over-

vertegenwoordigd zijn in de steekproef.

Uit de dossiers blijkt dat binnen het civiel recht het meest is gewraakt in geschillen

op het terrein van handelsrecht, maar ook wrakingen in zaken op het gebied van

huurrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht komen meerdere keren voor

(zie bijlage 8, tabel 1). Binnen het bestuursrecht komen op de terreinen van het

belastingrecht en sociaal zekerheidsrecht (Abw, WAO, ZW, ANW ) meerdere wrakings-

zaken voor (zie bijlage 8, tabel 1).

Aantal wrakingen per rechtscollege

Uit de dossiers (zie tabel 2.2) blijkt dat de meeste wrakingsverzoeken bij de recht-

bank (52%) hebben plaatsgevonden, daarna volgen het kantongerecht (24%) en de

gerechtshoven (21%). De CRvB heeft 5 wrakingszaken (4%) behandeld. Bij de Hoge

Raad en het CBB zijn in het onderzoeksjaar geen rechters gewraakt (zie tabel 2.1).

Ook in de enquêtegegevens (zie bijlage 8, tabel 5) komt naar voren dat de meeste

wrakingservaringen van rechters hebben plaatsgevonden bij de rechtbank (62%).

Ongeveer 18% van de wrakingen is ingediend bij gerechtshoven en 15% bij het

kantongerecht. Slechts enkele wrakingsverzoeken hebben plaatsgevonden bij de

Hoge Raad (1%), de CRvB (3%) en het CBB (0%). Deze verdeling van wrakings-

ervaringen over de gerechten komt grotendeels overeen met de verdeling van de

rechters in de steekproef over de verschillende gerechten: 13% is werkzaam bij het

kantongerecht, 65% bij de rechtbank, 17% bij het gerechtshof, 2% bij de Hoge Raad,

10 Bron: CBS, Statistisch Jaarboek 2001. In 1999 bedraagt het aantal afgedane zaken in strafrecht en civiel
recht respectievelijk 190.000 en 570.000. In 1998 bedraagt het aantal afgedane zaken in belastingrecht
10.300 en overig bestuursrecht 70.700. Gevoeglijk wordt ervan uitgegaan dat het aantal zaken in het
civiel recht ongeveer achtmaal zo groot is als het aantal bestuursrechtzaken en ongeveer driemaal zo
groot als het strafrecht.
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2% bij de CRvB en 0,3% bij het CBB. Dit betekent dat het soort gerecht er waar-

schijnlijk niet toe doet of gewraakt wordt of niet, maar dat het aantal wrakings-

ervaringen een afspiegeling is van het aantal rechters dat bij een bepaald type

gerecht werkzaam is. Hoe meer rechters (of zaken) bij een bepaald gerecht, hoe

groter de kans dat er een gewraakt wordt.

Meervoudige versus enkelvoudige zaken

In de inleiding is gesteld dat in enkelvoudige zaken de kans op wraking groter is

omdat de macht van een enkele rechter groter is. Uit de dossier- en enquête-

gegevens blijkt echter niet dat het aantal wrakingen hoger ligt bij enkelvoudige

zaken. Uit de dossiers blijkt dat minder dan de helft (46%) van de wrakingen plaats-

vond bij een enkelvoudige kamer en 40% bij een meervoudige kamer. Van 14% van

de zaken bij rechtbanken is niet bekend of deze enkelvoudig dan wel meervoudig

waren. Gezien het feit dat er veel meer zaken enkelvoudig worden behandeld dan

meervoudig, kan uit het percentage wrakingen in enkelvoudige zaken niet worden

afgeleid dat in de unusrechtspraak meer wordt gewraakt.

Ook in de enquêtegegevens is het percentage wrakingen in meervoudige zaken lager,

maar het verschil is niet groot (zie bijlage 8, tabel 7). In 46% van de wrakings-

ervaringen is het een zaak die door een meervoudige kamer wordt behandeld.

In 52% van de gevallen is sprake van één rechter: een enkelvoudige kamer (39%),

kort geding/voorlopige voorziening (8%) of R-C-strafzaken (5%).

Advocaten melden dat in de wrakingsverzoeken die zij hebben gedaan, er in 47%

van de gevallen sprake was van een enkelvoudige kamer of een R-C-strafzaken (zie

bijlage 8, tabel 15).

2.3.2 Redenen om te wraken

De wrakingsredenen die in de dossieranalyse naar voren kwamen zijn in vier hoofd-

groepen ingedeeld: eerdere beslissingen in een zaak, bejegening of behandeling van

de zaak, privé-relaties en lidmaatschap commissies. De wrakingen die onder de

eerste twee categorieën vallen – eerdere beslissingen en de bejegening – komen het

meest frequent voor.

Bejegening of behandeling van de zaak

Onder bejegening of behandeling van de zaak vallen aspecten zoals: uitlatingen of

handelingen van rechters, ongelijke behandeling, schending van hoor en wederhoor,

procedurefouten en vooringenomenheid (zie tabel 2.3). De meest aangevoerde

redenen om te wraken hebben te maken met uitlatingen of handelingen van rech-

ters ter zitting (25). Het kan hier gaan om het niet accepteren van bewijsstukken die

de verzoeker wil overleggen, of de weigering van de rechter om een getuige te horen.

Ook de wijze van ondervragen, een geïrriteerde houding of het innemen van



Hoofdstuk 2 28

bepaalde standpunten door de rechter vormen voor partijen aanleiding om te

wraken. Tevens komt het diverse malen voor dat bepaalde uitspraken van een

rechter als grievend en daarmee als teken van partijdigheid worden ervaren.

Daarnaast vinden sommige verzoekers dat zij ongelijk behandeld worden ten

opzichte van de tegenpartij. De verzoeker vindt bijvoorbeeld dat de rechter alleen

kennis neemt van stukken van de tegenpartij; de rechter meer tijd aan de tegenpartij

heeft gegeven voor het nemen van conclusies; of de rechter een verzoek om uitstel

van de tegenpartij heeft gehonoreerd, terwijl dat bij de wrakingsverzoeker werd

afgewezen. Ook (vermeende) procedurefouten vormen een aanknopingspunt om te

wraken. De verzoeker vindt bijvoorbeeld dat hij of zij niet correct is uitgenodigd

voor de zitting, of dat het niet correct is dat stukken van de tegenpartij geaccepteerd

worden door de rechter terwijl een handtekening ontbreekt. Bij één verzoek werd de

rechter gewraakt omdat hij bij een eerdere zaak van dezelfde verzoeker het

wrakingsverzoek zelf had behandeld. Bij schending van het principe van hoor en

wederhoor zijn verzoekers bijvoorbeeld ontevreden omdat zij niet kennis hebben

kunnen nemen van alle processtukken of omdat de rechter niet de mogelijkheid

heeft geboden een conclusie van repliek te nemen. Daarnaast zijn er nog verzoeken

waarin men de rechter bij voorbaat vooringenomen vindt, bijvoorbeeld door het

opvragen van gegevens bij de verweerder of het innemen van een bepaald standpunt

over een verzoek, terwijl de partij nog geen toelichting heeft gegeven.

In bijlage 7 staan de verschillende redenen uitvoeriger beschreven. Tevens staat

(voorzover bekend of van toepassing) weergegeven of de redenen betwist worden of

niet.

Eerdere beslissingen

Een tweede belangrijke categorie om te wraken vormen eerdere beslissingen van de

rechter. Het meest frequent komen eerdere beslissingen van rechters in dezelfde

zaak (17) of in aanverwante zaken (12) voor. Bij de aanverwante zaken gaat het in

11 zaken om beslissingen van de rechter in zaken van een medeverdachte.

Daarnaast komt het meerdere keren voor dat de rechter in eerdere zaken van de

verzoeker een (ongunstige) beslissing heeft genomen, waardoor de verzoeker van

oordeel is dat de huidige zaak weinig kans van slagen heeft en de rechter niet onbe-

vangen tegenover de zaak zal staan.

Persoonlijke relatie

Wraking vanwege een persoonlijke relatie tussen rechter en een procespartij is

slechts éénmaal in een aanverwante zaak aangetroffen. In deze zaak bleek de

dochter van de rechter eenmalig als parketsecretaris en plaatsvervangend officier

van justitie in een zaak van een medeverdachte te hebben opgetreden. Dit wrakings-

verzoek werd afgewezen.
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Tabel 2.3: Aangevoerde wrakingsredenen door verzoekers* (dossieronderzoek, n=89)

totaal civiel straf bestuur 
aantal (n=39) (n=32) (n=18)

beslissingen in (kennis van) dezelfde/andere zaak
eerdere beslissing van rechter(s) in dezelfde zaak 17 7 9 1
eerdere beslissing van rechter(s) in soortgelijke zaak 1 1
eerdere beslissing van rechter(s) in aanverwante zaak 12 1 11
eerdere beslissing van rechter(s) in eerdere 8 5 2 1
(soortgelijke) zaak van de verzoeker
kennis van rechter over aanverwante zaak 4 2 1 1

bejegening/behandeling van de zaak/partij
uitlatingen/handelingen van rechter(s) ter zitting 25 15 3 7
ongelijke behandeling t.o.v. tegenpartij 12 8 1 3
schending beginsel hoor/wederhoor 7 4 2 1
procedurefouten 10 4 2 4
vooringenomenheid 5 3 1 1

relaties
persoonlijke relatie met procesdeelnemer/partij 1 1
in aanverwante zaak

lidmaatschap commissies
lidmaatschap rechter/rechtbankmedewerker 2 2
van commissie

overig 18 12 4 2

* Meerdere redenen per wrakingsverzoek mogelijk. In deze tabel is de gelijktijdige wraking van een rechter in
10 aanverwante strafzaken om dezelfde wrakingsreden als één wrakingsverzoek meegenomen.

Lidmaatschap commissies

Verder zijn er nog twee bestuurszaken waarbij het lidmaatschap van een rechter van

een commissie en het lidmaatschap van een rechtbankmedewerker uit een andere

sector aan een adviescommissie ter discussie worden gesteld. In beide zaken is de

directe link met de onderhavige zaak niet aanwezig en bestond volgens de wrakings-

kamer onvoldoende reden om de onpartijdigheid van de rechter in twijfel te trekken.

Overig

In de categorie ‘overig’ zit een aantal zaken waarbij sprake is van wantrouwen tegen

de rechtbank of het rechtssysteem. Men is bijvoorbeeld van mening dat er ‘een

samenzwering gaande is tussen rechters, deurwaarders en de samenleving’; dat de

rechtbank onderdeel uitmaakt van een criminele organisatie; of dat de officier van
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justitie niet in de buurt van de rechter mag zitten omdat daardoor de oordeels-

vorming van rechters wordt beïnvloed.

Verschillen tussen rechtsgebieden

Opvallend is verder dat uitlatingen en handelingen van de rechter ter zitting bij

strafrechtzaken verhoudingsgewijs minder vaak een wrakingsreden vormen dan bij

civiele of bestuurszaken (zie tabel 2.3). Bij strafrechtzaken is de wraking vaker

gelegen in eerdere beslissingen van rechters in dezelfde of een aanverwante zaak.

Wrakingsredenen volgens rechters

In de enquête is rechters gevraagd welke redenen de procespartij aanvoerde voor

het laatste wrakingsverzoek. Per verzoek kunnen meerdere redenen zijn genoemd

(zie bijlage 8, tabel 3). Evenals bij de dossiergegevens blijkt dat eerdere beslissingen

van een rechter en de bejegening of behandeling van de zaak de belangrijkste

redenen vormen om te wraken en dat wraking vanwege werk- of privé-relaties met

een partij of advocaat zeer weinig voorkomt (totaal 3%).

De meest genoemde wrakingsgrond is dat de rechter – of mederechter indien een

meervoudige kamer wordt gewraakt – al een eerdere (voorlopige) beslissing in de

zaak heeft genomen (30%). Daarnaast zijn de rechters relatief gezien vaak gewraakt

omdat zij reeds een (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak (18%) hebben

genomen of vanwege hun uitlatingen/handelingen (of van een mederechter) ter

zitting (19%). Bij deze laatste reden kunnen ook onwelgevallige beslissingen die de

rechter ter zitting neemt gerekend worden (4%). Hierbij wijst de rechter bijvoorbeeld

het verzoek af om getuigen te horen, om de zitting uit te stellen of de voorlopige

hechtenis te schorsen. Een ander aspect dat met de bejegening van partijen of

advocaten te maken heeft, is dat zij zich benadeeld voelen ten opzichte van de

tegenpartij. Dit wordt door 3% van de rechters als wrakingsgrond genoemd.

Wrakingsredenen volgens procespartijen

OM-leden, advocaten en bestuursrechtelijk hulpverleners is gevraagd hoe vaak zij

een wrakingsverzoek hebben ingediend en wat de reden daarvoor was (zie bijlage 8,

tabel 11 en 12). In zowel de groep OM-leden als de groep bestuursrechtelijk hulp-

verleners is slechts door één persoon gewraakt. Het OM-lid wraakte vanwege

uitlatingen/handelingen van de rechter ter zitting en procedurefouten. De

bestuursrechtelijke hulpverlener wraakte omdat de rechter reeds een eerdere

(voorlopige) beslissing in de zaak had genomen.

Van de ondervraagde advocaten heeft 21% wel eens een rechter gewraakt. Ook de

gegevens van advocaten laten zien dat eerdere beslissingen van rechters en de

bejegening of behandeling van de zaak de belangrijkste redenen vormen om te

wraken. Relatief gezien noemen advocaten echter vaker ‘uitlatingen en handelingen
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van de rechter(s) tijdens de zitting’ (41%) als wrakingsgrond. Daarnaast noemt nog

eens 14% als reden dat de rechter de partij ter zitting heeft benadeeld.

Eerdere (voorlopige) beslissingen van rechters in dezelfde zaak (29%), in een aan-

verwante zaak (18%) en in een gelijksoortige zaak (11%) vormen eveneens voor

advocaten een belangrijke reden om te wraken.

Advocaten noemen werk- en privé-relaties relatief gezien vaker als wrakingsgrond

dan rechters (totaal 23%). In het dossieronderzoek is deze wrakingsgrond niet naar

voren gekomen.

2.3.3 Beslissing op de wrakingsverzoeken

Uit de dossiergegevens blijkt dat in 7 zaken (7%) het wrakingsverzoek is toegewezen

(zie tabel 2.5). Uit de rechtersenquête blijkt dat in totaal 6% van de wrakings-

verzoeken is toegewezen (zie tabel 2.4). In deze zaken is dus een andere rechter op

de zaak gezet. Daarnaast is, volgens de enquête, nog eens in 11% van de zaken de

behandeling van de zaak overgenomen door een andere rechter, ofwel omdat de

gewraakte rechter zich heeft teruggetrokken (8%), of omdat hij/zij zich formeel heeft

verschoond (2%), of omdat een andere rechter op de zaak is gezet (1%). Dergelijke

zaken, waarin een rechter heeft berust en er geen uitspraak van een wrakingskamer

is geweest, lijken in het dossieronderzoek iets ondervertegenwoordigd te zijn. In 3%

van de onderzochte dossiers heeft de rechter berust in de wraking.

Uit de dossieranalyse komt naar voren dat 69% van de wrakingsverzoeken is

afgewezen en 13% niet-ontvankelijk is verklaard (zie tabel 2.5). Dit gegeven komt

overeen met resultaten van de rechtersenquête waaruit blijkt dat in 79% van de

zaken het wrakingsverzoek is afgewezen of niet-ontvankelijk verklaard.

Indien advocaten wordt gevraagd hoe de beslissing ten aanzien van het laatste

wrakingsverzoek luidde, dan blijkt bij advocaten verhoudingsgewijs vaker voor te

komen dat een rechter zich heeft teruggetrokken (20% tegenover 8% door rechters)

en relatief minder vaak dat een verzoek is afgewezen (61% tegenover 78% door

rechters, zie tabel 2.4). Het aantal advocaten in de steekproef dat een wrakings-

verzoek heeft ingediend is echter gering (totaal 56), waardoor de percentages

minder betrouwbaar zijn en het trekken van harde conclusies niet toestaan. De

wrakingsverzoeken die door een OM-lid en door een bestuursrechtelijk hulpverlener

zijn gedaan, zijn in beide gevallen toegewezen.
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Tabel 2.4: Beslissing t.a.v. het laatste wrakingsverzoek (enquête rechters en advocaten)

rechters advocaten
aantal % aantal %

n.v.t., verschoond conform art. 34 Rv, 517 Sv, 8:19 Awb 5 2 3 5
n.v.t., rechter teruggetrokken 25 8 11 20
verzoek is afgewezen 244 78 34 61
verzoek is toegewezen 19 6 6 11
anders, namelijk …
–  verzoek is ingetrokken 7 2
–  verzoek is niet-ontvankelijk verklaard 4 1
–  verzoek is niet in behandeling genomen 1 0
–  een andere rechter is op de zaak gezet 2 1 1 2
–  rechter deed alsnog wat ik vroeg 1 2
onbekend 4 1

totaal aantal wrakingen 311 100 56 100

Tabel 2.5: Beslissing op de wrakingsverzoeken (dossieronderzoek, n=107)

aantal %

toegewezen 7 7
afgewezen/ongegrond 75 69
niet-ontvankelijk 14 13
nog in behandeling 3 3
niet behandeld 4 4
niet behandeld, berusting rechter 3 3
ingetrokken 1 1

Toegewezen wrakingsverzoeken

Uit de dossiers is af te leiden waarom een wrakingskamer bepaalde verzoeken heeft

toegewezen. In drie zaken is sprake van cumulatie van rechterlijke functies.

Het betreft twee strafrechtzaken en één bestuursrechtzaak. In de twee strafzaken is

het wrakingsverzoek toegewezen omdat dezelfde rechters reeds hadden geoordeeld

over een medeverdachte. In de ene strafzaak is de betreffende strafkamer in haar

strafmotivering in het aanverwante strafvonnis van de medeverdachte tevens

ingegaan op de strafwaardigheid en de rol van de verzoeker in het geheel van feiten

en omstandigheden. Ook komt de naam van de verzoeker veelvuldig voor in de

bewezenverklaring van het aanverwante strafvonnis. In de andere strafzaak hebben

de rechters in een aanverwant vonnis geoordeeld over een verklaring van een

getuige die ook in de betreffende zaak weer opgeroepen zou worden. In dit geval is

volgens de wrakingskamer sprake van ‘… uitzonderlijke omstandigheden die een

zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat de bij de verdachte

bestaande vrees dat een rechter jegens hem vooringenomenheid koestert in het
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onderhavige geval objectief gerechtvaardigd is …’. Hierbij wordt tevens verwezen

naar een arrest van de Hoge Raad (14 oktober 1997, NJ 1998, 187).

In de bestuursrechtzaak werd het verzoek toegewezen omdat de rechter een eerdere

voorlopige beslissing had genomen in dezelfde zaak. De president behandelde in dit

geval zowel het hangend bezwaar als hangend beroep in de zaak. Op zichzelf hoeft

een dergelijke combinatie niet bezwaarlijk te zijn volgens de rechtbank. De

wrakingskamer oordeelt in dit geval echter anders omdat de betreffende rechter een

‘uitvoerig gemotiveerd inhoudelijk oordeel heeft gegeven over het voor de afloop

van de onderhavige zaak bepalende, principiële, nog niet in de rechtspraak

uitgekristalliseerde meningsverschil’ tussen beide partijen. Volgens de wrakings-

kamer bestaat er daarom een objectief gerechtvaardigde vrees dat de rechter zich in

dit geval ‘niet dan met moeite zal kunnen losmaken van zijn eerder ingenomen

standpunt ten aanzien van de ontvankelijkheid’.

Daarnaast werd in vier zaken het wrakingsverzoek toegewezen waarin uitlatingen of

handelingen van de rechter ter zitting in het geding waren.

In één zaak gaf de kantonrechter volgens de wrakingsverzoekster onvoldoende blijk

van kennis van het dossier, gaf hij geen gelegenheid tot een uiteenzetting van

wederzijdse standpunten, hield hij er een inquisitieve benadering van verzoeksters

raadsvrouw op na en stak hij ook zijn ongeduld en ergernis niet onder stoelen of

banken. Volgens de wrakingskamer kunnen de irritaties over en weer bij de ver-

zoekster de indruk hebben gewekt dat de rechter door zijn duidelijk geuite ergernis

over het optreden van de advocaat en doordat hij de advocaat onvoldoende gelegen-

heid heeft gegeven de vordering mondeling toe te lichten, niet meer voldoende

onbevangen tegen de vordering zou aankijken. De wrakingskamer twijfelt niet aan

de subjectieve onpartijdigheid van de rechter, maar omdat de hiervoor bedoelde

indruk bij de verzoekster heeft kunnen ontstaan, en ook iedere schijn van partijdig-

heid dient te worden vermeden, wijst zij het wrakingsverzoek toe.

In een faillissementszaak waarin een wrakingsverzoek werd toegewezen, heeft een

rechter in een mondelinge samenvatting gunstige elementen van de verklaring van

een rechter-commissaris ‘die eventueel tot een voor de verzoekers op het punt van

de ontvankelijkheid gunstige beslissing zou kúnnen leiden, weggelaten’. Daarmee

kan de indruk zijn gewekt dat hij de rechter-commissaris gronden voor een niet-

ontvankelijkheidverklaring alsnog in de mond heeft gelegd, alsook dat hij inmiddels

zijn oordeel omtrent de ontvankelijkheid reeds had gevormd.

In een derde zaak werd het wrakingsverzoek toegewezen omdat door de motivering

van de meervoudige kamer om bepaalde getuigen niet op te roepen, bij de

verdachte de indruk gewekt kan zijn dat de behandelende rechters reeds bij aanvang

van het onderzoek ter openbare terechtzitting een antwoord hebben gegeven op de

vragen die nog ter behandeling moesten komen.
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In het laatste geval, een civiele zaak, heeft de rechter aangegeven dat zij de grond-

slag van een verzoekschrift ‘de grootst mogelijke onzin vindt’. De wrakingskamer is

van oordeel dat door het gebruik van de bovengenoemde krachtige bewoordingen

en het tijdstip waarop deze zijn gebezigd, de objectief gerechtvaardigde vrees bij

verzoeker is ontstaan dat de rechter vooringenomen is ten aanzien van deze zaak.

De rechter uitte deze bewoordingen namelijk aan het begin van de mondelinge

behandeling en nog voordat verzoeker in staat was gesteld de grondslag van het

verzoek toe te lichten.

Afgewezen, niet-ontvankelijk, niet behandeld

Uit het dossieronderzoek blijkt dat het merendeel van de wrakingsverzoeken wordt

afgewezen of niet-ontvankelijk wordt verklaard. Niet-ontvankelijk zijn verzoeken

waarin:

– gehele gerechten/sectoren worden gewraakt. De wet voorziet niet in een verzoek

tot wraking van een heel rechtscollege. De wet voorziet slechts in wraking van

één of meer bepaalde rechters die met de behandeling van de betreffende zaak

zijn belast;

– het verzoek is gericht tegen een niet met name genoemde rechter of er nog geen

rechter bekend is die de betreffende zaak in behandeling neemt;

– het verzoek is gericht tegen een rechter die de zaak niet in behandeling heeft;

– het verzoek te laat is ingediend. Het verzoek moet worden gedaan zodra de

feiten en omstandigheden aan verzoeker bekend zijn geworden. Na een

procedure is wraking eveneens niet meer mogelijk;

– het wrakingsverzoek niet door verdachte zelf is gedaan/de algemene wrakings-

machtiging aan de advocaat niet toereikend is;

– de verzoeker met dezelfde wrakingsredenen komt als het voorgaande wrakings-

verzoek en geen nieuwe feiten aandraagt.

Twee verzoeken zijn niet in behandeling genomen omdat de wrakingskamer in een

eerdere wraking in dezelfde zaak heeft beslist dat volgende wrakingsverzoeken in

dezelfde zaak niet meer in behandeling worden genomen. Hierbij gaat men ervan

uit dat de verzoeker het wrakingsmiddel om oneigenlijke redenen gebruikt.

Er zijn diverse redenen waarom verzoeken worden afgewezen. In het geval van

eerdere beslissingen van de rechter in dezelfde of andere zaken moeten bijvoorbeeld

uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn die een zwaarwegende aanwijzing

opleveren voor de schijn van partijdigheid van de rechter. Op zichzelf vormen

eerdere beslissingen geen grond om te vrezen voor de schijn van partijdigheid.

Daarnaast worden verzoeken afgewezen omdat de wrakingsgronden niet worden

onderbouwd (bijvoorbeeld het kantongerecht heeft belangen bij bedrijven in de

regio), de aangehaalde feiten worden betwist (bijvoorbeeld verduistering van

stukken uit het dossier) of omdat de redenen op zichzelf geen grond voor twijfel
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over onpartijdigheid geven (bijvoorbeeld procedurefouten of de rechter wil bepaalde

getuigen niet horen). Voor onwelgevallige beslissingen van de rechter staat beroep

open; het wrakingsinstrument is daarvoor niet bedoeld.

2.3.4 Wrakingsverzoekers

Uit de dossierstudie blijkt dat in de strafzaken in alle gevallen door de verdachte is

gewraakt waarbij, op één zaak na, ook altijd een advocaat aanwezig was. In geen

enkel geval is er dus gewraakt door een officier van justitie.

In civiele en bestuurszaken wordt niet alleen gewraakt in zaken waarbij advocaten of

andere rechtsbijstandverleners betrokken zijn. Ook burgers blijken te weten dat zij

een rechter kunnen wraken. In de bestuurszaken is in alle gevallen gewraakt door de

‘burgerpartij’. Bij de helft van deze zaken had de partij rechtsbijstand. Wrakingen

door een bestuursorgaan van de overheid zijn dus niet aangetroffen in de dossiers.

Bij de wrakingen in de civiele zaken heeft de verzoeker in ongeveer de helft van de

zaken rechtsbijstand.

Uit de wrakingservaringen van rechters blijkt dat advocaten (56%) en partijen zelf

(38%) de meeste wrakingsverzoeken voor hun rekening nemen. Slechts in één geval

maakt een rechter melding van een wrakingsverzoek door een officier van justitie en

in 3% van de wrakingszaken is het verzoek gedaan door een bestuursrechtelijk

hulpverlener.

Het beeld dat OM-leden niet wraken wordt ook bevestigd door de enquête onder

procespartijen. Van de 201 ondervraagde OM-leden heeft er één ooit een rechter

gewraakt. Van de advocaten heeft 21% wel eens een wrakingsverzoek ingediend.

Negen procent heeft de afgelopen twee jaar gewraakt.

Meerdere wrakingen in dezelfde zaak

In de wrakingsdossiers bevinden zich vijf verzoekers die meer dan één wraking op

hun naam hebben staan in een jaar tijd. Eén verzoekster heeft vanaf 1997 viermaal

gewraakt in dezelfde bestuurszaak. Een andere persoon heeft in één jaar tijd

driemaal gewraakt. Drie verzoekers hebben in vervolg op hun wrakingsverzoek de

wrakingskamer gewraakt.

Meerdere wrakingen in aanverwante zaken

In de onderzochte dossiers zijn drie ‘clusters’ van wrakingen in aanverwante zaken

gevonden.

Een voorbeeld is de Clickfondszaak die ook reeds in paragraaf 2.1 is beschreven.

In de periode oktober 2000 tot oktober 2001 is in deze beursfraudezaak viermaal

gewraakt in aanverwante zaken. Omdat de speciaal ingestelde Clickfondskamer een

beperkt aantal rechters kent, komt het voor dat dezelfde rechters al uitspraken
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hebben gedaan in aanverwante zaken. In één zaak heeft de R-C bijvoorbeeld

bepaald dat een bepaalde getuige niet zal worden gehoord. Deze beslissing is in

hoger beroep aangevochten, waarbij de verdachte in het ongelijk is gesteld.

Vervolgens willen medeverdachten ook de betreffende getuige oproepen in hun

zaak. De rechters worden vervolgens gewraakt, omdat zij reeds eerder hebben

beslist dat de betreffende getuige in de aanverwante zaak niet opgeroepen hoeft te

worden. In de Clickfondszaak is tevens tweemaal gewraakt omdat men de

financiering van de Clickfondskamer door het ministerie van Financiën, en daarmee

de onafhankelijkheid van de kamer, ter discussie stelt.

Een tweede cluster betreft vijf medeverdachten die tegelijkertijd wraken in een

strafzaak omdat het hof heeft besloten een getuige na niet-verschijnen niet meer

opnieuw op te roepen. De vijf verzoeken worden gelijktijdig, doch niet gevoegd

behandeld. Vier wrakingsverzoeken worden afgewezen en één verzoek wordt niet-

ontvankelijk verklaard, omdat het wrakingsverzoek niet door de verdachte, maar

door de raadsman is gedaan. De wrakingskamer vindt een algemene machtiging van

een raadsman niet toereikend voor een wrakingsverzoek.

Een derde cluster gaat om wrakingen in 10 aanverwante strafzaken die gelijktijdig en

om dezelfde redenen een politierechter wraken. De politierechter wordt gewraakt

omdat hij heeft geweigerd om de officier van justitie te bewegen antwoord te geven

op de voor de verdediging belangrijke vraag welk standpunt het OM inneemt over de

rechtmatigheid van de aanwezigheid van kernwapens in V. Dit wrakingsverzoek

wordt afgewezen.

2.3.5 Schijn van partijdigheid zonder wraking

Indien partijen een aanleiding zien om te wraken hoeft dit niet altijd te resulteren in

een wrakingsverzoek. In deze paragraaf worden drie wegen beschreven die partijen

kunnen bewandelen. Ten eerste kunnen zij een aanleiding zien om te wraken, maar

dit verder niet kenbaar maken aan een rechter. Ten tweede kunnen zij een aan-

leiding zien en een rechter op informele wijze kenbaar maken dat zij een reden zien

om te wraken (zonder dus daadwerkelijk te wraken). Ten derde is bij OM-leden

gevraagd of zij wel eens intern overleg hebben gevoerd over de terugtrekking van

een rechter. Ten slotte is eveneens nagegaan in hoeverre de vooringenomenheid van

rechters zoals die door procespartijen wordt waargenomen, meespeelt bij forum-

shopping.

Aanleiding voor wraken

Procespartijen is gevraagd of zij ooit wel eens aanleiding hebben gezien een rechter

te wraken zonder dat zij dit kenbaar hebben gemaakt.

Van de ondervraagde OM-leden heeft 20% ooit wel eens aanleiding gezien om een

rechter te wraken zonder dat zij dit kenbaar hebben gemaakt. Bij advocaten ligt dit
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percentage aanmerkelijk hoger, namelijk 49%. Ongeveer 20% van de advocaten heeft

vaker dan éénmaal aanleiding gezien om te wraken, waarbij enkele extreme

aantallen zitten van rond de 30, 60 of 90 maal (zie bijlage 8, tabel 16).

De afgelopen twee jaar heeft 9% van de OM-leden redenen gezien om te wraken,

terwijl zij dit niet hebben gedaan, tegenover 23% van de advocaten.

De meest genoemde redenen waarom OM-leden of advocaten geen wrakingsverzoek

hebben ingediend zijn ‘de verstandhouding met de rechter niet verstoren’, ‘om het

proces niet te vertragen’, of omdat zij geen juridische reden zagen tot wraking (zie

tabel 2.6). Deze redenen worden elk in ongeveer 30% van de zaken genoemd.

OM-leden en advocaten laten een wraking iets minder vaak achterwege omdat zij de

wraking geen kans van slagen geven (respectievelijk 18% en 23%), omdat zij het

liever informeel regelen (respectievelijk 15% en 13%) of omdat zij het te veel ‘gedoe’

vinden (respectievelijk 10% en 9%). Advocaten maken ook mee dat de cliënt niet wil

wraken (11%).

Intentie tot wraken

Rechters is gevraagd of zij wel eens hebben meegemaakt dat partijen, voordat een

zaak ter zitting kwam, de intentie hebben geuit dat zij wilden wraken (zonder dat zij

daadwerkelijk gewraakt hebben). Van de rechters antwoordt 14% dat zij dit één- of

meermalen hebben meegemaakt en 6% heeft dit de afgelopen twee jaar nog ervaren.

Rechters geven als meest genoemde reden voor dergelijke wrakingsdreigingen dat zij

al een eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak hebben genomen (31%). Daarnaast

blijken ook een eerdere beslissing in een aanverwante zaak (15%) en uitlatingen/-

handelingen van de rechter ter zitting (14%) nogal eens tot een wrakingsintentie te

leiden.

In mindere mate noemen rechters eerdere beslissingen in soortgelijke zaken en

(voormalige) werkrelaties met partijen door voormalig werk (5%) of nevenfuncties

(3%).

Bij 60% van deze wrakingsdreigingen heeft de rechter de zaak uiteindelijk behandeld

of aan de behandeling deelgenomen. In 29% van de gevallen heeft de rechter zich

teruggetrokken, al dan niet na intern overleg. Van de overige zaken is de afhandeling

onbekend (8%) of is de zaak door een andere rechter behandeld, maar niet vanwege

de dreigende wraking (3%).
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Tabel 2.6: Redenen waarom rechter niet is gewraakt*

OM-leden advocaten brhv
(n=39) (n=129) (n=5)

redenen aantal % aantal % aantal

zag geen juridische reden tot wraking 12 31 33 26
wraking geen kans van slagen 7 18 30 23 3
om proces niet te vertragen 13 33 38 29 3
verstandhouding met rechter niet verstoren 13 33 41 32 1
liever informeel regelen 6 15 17 13
te veel gedoe 4 10 11 9
cliënt wilde niet 14 11
heb cliënt overtuigd niet te wraken 6 5
anders, namelijk …
– in overleg met deken niet gedaan, 

disfunctioneren geen reden voor wraking 1
– rechter trok zich terug 2 5
– de verdediging wraakte al 1 3
– werkt als een boemerang, wordt je niet 

in dank afgenomen 1 3
– A-G/rechtbank op de hoogte gesteld 

en gevraagd maatregelen te nemen 2 5
– belang cliënt/procedure niet gediend 

met wraken 3 2
– vrees dat wraking negatieve invloed 

heeft op uitkomst 2 2
– verstandhouding met rechtbank 

niet verstoren 1 1
– mogelijkheid appèl 1 1
– heb niet adequaat gereageerd/onervarenheid 3 2
– uitgegaan van integriteit (mede)rechter(s) 4 3
– anders 3 8

* Meerdere antwoorden mogelijk.

OM-leden hebben iets minder vaak dan advocaten een intentie tot wraken direct of

indirect kenbaar gemaakt (zonder uiteindelijk te wraken): 5% van de OM-leden zegt

ooit wel eens ‘gedreigd’ te hebben met een wrakingsverzoek, tegenover 12% van de

advocaten (zie bijlage 8, tabel 17). De afgelopen twee jaar hebben 3% van de OM-

leden en 4% van de advocaten een intentie tot wraken kenbaar gemaakt.

De meestgenoemde reden die OM-leden en advocaten voor de wrakingsintentie

geven is een eerdere beslissing van de rechter in dezelfde zaak (zie bijlage 8, tabel

18). Gezien het geringe aantal wrakingsintenties – in totaal gaat het om 10 OM-leden

en 32 advocaten – is het weergeven van percentages van wrakingsredenen in dit

geval onbetrouwbaar. Redenen die onder meer vaker worden genoemd, zijn:

uitlatingen/handelingen van de rechter ter zitting, een eerdere beslissing van de
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rechter in een aanverwante zaak, een persoonlijke relatie van de rechter met een

van de partijen/advocaten en het benadelen van een van de partijen/advocaten ter

zitting.

Zeven van de tien OM-leden hebben de wraking niet doorgezet omdat de

betreffende rechter zich terugtrok. De meeste advocaten hebben uiteindelijk niet

gewraakt omdat zij geen juridische reden tot wraking zagen (zie bijlage 8, tabel 19).

Overleg over terugtrekking

OM-leden is daarnaast nog gevraagd of zij ooit wel eens overleg hebben gevoerd

over het terugtrekken van een rechter in verband met schijn van partijdigheid (zie

bijlage 8, tabel 20). In totaal heeft 18% van de OM-leden aangegeven dat zij dit wel

eens hebben gedaan; 11% heeft direct met de betreffende rechter overleg gevoerd

over terugtrekking, 4% heeft dit via een hoofdofficier gedaan en 3% met de president

of sectorvoorzitter.

De afgelopen twee jaar heeft 9% van de OM-leden een overleg gevoerd over terug-

trekking van een rechter.

De meest genoemde redenen waarom zij terugtrekking van de rechter nodig achten,

zijn ‘een persoonlijke relatie van de rechter met (een van de) partijen/advocaten’ en

‘een eerdere beslissing van de rechter in de zaak’ (zie bijlage 8, tabel 21). Daarnaast

worden beslissingen in een aanverwante zaak, persoonlijke/maatschappelijke

betrokkenheid bij het onderwerp van de zaak en (voormalige) werkrelaties met

partijen en advocaten meerdere keren genoemd.

Bij de meeste zaken waarin een OM-lid overleg heeft gevoerd over de schijn van

partijdigheid van een rechter, heeft de betreffende rechter zich – al dan niet na

overleg met een president of sectorhoofd – teruggetrokken of is de zaak door een

andere rechtbank behandeld (75%). Van de overige zaken is de uitkomst onbekend,

of werd van wraking afgezien (zie tabel 2.7).

Tabel 2.7: Uitkomst van het overleg OM-lid over terugtrekken rechter i.v.m. schijn van
partijdigheid

aantal %

rechter trok zichzelf terug 17 49
rechter/mk trok zich na overleg 
president/sectorhoofd terug 8 23
zaak is door een college van andere 
rechtbank afgedaan 1 3
zaak is nog hangende 1 3
van wraking afgezien/wraking werd ontraden 4 11
geen reactie 1 3
onbekend 3 9

totaal 35 100
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Forumshopping

Een andere methode die procespartijen kunnen gebruiken om een eventueel in hun

ogen (on)gunstige rechter al dan niet te krijgen is via forumshopping. Zij kunnen

proberen het gunstigste college te krijgen door bijvoorbeeld op de zittingsdag te

letten, of – indien er een keuze is in arrondissement of kanton waar een zaak kan

worden aangebracht – het meest gunstige arrondissement of kanton uit te kiezen.

Hoezeer een rechter ook doordrongen is van de noodzaak tot onpartijdigheid, bij

advocaten of OM-leden die herhaaldelijk met een bepaalde rechter te maken

hebben kan de indruk bestaan dat deze in bepaalde gevallen voor hen eerder

gunstige, dan wel ongunstige beslissingen neemt. Uit de interviews kwam bijvoor-

beeld naar voren dat bepaalde kantonrechters als meer werkgevers- of juist meer

werknemersgezind bekend staan, of als meer huurders- of juist verhuurdersgezind.

Advocaten, OM-leden en bestuursrechtelijk hulpverleners is gevraagd of zij een zaak

wel eens zo aanbrengen dat zij proberen een bepaalde rechter wel of juist niet te

krijgen (zie bijlage 8, tabel 22). De voorkeur voor een bepaalde rechter (of juist niet)

hoeft niet alleen verband te houden met de persoonlijke opvattingen of gezindheid

die de rechter uitstraalt naar procespartijen, maar kan ook verband houden met zijn

of haar kwaliteiten of specialisme. De kwaliteit van een rechter kan onder andere

gelegen zijn in de efficiënte of de doortastende wijze waarop hij of zij een zitting

aanpakt.

Ruim de helft van de OM-leden (57%) zegt wel eens een zaak zo aan te brengen dat

zij proberen een bepaalde rechter wel of juist niet te krijgen. Bij de advocaten (33%)

en bestuursrechtelijk hulpverleners (29%) ligt dit aantal lager op ongeveer eenderde.

De OM-leden hebben meestal een voorkeur voor een bepaalde rechter vanwege

diens kwaliteiten (73%) of specialisme (54%; zie bijlage 8, tabel 23). In mindere mate

spelen de persoonlijke opvattingen van de rechter (18%) of de gunstige (7%) of

ongunstige vonnissen (6%) van een bepaalde rechter een rol.

Advocaten geven eveneens aan dat zij meestal een voorkeur (of juist niet) voor een

bepaalde rechter hebben vanwege diens kwaliteiten (49%) en in veel mindere mate

dan OM-leden vanwege het specialisme van een bepaalde rechter (13%).

Daarentegen vormen voor advocaten meer dan voor OM-leden de persoonlijke

opvattingen (37%) en de ongunstige vonnissen (21%) van de rechter een reden om

aan forumshopping te doen.

2.4 Samenvatting

Aantal wrakingsverzoeken

Een exact antwoord op de vraag hoeveel wrakingen er in een jaar tijd hebben

plaatsgevonden kunnen we in dit onderzoek niet geven. In ieder geval zijn er

139 wrakingen geweest over een periode van een jaar, maar dit is een ondergrens.

Verschillende rechtscolleges registreren wrakingszaken niet of pas sinds kort.
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De gegevens zijn vaak op basis van herinnering, schattingen of voor een beperkte

periode verstrekt.

Daarnaast geven de wrakingservaringen van rechters een indruk van de mate waarin

wrakingen voorkomen. Het aantal rechters dat is gewraakt ligt hoger dan het aantal

wrakingsverzoeken, omdat per wraking meerdere rechters gewraakt kunnen worden.

Ongeveer 40% van de rechters is ooit eens gewraakt. De afgelopen twee jaar is 16%

van de rechters een of meerdere keren gewraakt.

Gerechtelijke context

Zoals verwacht komen wrakingen relatief gezien vaak voor binnen het strafrecht.

Meer dan binnen civiele of bestuurszaken wordt in het strafrecht gewraakt vanwege

eerdere beslissingen van rechters in dezelfde of aanverwante zaken. In civiele en

bestuurszaken liggen de oorzaken van het wraken meer in de bejegening en de wijze

waarop de rechter de zaak behandelt.

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat bij enkelvoudige zaken meer wordt

gewraakt dan bij meervoudige zaken. Het tegendeel lijkt eerder het geval.

Verzoekers

De meeste wrakingsverzoeken worden gedaan door advocaten of partijen zelf.

Een wrakingsverzoek dat wordt ingediend door een OM-lid, is een zeldzaamheid.

Eén OM-lid zegt ooit een rechter te hebben gewraakt en één rechter zegt ooit door

een OM-lid te zijn gewraakt.

In alle wrakingsverzoeken van het laatste jaar op het terrein van bestuursrecht is

gewraakt door een burgerpartij en niet door een bestuursorgaan van de overheid.

Sommige partijen hebben meerdere wrakingen op hun naam staan. Zij hebben ofwel

in dezelfde zaak meerdere keren gewraakt of in verschillende zaken een verzoek

ingediend.

Daarnaast zien we in het strafrecht dat gelijktijdig of achtereenvolgens in aanver-

wante zaken wordt gewraakt. De wrakingen worden onder meer gedaan omdat de

verzoekers van mening zijn dat door de beslissing die de rechter in de zaak van een

medeverdachte heeft genomen, hij of zij vooringenomen is in de eigen zaak.

Wrakingsgronden

Belangrijke wrakingsgronden vormen eerdere beslissingen van rechters in dezelfde

of andere zaken en omstandigheden die met de bejegening en behandeling van de

specifieke zaak te maken hebben. Opvallend is dat wraking op grond van neven-

functies, persoonlijke relaties of voormalige werkrelaties weinig voorkomt. Enerzijds

kan dit zijn omdat rechters zelf alert genoeg zijn om dergelijke zaken niet te

behandelen. Anderzijds kan het zijn dat deze feiten niet bekend zijn bij advocaten

en procespartijen en daarom ook geen reden kunnen geven om te wraken.



Hoofdstuk 2 42

Bij een aantal wrakingsredenen kan de vraag gesteld worden of procespartijen wel

wraken omdat zij een bepaalde rechter partijdig vinden. Zo zijn er wrakingen uit

meer ideële gronden, bijvoorbeeld een geval waarbij in elke zaak een rechter wordt

gewraakt omdat rechtspraak ‘geweld tegen de persoon’ meebrengt. Of de wrakingen

zijn meer een uiting van een algemeen wantrouwen ten aanzien van de rechterlijke

macht en niet ten aanzien van een specifieke rechter (‘de rechtbank is een criminele

organisatie’ of ‘er is een samenzwering gaande tussen rechters, deurwaarders en de

samenleving’). Het is niet uit de dossiers op te maken of partijen wraken omdat zij

werkelijk vinden dat een rechter de schijn van partijdigheid over zich heeft of omdat

zij bijvoorbeeld de procedure willen vertragen.

Beslissingen op de wrakingsverzoeken

Uit de dossiers en de enquêtes komt naar voren dat 6 à 7% van de wrakingsver-

zoeken is toegewezen. Enerzijds zijn dit gevallen waarin de rechter eerdere

beslissingen heeft genomen in dezelfde of een aanverwante zaak. Uit de dossiers

blijkt dat deze verzoeken werden toegekend omdat de rechter die eerdere beslissing

zodanig heeft gemotiveerd dat hij of zij niet of met moeite op die uitspraak terug

kan komen en in de perceptie van de verzoeker te weinig ruimte in die uitspraak

heeft gecreëerd om nog anders tegen de zaak aan te kijken.

Anderzijds zijn ook wrakingsverzoeken toegewezen in enkele zaken waarin de

behandeling of bejegening van de zaak niet goed is verlopen. Hierbij speelde een rol

dat de rechter te snel zijn of haar oordeel had gevormd of dat de sfeer tijdens de

zitting zo verstoord was dat de wrakingskamer de schijn van partijdigheid objectief

gerechtvaardigd vond.

Aanleidingen om te wraken

Niet alle feiten en omstandigheden die de schijn van partijdigheid wekken, leiden

tot een wrakingsverzoek. Ongeveer 20% van de OM-leden en 49% van de advocaten

hebben wel eens aanleiding gezien om een rechter te wraken, maar hebben dit niet

kenbaar gemaakt. De voornaamste redenen dat zij niet wraken, zijn omdat zij de

verstandhouding met de rechter niet willen verstoren, de procesgang niet willen

vertragen of omdat zij geen juridische gronden zagen voor de wraking. Daarnaast

speelt ook mee dat zij denken dat de wraking geen kans van slagen heeft, dat zij het

liever informeel regelen of dat zij het te veel ‘gedoe’ vinden.

Daarnaast komt het soms ook voor dat advocaten (12%) of officieren van justitie

(5%) ‘dreigen’ met een wrakingsverzoek, zonder dat zij werkelijk wraken. Van de

rechters heeft 14% een dergelijke situatie wel eens meegemaakt. In bijna een derde

(29%) van de gevallen heeft de rechter zich vervolgens teruggetrokken.

Ongeveer 18% van de officieren van justitie heeft ooit ook wel eens overleg gevoerd

over terugtrekking van een rechter in verband met schijn van partijdigheid. In de

meeste gevallen heeft de rechter zich na dat overleg teruggetrokken.
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Tot slot blijkt dat een bepaalde vooringenomenheid van een rechter die door

procespartijen wordt waargenomen, een reden kan zijn om een zaak zo aan te

brengen dat zij een bepaalde rechter wel of niet krijgen. OM-leden doen meestal aan

forumshopping vanwege de kwaliteiten of het specialisme van een bepaalde rechter.

Bij advocaten spelen die kwaliteiten ook een rol, maar tevens de persoonlijke

opvattingen of ongunstige vonnissen van een bepaalde rechter. Bij deze laatste twee

redenen gaan advocaten uit van een bepaalde vooringenomenheid van een rechter.
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Verschoning en terugtrekking

Verschoning is het complementaire deel van wraking. In dit hoofdstuk wordt in

beeld gebracht hoe vaak en om welke redenen rechters zelf vinden dat zij een zaak

niet kunnen behandelen.

In eerste instantie wordt bij de toedeling van rechtszaken beoordeeld of een rechter

een bepaalde zaak kan behandelen. Vervolgens gaat de rechter zelf op grond van het

dossier na of er feiten of omstandigheden zijn waarom hij de zaak beter niet zou

kunnen doen. Indien een rechter beslist om een zaak niet te behandelen, wordt deze

in overleg overgedragen aan een collega. In het verdere verloop van dit hoofdstuk

wordt dit terugtrekking voor de zitting genoemd. Daarnaast kan het voorkomen dat

een rechter pas ter zitting merkt dat zich omstandigheden voordoen die schijn van

partijdigheid kunnen wekken. In dat geval kan hij tijdens de zitting besluiten om

zich terug te trekken, de zogenoemde terugtrekking tijdens de zitting. Ook hier wordt

de zaak aan een collega overgedragen. Formeel moet een rechter die een zaak reeds

in behandeling heeft en tot de ontdekking komt dat hij of zij de zaak beter niet kan

doen, zich verschonen. De formele verschoningsprocedure vergt een beslissing van

de meervoudige kamer en is omslachtig; slechts zelden wordt voor deze weg

gekozen (Van Strien, 1999). Veelal wordt de voorkeur gegeven aan het zich uit

voorzorg terugtrekken voor of tijdens een zitting (aangeduid met de overkoepelende

term ‘terugtrekken van een zitting’) en het overdragen van een zaak aan een collega.

Vaak wordt van verschoning gesproken als een rechter zich terugtrekt zonder dat hij

of zij zich formeel verschoont. In dit onderzoek wordt onder verschoning de wette-

lijke verschoningsprocedure verstaan en in de overige gevallen spreken we van

‘terugtrekking’.

Hoe vaak formele verschoningsprocedures voorkomen is niet bekend. De verschonings-

verzoeken worden niet afzonderlijk geregistreerd bij de rechtscolleges. Dit hoofdstuk

is daarom uitsluitend gebaseerd op enquêtegegevens en niet op dossieronderzoek.

Aan de hand van de volgende onderzoeksvragen zal een beeld worden geschetst van

verschoning en terugtrekking.

– Hoe vaak hebben rechters zich verschoond?

– Om welke redenen, met welk resultaat en op welke rechtsgebieden hebben ze

zich verschoond?

– Hoe vaak kiezen rechters ervoor om zich van een zitting terug te trekken?

– Om welke redenen en op welke rechtsgebieden trekken rechters zich terug van

een zitting?
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3.1 Wettelijke regeling

De verschoningsregeling komt nagenoeg overeen met die voor wraking. Ook deze

regeling heeft betrekking op de rechter die optreedt in het vooronderzoek, en op de

zittingsrechter. Als uitgangspunt geldt de formele verschoningsprocedure, die in de

artikelen 40/41 Rv, 517 Sv en 8:19 Awb is verwoord. Van verschoning is sprake indien

een rechter zichzelf voordraagt voor uitsluiting van bemoeienissen met de zaak. Een

rechter kan zichzelf voor verschoning voordragen op grond van aanwijsbare en

objectieve feiten en omstandigheden, waardoor de onpartijdigheid van een bepaal-

de rechter in een bepaalde zaak schade kan lijden. Daarnaast kan de persoonlijke

afweging van een rechter over eventuele vooringenomenheid jegens een partij de

doorslag geven bij het verschoningsbesluit.

Het verschoningsverzoek

Zowel voor als na aanvang van de zitting kan een verzoek worden ingediend. Een

verschoningsverzoek verloopt schriftelijk en moet worden gemotiveerd. In het geval

dat een rechter tijdens de zitting besluit zich te verschonen, kan dit ter plekke ook

mondeling plaatsvinden. Hiervan wordt dan een proces-verbaal opgesteld.

De beslissing op het verschoningsverzoek

Conform de wrakingsprocedure dient de beslissing op het verschoningsverzoek zo

snel mogelijk en gemotiveerd te worden genomen. De beoordeling geschiedt door

de meervoudige kamer van het gerecht waar het verzoek is gedaan. Een oordeel van

een rechterlijk college is verplicht als een rechter zich voor verschoning voordraagt.

Evenals voor wraking staat geen zelfstandig rechtsmiddel open tegen de beslissing

op het verschoningsverzoek.

3.2 Resultaten enquête

3.2.1 Verschoningsverzoeken

Van alle ondervraagde rechters heeft 5% ooit een verschoningsverzoek ingediend

(zie bijlage 9, tabel 1). Het merendeel hiervan heeft dit éénmaal gedaan, terwijl een

klein aantal twee, drie, vier, vijf, tien of een niet meer bekend aantal verschonings-

verzoeken heeft ingediend. Bij de rechters die hebben opgegeven zich meerdere

keren te hebben verschoond, kan de vraag gesteld worden of zij verschoning

verkeerd hebben opgevat en hierin terugtrekking hebben gezien. Daarnaast is het

mogelijk dat deze verschoningsverzoeken tegelijkertijd op meerdere aanverwante

zaken betrekking hebben. In de laatste twee jaar heeft 2% van de rechters een

verschoningsverzoek ingediend.
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Een mogelijke gedachte zou kunnen zijn dat oudere rechters of rechters met meer

werkjaren een groter aantal verschoningsverzoeken hebben ingediend dan hun

jongere collega’s of rechters met minder werkjaren. In de enquêtegegevens zijn

hiervoor echter geen aanwijzingen gevonden.

Tabel 3.1: Reden verschoning en terugtrekking tijdens/voor de zitting laatste zaak*
(enquête rechters)

verschoning terugtrekking terugtrekking
tijdens de zitting voor de zitting

reden aantal % aantal % aantal %
(n=45) (n=96) (n=505)

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s) 4 8 2 2 38 7
voormalig werk 5 10 10 11 74 15
betrokkenheid van (voormalig)
advocatenkantoor bij de zaak 3 6 5 5 40 8

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der)
partijen/advocaten 20 42 61 67 248 49
lidmaatschap serviceclub/
sociëteit/vereniging 3 6 1 1 18 4

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke
betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 1 2 4 4 24 5
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 4 8 6 7 71 14
eerdere (voorlopige) beslissing in 
gelijksoortige zaak 1 2 - - 7 1
eerdere (voorlopige) beslissing in 
aanverwante zaak 5 10 2 2 36 7
uitlatingen/handelingen ter zitting 3 6 6 7 1 -

anders, namelijk …
werk/relatie echtgenoot/gezinslid 1 2 1 1 17 3
eerdere betrokkenheid bij een zaak
van dezelfde partij 1 2 - - 5 1
oordelen over deskundigheid
familielid/collega - - 1 1 6 1
partij afkomstig uit woonomgeving/
bekende - - - - 5 1

onbekend 3 6 10 11 9 2

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Uit tabel 3.1 komt duidelijk naar voren dat de persoonlijke relatie met (één van de)

partijen of advocaten (42%) de belangrijkste reden voor verschoning vormt.

Als daarbij het lidmaatschap van serviceclub/sociëteit/vereniging (6%) wordt mee-

genomen, kan geconcludeerd worden dat privé-relaties met partijen/advocaten een

aanzienlijk deel van de verschoningsredenen voor hun rekening nemen. Daarnaast

spelen rechtszaakgerelateerde redenen een rol bij verschoning, waarbij de eerdere

(voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak (10%) en de zaak zelf (8%) en uit-

latingen/handelingen ter zitting (6%) de hoofdmoot vormen. Verder zijn voor een

kwart van de verschoningsredenen werkrelaties met partijen/advocaten aange-

dragen, waarbij weinig verschil bestaat tussen het voormalige werk van een rechter

(10%), het voormalig advocatenkantoor waar de rechter werkzaam was (6%), en zijn

nevenfuncties (8%).

De verschoningsverzoeken van rechters liggen voor het grootste gedeelte op het

gebied van strafrecht (40%) en het civiel recht (31%; zie bijlage 9, tabel 2). Daarnaast

komt 9% van de verschoningsverzoeken in het bestuursrecht voor, 9% in het familie-

recht en 4% in het belastingrecht. Aangezien het aantal civiele zaken per jaar on-

geveer driemaal zo groot is als het aantal strafrechtzaken en ongeveer achtmaal zo

groot als het aantal bestuursrechtzaken,1 lijkt verhoudingsgewijs verschoning

binnen het civiel recht minder voor te komen.

Er is geen aanwijzing gevonden dat de hoofdreden voor verschoning, de persoon-

lijke relatie met (één van de) partijen of advocaten, in een bepaald rechtsgebied

relatief vaker voorkomt.

Ten slotte zijn van de 45 verschoningsverzoeken 3 verzoeken afgewezen. In die drie

gevallen heeft de betreffende rechter de zaak toch moeten behandelen. Verschoning

is dus niet per definitie een uitgemaakte zaak.

3.2.2 Terugtrekking tijdens de zitting

In totaal heeft 12% van de rechters aangegeven zich ooit tijdens de zitting één of

meerdere keren te hebben teruggetrokken (zie bijlage 9, tabel 3): 9% heeft dit

éénmaal, 2% heeft dit tweemaal en 1% heeft dit een niet meer bekend aantal malen

gedaan. De laatste twee jaar heeft 4% van de rechters zich (voornamelijk) éénmaal

teruggetrokken tijdens de zitting.

Afgaande op tabel 3.1 blijkt dat de hoofdreden voor het terugtrekken tijdens een

zitting wederom vooral gelegen is in de persoonlijke relatie die de rechter met (één

1 Zie noot 10, p. 26.



Verschoning en terugtrekking 49

van de) partijen/advocaten (67%) heeft. Het lidmaatschap van serviceclub/

sociëteit/vereniging voegt weinig (1%) toe. Daarnaast vormen werkrelaties met

partijen/advocaten (in totaal 18%) redenen om zich tijdens de zitting terug te

trekken. Het voormalige werk van een rechter (11%) is hiervan de meest genoemde,

terwijl de nevenfuncties van rechters in weinig gevallen (2%) een rol spelen. Andere

redenen die vaker genoemd worden zijn eerdere beslissingen in de zaak (7%),

uitlatingen of handelingen ter zitting (7%) en persoonlijke betrokkenheid bij het

onderwerp van de zaak (4%).

Evenals bij de verschoningsverzoeken komt terugtrekken tijdens de zitting voor-

namelijk op het gebied van het strafrecht (39%) en het civiel recht (32%) voor (zie

bijlage 9, tabel 4). Daarnaast ligt 9% van de terugtrekkingen op het gebied van het

bestuursrecht, 1% op het gebied van belastingrecht en 16% bij familierecht. Ook hier

lijkt, gezien de verdeling van het aantal zaken over de rechtsgebieden, terugtrekking

tijdens de zitting bij civiel recht verhoudingsgewijs minder vaak voor te komen.2

Er is geen aanwijzing gevonden dat de hoofdreden voor terugtrekking tijdens de

zitting, de persoonlijke relatie met (één van de) partijen of advocaten, in een

bepaald rechtsgebied relatief vaker voorkomt.

3.2.3 Terugtrekking voor de zitting

Terugtrekken vóór de zitting komt veelvuldig voor: van alle rechters heeft 64% zich

ooit teruggetrokken voor een zitting, waarvan 19% zich éénmaal en 13% zich

tweemaal heeft teruggetrokken (zie bijlage 9, tabel 5). Verder heeft 23% zich tussen

de 3 en de 25 maal voortijdig teruggetrokken. Bovendien heeft 10% van de rechters

aangegeven zich meerdere dan wel vele malen te hebben teruggetrokken voor een

zitting. De laatste twee jaar heeft 40% van de rechters zich teruggetrokken voor de

zitting: 22% deed dit éénmaal en 14% deed dit tot en met tienmaal. Ook gaf 4% van

de rechters aan zich in deze periode meerdere dan wel vele malen vooraf te hebben

teruggetrokken. Overigens bevat de groep rechters die zich de laatste twee jaar heeft

teruggetrokken voor een zitting, relatief veel rechters die tot vijf jaar in dienst zijn

en relatief veel rechters onder de 40 jaar.

Evenals bij de terugtrekking tijdens de zitting valt uit tabel 3.1 te herleiden dat de

persoonlijke relatie die de rechter met (één van de) partijen of advocaten heeft, de

hoofdreden voor terugtrekking voor de zitting (49%) vormt. Als geheel nemen de

privé-relaties die rechters met partijen/advocaten hebben 53% van alle redenen die

2 Een vergelijking tussen het aantal zittingen per rechtsgebied zou beter zijn, gezien het grote aantal
zaken dat in het civiel recht schriftelijk wordt afgehandeld. Over het aantal zittingen per rechtsgebied
zijn echter geen gegevens beschikbaar.
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zijn aangedragen, in. Daarnaast zijn de werkrelaties die rechters met partijen/

advocaten hebben als reden aangevoerd (in totaal 30%). In vergelijking met de

terugtrekking tijdens de zitting is het aandeel van deze werkrelaties als reden voor

terugtrekking voor de zitting hoger geworden, waarbij vooral het voormalige werk

van de rechter (15%) en de nevenfuncties van de rechter (7%) toegenomen zijn. 

Van de rechtszaakgerelateerde redenen (in totaal 27%) is de eerdere (voorlopige)

beslissing in de zaak (14%) in het oog springend; in vergelijking met de terug-

trekking tijdens de zitting wordt deze reden tweemaal zo vaak aangehaald.

Het terugtrekken vóór de zitting vindt, in tegenstelling tot verschoning en terug-

trekken tijdens de zitting, het meest plaats in het civiel recht (43%; zie bijlage 9,

tabel 6). In het strafrecht ligt dit aandeel op 27%. Voor het bestuursrecht, waarin

12% van de terugtrekkingen zich afspeelt, is het aantal voortijdige terugtrekkingen

relatief groot. Voor het familierecht ligt het percentage op 13.

Zoals ook voor verschoning en terugtrekking tijdens de zitting het geval is, is geen

rechtsgebied aan te wijzen waarop de hoofdreden voor terugtrekking voor de zitting,

de persoonlijke relatie met (één van de) partijen of advocaten, oververtegenwoor-

digd is.

Ten slotte is aan rechters gevraagd of zij weten of zij ooit van een zaak zijn

gehouden omdat de advocaat of de officier van justitie een andere rechter wilde

vanwege mogelijke schijn van partijdigheid (zie bijlage 9, tabel 7). De overgrote

meerderheid (90%) van de rechters heeft hier niet mee te maken gehad, 5% weet dit

niet, terwijl minder dan 1% dit wel eens is overkomen.

3.3 Samenvatting

Een ruime meerderheid (64%) van de rechters heeft zich ooit wel eens terug-

getrokken voor een zitting. Terugtrekken tijdens een zitting of formele verschoning

komt veel minder voor. Ongeveer 12% van de rechters heeft zich ooit wel eens

teruggetrokken tijdens een zitting en 6% heeft zich ooit formeel verschoond. In de

laatste twee jaar heeft 2% van de rechters een verschoningsverzoek ingediend, heeft

4% zich teruggetrokken tijdens de zitting en heeft 40% zich wel eens voor de zitting

teruggetrokken. Onder de rechters die zich de laatste twee jaar voor de zitting

hebben teruggetrokken, bevinden zich relatief veel jonge, korter dan vijf jaar

werkende rechters.

Formele verschoningsverzoeken worden niet vanzelfsprekend gehonoreerd. Zo blijkt

dat 3 van de 45 verzoeken niet is ingewilligd.

De persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten is voor rechters de belang-

rijkste reden voor zowel verschoning als terugtrekking. Deze reden komt juist weinig
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voor als wrakingsgrond. Blijkbaar zijn rechters hier zeer alert op. Daarnaast kunnen

persoonlijke relaties als wrakingsgrond ook weinig voorkomen omdat het bij

partijen niet altijd bekend is dat er een persoonlijke relatie bestaat.

Verder komen verschoning en terugtrekking in civiel recht, strafrecht, bestuursrecht,

familierecht en belastingrecht voor. Naarmate meer rechters werkzaam zijn in een

van deze rechtsgebieden worden meer gevallen van verschoning en terugtrekking

aangehaald. Het aandeel verschoningen en terugtrekkingen tijdens en voor een

zitting lijkt verhoudingsgewijs in het civiel recht lager te liggen als rekening

gehouden wordt met de jaarlijks afgehandelde zaken in straf-, bestuurs- en civiel

recht. Dit kan te maken hebben met het grote aantal zaken dat bij verstek wordt

afgehandeld in het civiel recht.





4

Verschoningscode

Een van de maatregelen die wordt genoemd om schijn van partijdigheid te voor-

komen is het opstellen van een verschoningscode. In de code zouden (vuist)regels

moeten staan met betrekking tot de vraag welke zaken rechters wel of niet zouden

mogen behandelen. Onduidelijk is in hoeverre er draagvlak bestaat voor een

verschoningscode. In dit hoofdstuk wordt daarop aan de hand van de volgende

onderzoeksvragen een antwoord gegeven.

– In hoeverre wordt een verschoningscode ter voorkoming van (schijn van)

partijdigheid wenselijk geacht?

– Wat moet de vorm en status van een verschoningscode zijn?

– Welke voor- en nadelen verwacht men van een verschoningscode?

– Welke andere maatregelen worden onderschreven ter voorkoming van (schijn

van) partijdigheid van rechters?

4.1 Voordelen, nadelen en knelpunten

Uit publicaties en uit de interviews komt naar voren dat diverse argumenten aan te

dragen zijn voor en tegen een verschoningscode. Hieronder volgt een inventarisatie

van deze argumenten.

Waarom een code?

Bij de meeste rechtscolleges circuleren ongeschreven regels over de vraag welke

zaken rechters wel of niet mogen behandelen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de

vuistregel dat rechters die overgestapt zijn vanuit de advocatuur, de eerste x aantal

jaren geen zaken van hun voormalig kantoor mogen behandelen. Voor veel kwesties

lijkt de rechter echter eigen normen te (mogen) hanteren. Wat voor de een wel

mogelijk is, kan voor de ander niet toelaatbaar zijn.

Door de intrede van het begrip schijn van partijdigheid in de jurisprudentie, is het

echter niet alleen van belang wat een rechter zelf naar objectieve en subjectieve

maatstaven vindt over wat wel of niet mogelijk is, maar ook hoe de buitenwereld

ertegenaan kijkt.

Daarnaast wordt een code belangrijk gevonden vanwege het geleidelijk vervagen van

de interne cohesie binnen gerechten en de rechtsprekende macht en de groeiende

verstrengeling van het rechterlijk en maatschappelijk leven. Het gemeenschappelijk

normbesef kan worden versterkt door daarover regels vast te leggen. In een van de

interviews verwoordde een rechter het als volgt:



Hoofdstuk 4 54

‘In de loop van de tijd is minder ‘onderlinge opvoeding’ van rechters ontstaan; de beroeps-

groep is zo groot geworden en er wordt zo veel enkelvoudig voorgezeten in rechtszaken,

dat de onderlinge controle voor wat betreft de normen en waarden losser wordt. Als

nieuwe rechters binnenkomen, gaat men ervan uit dat hij of zij van zeer veel zaken afweet.

Een dergelijk persoon krijgt tegenwoordig een heel informatiepakket mee, maar vroeger

bestond er meer één op één begeleiding. Daarom is regelgeving nodig, mede omdat de

buitenwereld de praktijken van nieuwe rechters dan kan toetsen.’ (rechter)

Voordelen en nadelen van een code

De Rechtbank Arnhem heeft een eerste initiatief genomen voor het opstellen van

interne vuistregels ‘ter voorkoming van mogelijke schijn van partijdigheid’ (zie

bijlage 2). Uit de reacties op de aanbevelingen vanuit de NVvR en uit de literatuur

blijkt dat de meningen over de voor- en nadelen en wenselijkheid van een code

verschillen (zie onder andere Brenninkmeijer, 2002; Van Hekken, 2001; Hermans,

2001; Myjer, 2001b; Vrieze, 2002).

Een code kan zowel intern voor de eigen organisatie voordelen hebben als extern,

naar de buitenwereld toe. In de literatuur, interviews, opmerkingen bij de enquête

en door afgevaardigden van de NVvR-ledenraad zijn de volgende voordelen van een

(verschonings)code genoemd.

– Een verschoningscode geeft duidelijkheid aan rechters en biedt houvast of zij

een zaak wel of niet kunnen behandelen. Een code kan in die zin ook voor-

komen dat rechters zich te snel terugtrekken. Een bijkomend voordeel is de

solidariteit in de beroepsgroep: men weet waar men voor staat en waaraan men

zich te houden heeft.

– Een code bevordert het onderkennen en bespreekbaar maken van dilemma’s. Dit

maakt dat veronderstelde vanzelfsprekendheden minder vanzelfsprekend zijn.

– Transparantie van de beroepsgroep. Een code maakt de rechterlijke macht

minder geheimzinnig, doordat getoond wordt wat de waarden en normen zijn.

Als beroepsgroep ben je duidelijker. Een code kan zo een positieve invloed

hebben op het beeld dat de burger van de rechtspraak heeft.

– Een wrakingskamer kan een uitspraak beter motiveren.

De volgende nadelen worden naar voren gebracht.

– Misbruik: partijen kunnen zich in wrakingzaken op de code beroepen en kunnen

de ‘regels’ in de code willen oprekken.

– Onnodigheid van een verschoningscode: rechters kunnen zelf beoordelen of zij

voldoende vrij staan om in een zaak als rechter te kunnen optreden.

– Het gevaar bestaat dat de code tot leidraad wordt genomen en dat het eigen

geweten op het tweede plan komt.

– Een codificatie kan meer symbolisch dan reëel zijn, met name wanneer met de

code in de praktijk weinig wordt gedaan.
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– Een code geeft een illusie van duidelijkheid, omdat deze de werkelijkheid van

het leven niet kan vangen. Een code leidt tot schijnzekerheid.

– Een code kan juist een negatieve invloed hebben op de beeldvorming van de

buitenwereld. De gedachte dat ‘er wel iets niet goed moet zijn, anders zou er

geen code nodig zijn’. Er wordt ergens een punt van gemaakt, wat eigenlijk geen

probleem is.

Knelpunten van een code

In de interviews is tevens een aantal knelpunten genoemd dat betrekking heeft op

zowel de inhoud van een code als de praktische uitvoerbaarheid daarvan. Op het

gebied van de inhoud van een code stelde een advocaat het aldus:

‘Als je al jaren als advocaat werkt, dan ken je bepaalde rechters ook. Dan kan het voor-

komen dat een zoon van een rechter een vriendje heeft die partij is in een zaak. Overal zijn

overleggroepen tussen rechters en advocaten, cursussen en dergelijke, dus die onderlinge

contacten zijn er gewoon. Maar je moet vertrouwen hebben in de professionele houding

van de rechter. Er is wel een grens, maar deze ligt voor mij niet zozeer in de familieband:

als een rechter een zoon heeft die in dezelfde klas van mijn zoon zit, vind ik dat toelaat-

baar. Je kunt een familieband wel tot de zesde graad uitzoeken, maar dat vind ik onzin.

Als ik rechter zou worden, dan zou ik mij het eerste jaar onthouden van zaken die door dit

kantoor gedaan worden. Wij hebben dit in dit kantoor zo afgesproken. Maar verder ga ik

uit van de onpartijdigheid van rechters. Een rechter wordt in een zaak ook gestuurd door

duizend en één factoren. Voor de buitenwereld kan het vermoeden van partijdigheid dan

vaak veel relevanter zijn dan voor de rechter zelf.’

Dat het bij een code niet alleen gaat om de voormalige werkplek, maar ook om de

inhoud van het werk, valt te herleiden uit de volgende stelling van een rechter:

‘Het gaat bij een code ook niet alleen om het kantoor waarin je gewerkt hebt, maar

bijvoorbeeld ook om de soort zaken die je in het oud-kantoor hebt gedaan. Als je alleen

huurders hebt verdedigd en niet verhuurders, dan creëer je als rechter snel de schijn van

partijdigheid. Wij hebben ook een rechter gehad die veel te maken had met vluchtelingen.

Mijn mening is dan, dat hij eerst in een ander rechtsgebied werkzaam moet zijn.’

In het algemeen kunnen mogelijke knelpunten de volgende zijn:

– Het gevaar dat men in casuïstiek belandt. Een code kan tot verstarring leiden

wanneer deze te gedetailleerd is en onvoldoende aandacht aan het bij de tijd

brengen van de code wordt gegeven.

– Waar liggen de grenzen: de keuze tussen bijvoorbeeld 4, 5 of 10 jaar geen zaken

doen waarbij het voormalige advocatenkantoor is betrokken.
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– Organisatorische knelpunten, met name in kleine rechtbanken en kanton-

gerechten, waar minder vervangende rechters zijn en waar de kans groter is dat

men ‘bekenden’ in een zaak treft.

– De regels in een code moeten controleerbaar zijn. Dit vormt een probleem voor

de privacy van rechters en hun omgeving. Moet bijvoorbeeld het werk van

partners ook worden geregistreerd?

– Knelpunten op specialistische gebieden van het recht, bijvoorbeeld belasting-

recht. Zo worden belastingadviseurs vanwege hun expertise belastingrechter.

Er wordt uit een kleine gemeenschap geselecteerd en dergelijke personen

zouden vrijwel niet meer inzetbaar zijn op hun specialisme.

4.2 Resultaten enquête

Rechters, raio’s en procespartijen is gevraagd naar hun mening over een verscho-

ningscode en wat de status hiervan zou moeten zijn. Voor de status is een onder-

scheid gemaakt tussen drie mogelijkheden: oriëntatiepunten, aanbevelingen en

formele regelgeving, die onderling verschillen in de mate waarin ze intern dan wel

extern bindend zijn. Intern bindend wil zeggen dat men binnen de eigen organisatie

zich aan deze regels heeft te houden. Extern bindend wil zeggen dat de buitenwacht

zich op de regels kan beroepen. Het meest vrijblijvend zijn oriëntatiepunten, die

zowel intern als extern niet-bindende regels bevatten. De aanbevelingen zijn intern

bindend, maar extern niet bindend. Formele regelgeving is zowel intern als extern

bindend.

De meningen over de wenselijkheid van oriëntatiepunten, aanbevelingen en formele

regelgeving worden in paragraaf 4.2.1 uiteengezet. In paragraaf 4.2.2 worden de

voordelen van een verschoningscode belicht aan de hand van stellingen uit de

enquête en in paragraaf 4.2.3 de nadelen. Verder komt in paragraaf 4.2.4 de wense-

lijkheid van verschillende maatregelen ter voorkoming van schijn van partijdigheid

aan de orde. Hierbij gaat het onder meer over het instellen van een landelijke data-

bank met wrakingscasuïstiek en het organiseren van cursussen ter bevordering van

de integriteit van rechters. Ten slotte wordt in paragraaf 4.2.5 nagegaan of de stand-

punten over een verschoningscode verschillen tussen leeftijdsgroepen en naar

werkervaring.

4.2.1 Oriëntatiepunten, aanbevelingen of formele regelgeving

Meer dan drie kwart van de ondervraagden uit de verschillende groepen, zo wijst

tabel 4.1 uit, acht oriëntatiepunten wenselijk of erg wenselijk. Onder rechters vindt

77% oriëntatiepunten (erg) wenselijk, onder raio’s 84%, onder OM-leden 75% en

onder advocaten 81%. Onder alle groepen is het percentage ondervraagden dat

oriëntatiepunten helemaal niet wenselijk vindt, laag: tussen de 3% en 7%.
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Tabel 4.1: Wenselijkheid oriëntatiepunten, aanbevelingen of formele regelgeving* ter
voorkoming van schijn van partijdigheid per onderzoeksgroep (% en
gemiddelden)

erg wenselijk niet helemaal onbekend gemiddeld**
wenselijk wenselijk niet wenselijk

rechters (n=786)
oriëntatiepunten 14 63 17 4 2 2,9
aanbevelingen 10 47 34 6 3 2,6
formele regelgeving 3 16 56 23 2 2,0
raio’s (n=112)
oriëntatiepunten 21 63 12 3 1 3,0
aanbevelingen 14 53 30 2 1 2,8
formele regelgeving 5 21 57 16 1 2,2
OM-leden (n=201)
oriëntatiepunten 14 61 18 6 1 2,8
aanbevelingen 13 53 28 5 1 2,7
formele regelgeving 5 24 51 19 1 2,1
advocaten (n=265)
oriëntatiepunten 28 53 11 7 1 3,0
aanbevelingen 27 55 13 4 1 3,0
formele regelgeving 25 39 26 8 2 2,8
brhv (n=21)
oriëntatiepunten 38 57 5 - - 3,3
aanbevelingen 29 62 9 - - 3,2
formele regelgeving 19 57 24 - - 2,9

* Oriëntatiepunten: (intern/extern niet-bindend), aanbevelingen (intern bindend, extern niet-bindend), formele
regelgeving (intern/extern bindend).

** 1=helemaal niet wenselijk, 2=niet wenselijk, 3=wenselijk, 4=erg wenselijk.

Het enthousiasme voor een verschoningscode in de vorm van aanbevelingen ligt

voor de meeste groepen, behalve de advocaten, lager. Van alle ondervraagde

groepen vindt niettemin meer dan de helft aanbevelingen (erg) wenselijk: rechters

57%, raio’s 67%, OM-leden 66% en advocaten 82%.

Op het gebied van formele regelgeving als verschoningscode lopen de meningen

tussen de groepen uiteen. Van de rechters vindt 19% formele regelgeving (erg)

wenselijk, gevolgd door raio’s (26%) en OM-leden (29%). Onder advocaten daaren-

tegen is een meerderheid (64%) voorstander van formele regelgeving. Van de rech-

ters vindt 23% het zelfs helemaal niet wenselijk dat er formele regelgeving komt.

Onder OM-leden en raio’s ligt dit percentage op 19% respectievelijk 16%. Bij de

advocaten is dit 8%.

Vervolgens is voor specifieke onderwerpen gevraagd welke vorm van verschonings-

code zij op dit terrein wenselijk achten. Het gaat hierbij om familie en vrienden,

voormalige werkkring, nevenfuncties, politieke activiteiten, eerdere betrokkenheid
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in rechtszaken en dergelijke. In het algemeen geldt voor zowel rechters, raio’s als

OM-leden dat zij op de meeste terreinen gemiddeld genomen de voorkeur geven aan

oriëntatiepunten of aanbevelingen en niet aan formele regelgeving (zie bijlage 10,

tabel 1).

Bij rechters, raio’s en OM-leden gaat in het algemeen meer de voorkeur uit naar

geen enkele vorm van regelgeving en oriëntatiepunten op het gebied van rechts-

zaakgerelateerde onderwerpen (maatschappelijke of persoonlijke betrokkenheid bij

het onderwerp van een zaak, eerdere betrokkenheid in dezelfde of een soortgelijke

of aanverwante zaak), politieke activiteiten, publieke stellingname en deelname aan

adviescommissies. Al is op deze terreinen ook nog ongeveer een kwart van de

groepen voor aanbevelingen.

Het grootste deel van de rechters, raio’s en OM-leden kiest voor oriëntatiepunten of

aanbevelingen op het gebied van lidmaatschappen van verenigingen, vrienden en

kennissen, voormalige werkkring, werkkring echtgenoot en zakelijke relaties.

Op het terrein van familie en direct (financieel) belang bij de zaak gaat de voorkeur

uit naar aanbevelingen en formele regelgeving.

De voorkeuren van rechters, raio’s en OM-leden voor wat betreft nevenfuncties en

rechters-plaatsvervangers liggen verspreid over oriëntatiepunten, aanbevelingen en

formele regelgeving. Al ligt het accent bij de meeste groepen op aanbevelingen.

Advocaten zijn veelal voorstanders van aanbevelingen of formele regelgeving op het

gebied van privé-relaties (familie, vrienden, verenigingen), werkrelaties (voormalige

werkkring, werkkring van partner, zakelijke relaties, nevenfuncties, rechter-plaats-

vervanger), direct (financieel) belang bij een zaak en eerdere betrokkenheid bij een

aanverwante zaak. In de andere gevallen liggen de voorkeuren verspreid, maar ligt

het accent op aanbevelingen. Kortom: als de advocatuur beschouwd wordt als

buitenwacht, dan zou een verschoningscode voor de buitenwacht minimaal uit

aanbevelingen moeten bestaan.

4.2.2 Voordelen van een verschoningscode

Aan de hand van diverse stellingen is aan de onderzoeksgroepen gevraagd in

hoeverre men het eens is met bepaalde voordelen, dan wel nadelen van een code.

In deze paragraaf worden de voordelen van een verschoningscode belicht, terwijl in

de volgende paragraaf de nadelen aan bod komen.

Biedt houvast en bevordert onderkennen van dilemma’s

Over een tweetal stellingen waren de onderzoeksgroepen het in het algemeen eens.

Een ruime meerderheid (66% tot 83%) van de ondervraagden in de verschillende

groepen is het eens met de stelling dat een verschoningscode houvast geeft aan
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rechters ter bepaling of zij een zaak wel of niet kunnen behandelen, en de stelling

dat een verschoningscode het onderkennen van dilemma’s door rechters bevordert

(zie bijlage 10, tabel 2).

Uniformiteit in de rechtspraak

Rond de 50% van de rechters, OM-leden en advocaten vindt dat door een verscho-

ningscode meer uniformiteit in de rechtspraak komt. Van de raio’s stemt 61%

hiermee in.

Betere motivering uitspraak wrakingskamer

Met de uitspraak dat door een code de wrakingskamer een uitspraak beter kan

motiveren zijn met name advocaten het eens (72%). Maar ook een meerderheid van

de OM-leden (59%) en raio’s (57%) staat achter deze stelling. Van de rechters staat

45% achter deze stelling.

Verantwoording naar de buitenwereld

Dat een code voor de zittende macht belangrijk is om zich naar de buitenwereld toe

te verantwoorden wordt door 42% van de rechters onderschreven. Van de raio’s en

OM-leden staat 51% en van de advocaten 48% achter deze stelling.

Stimulans voor een integer bewustzijn

Ongeveer 45% van de rechters, 58% van de raio’s, 61% van de OM-leden en 54% van

de advocaten vindt een verschoningscode een stimulans voor een integer bewustzijn

van de rechter.

Interne en externe controle

De mogelijkheden van een code als intern of extern controlemiddel worden met

name door advocaten (respectievelijk 62% en 71%) en raio’s (65% en 50%) onder-

schreven. Rechters onderschrijven deze controlemogelijkheden het minst (respectie-

velijk 36% en 37%). OM-leden zitten tussen beide extremen in (52% en 42%).

Gemiddeld genomen onderschrijven rechters de voordelen van een code het minst

en advocaten het meest (zie bijlage 10, tabel 3).

4.2.3 Nadelen van een verschoningscode

Geweten op de tweede plaats

Er bestaat bij de onderzoeksgroepen niet veel instemming met de stelling dat een

verschoningscode het geweten van een rechter op de tweede plaats stelt. Van de

ondervraagden uit alle groepen heeft 68% tot 82% aangegeven het met deze stelling

oneens of helemaal oneens te zijn (zie bijlage 10, tabel 2).
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Misbruik

Met de stelling dat een code misbruik in de hand werkt zijn de meeste groepen het

niet eens. Advocaten zijn hier het minst van overtuigd (62%). Bij rechters, raio’s en

OM-leden is iets meer of minder dan de helft van de ondervraagden het met deze

uitspraak oneens, terwijl ongeveer een derde het niet eens, maar ook niet oneens is

met de stelling.

Onnodig

Rechters hebben geen code nodig, zij zijn integer genoeg. Ten aanzien van deze

uitspraak verschillen de meningen van advocaten en rechters. Van de rechters is 31%

het eens met deze stelling, terwijl dit aantal bij advocaten op 11% ligt. Van de raio’s

en OM-leden is rond een kwart het eens met bovenstaande uitspraak.

Lost schijn van partijdigheid niet op

Met de stelling dat de invoering van een verschoningscode de schijn van partijdig-

heid niet oplost zijn vooral veel rechters (69%) het eens, gevolgd door OM-leden

(60%) en raio’s (53%). Onder advocaten is minder dan de helft (48%) het met deze

stelling eens.

Gemiddeld genomen onderschrijven rechters de nadelen meer dan advocaten. Raio’s

en OM-leden bevinden zich tussen beide groepen in (zie bijlage 10, tabel 3).

4.2.4 Maatregelen ter voorkoming van schijn van partijdigheid

Ten slotte is aan alle groepen gevraagd of zij bepaalde maatregelen ter voorkoming

van schijn van partijdigheid wenselijk achten. De vier mogelijkheden staan in tabel

4.2 vermeld.

Op het opstellen van een landelijke databank met wrakingscasuïstiek wordt in het

algemeen positief gereageerd: van alle groepen vindt de meerderheid dit (erg)

wenselijk. De percentages variëren van 65% voor de rechters naar 67% en 73% voor

respectievelijk de advocaten en OM-leden tot 78% voor de raio’s.

Over het van tevoren inlichten van partijen/advocaten over de zittende rechter

lopen de meningen uiteen: van de advocaten vindt 74% dit (erg) wenselijk, 72% van

de OM-leden juist (helemaal) niet. Onder de rechters en raio’s bevinden zich bijna

evenveel voorstanders als tegenstanders: 46% van de rechters en 47% van de raio’s

vinden het van tevoren inlichten (erg) wenselijk en 47% van de rechters en 48% van

de raio’s vinden dit juist (helemaal) niet wenselijk. In ieder geval is het verschil in

opvatting hierover tussen de zittende macht en de advocatuur duidelijk aanwezig.
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Tabel 4.2: Wenselijkheid van maatregelen ter voorkoming van schijn van partijdigheid (% en
gemiddelden*)

erg niet helemaal onbekend/ gemiddeld
wenselijk wenselijk wenselijk niet geen

wenselijk mening

landelijke databank met wrakingscasuïstiek
rechters 10 55 20 5 10 2,8
raio’s 17 61 15 1 6 3,0
OM-leden 10 63 13 4 10 2,9
advocaten 19 48 21 3 9 2,9
brhv 10 57 19 - 14 2,9

partijen/advocaten tevoren inlichten over welke rechter zitting heeft
rechters 8 38 32 15 7 2,4
raio’s 6 41 35 13 5 2,4
OM-leden 4 22 48 24 2 2,0
advocaten 24 50 16 4 6 3,0
brhv 24 71 5 - - 3,2

cursussen ter bevordering integriteit rechters
rechters 5 44 28 7 16 2,6
raio’s 6 56 23 4 11 2,7
OM-leden 8 60 15 5 12 2,8
advocaten 11 49 20 3 17 2,8
brhv 10 57 19 14 - 2,9

opname gehele arbeidsverleden rechters op internet
rechters 1 17 45 29 8 1,9
raio’s 3 10 58 25 4 1,9
OM-leden - 15 46 36 3 1,8
advocaten 9 29 41 17 4 2,3
brhv 19 24 33 24 - 2,4

* 1=helemaal niet wenselijk, 2=niet wenselijk, 3=wenselijk, 4=erg wenselijk.

Bij de opmerkingen in de vragenlijst is opvallend vaak vermeld dat bij de selectie

van rechters (meer) op integriteit gelet moet worden. Tevens wordt gepleit voor

structurele aandacht voor integriteit en nevenfuncties bij functioneringsgesprekken.

Verder vindt minimaal 50% van iedere groep het organiseren van cursussen ter

bevordering van integriteit van rechters (erg) wenselijk. Ten slotte vindt de ruime

meerderheid van de ondervraagden in alle groepen de opname van het gehele

arbeidsverleden van rechters op internet (helemaal) niet wenselijk, waarbij deze

percentages van 58% voor de advocaten tot en met 83% van de raio’s lopen.
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4.2.5 Leeftijd en werkervaring

Voor alle aspecten rond de verschoningscode die in paragraaf 4.2 aan de orde zijn

geweest, is onderzocht of er verschillen bestaan tussen leeftijdscategorieën en naar

werkervaring. Daartoe is het aantal werkjaren van rechters, OM-leden en advocaten

onderverdeeld in 0 tot en met 4 werkjaren, 5 tot en met 9 werkjaren, 10 tot en met

14 werkjaren, et cetera. Voor raio’s gold het jaar van opleiding.

In het algemeen is de mening tussen jongeren en ouderen en tussen personen die

korter dan wel langer werken, weinig afwijkend, alhoewel in een enkel geval statis-

tisch significante verschillen zijn aangetroffen. Zo achten op het gebied van neven-

functies de oudere rechters en de rechters die al langer werkzaam zijn, hooguit

oriëntatiepunten als invulling van een verschoningscode wenselijk, en wel vaker dan

jongere rechters en rechters die nog niet zo lang in functie zijn. Ook voor zakelijke

relaties geldt dat oudere rechters beduidend meer voorkeur hebben voor hooguit

oriëntatiepunten dan jongere rechters. Daarentegen vinden juist meer oudere

rechters dat een direct (financieel) eigenbelang opgenomen zou moeten worden in

formele regelgeving. Het opzetten van een landelijke databank met wrakings-

casuïstiek wordt meer door rechters die kort in dienst zijn, wenselijk geacht. Daar-

naast vinden vooral de korter werkende OM-leden en de raio’s die net in opleiding

zijn oriëntatiepunten als vorm van verschoningscode wenselijk.1

4.3 Samenvatting

Een meerderheid van de rechters, raio’s, OM-leden en advocaten vindt een vorm van

een verschoningscode wenselijk. Rechters, raio’s, OM-leden en advocaten staan over

het algemeen achter intern en extern niet-bindende regels, terwijl een meerderheid

van de advocaten ook formele regelgeving wenselijk vindt.

De voorkeur voor een bepaalde vorm van verschoningscode verschilt voor specifieke

onderwerpen. Bij rechters, raio’s en OM-leden gaat in het algemeen meer de voor-

keur uit naar geen enkele vorm van regelgeving en oriëntatiepunten op het gebied

van rechtszaakgerelateerde onderwerpen en publieke activiteiten (politieke

activiteiten, publieke stellingname en deelname aan adviescommissies). Iets meer

bindendheid (oriëntatiepunten of aanbevelingen) wil men op het gebied van lid-

maatschappen van verenigingen, vrienden en kennissen, voormalige werkkring,

werkkring echtgenoot en zakelijke relaties. De meest bindende regels (aanbevelin-

gen of formele regelgeving) wil men ten aanzien van familie en direct (financieel)

belang bij de zaak. Ten aanzien van nevenfuncties en rechters-plaatsvervangers zijn

de voorkeuren verdeeld, maar ligt het accent bij de meeste groepen op aanbeve-

1 Alle verschillen zijn significant op 5%-niveau.
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lingen. De voorkeur van advocaten gaat op alle terreinen uit naar meer bindende

regels dan de overige groepen.

De wijze waarop rechters, OM-leden, raio’s en advocaten denken over aspecten van

een verschoningscode, heeft weinig van doen met verschillen in leeftijd of in werk-

jaren.

Over het algemeen worden de nadelen van een verschoningscode minder onder-

schreven dan de voordelen. De meeste ondervraagden vinden dat een code houvast

biedt en het onderkennen van dilemma’s bevordert. Andere voordelen, als het

bevorderen van de uniformiteit van de rechtspraak, de verantwoording naar de

buitenwereld, een stimulans voor een integer bewustzijn en een betere motivering

door de wrakingskamer, worden in het algemeen door de helft van de ondervraag-

den onderschreven.

De nadelen van een code dat het misbruik in de hand werkt en het geweten van de

rechter op het tweede plan zet, wordt door een meerderheid van de ondervraagden

niet onderschreven. Ook met de opvatting dat een code niet nodig is omdat rechters

integer genoeg zijn, stemt een minderheid van de ondervraagden in.

De meningen van rechters en advocaten lopen het meest uiteen. In vergelijking met

de andere groepen onderschrijven rechters de voordelen van een code het minst en

de nadelen het meest. Voor advocaten geldt het omgekeerde.

Ten slotte worden bepaalde maatregelen onderschreven om schijn van partijdigheid

tegen te gaan. Vooral voor het opstellen van een landelijke databank met wrakings-

casuïstiek bestaat vanuit alle gelederen veel steun. Daarnaast worden cursussen/

forums ter bevordering van integriteit van rechters positief beoordeeld. Het van

tevoren inlichten van partijen/advocaten over welke rechter zitting heeft, wordt

hoofdzakelijk door advocaten gesteund.
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Onverenigbare nevenfuncties

In de discussies rond de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van rechters spelen de

nevenfuncties een prominente rol. Naast het belang dat wordt gehecht aan de openbaar-

heid van nevenfuncties, speelt de vraag of bepaalde functiecombinaties zouden moeten

worden verboden. De negatieve indruk die bepaalde functiecombinaties op de buiten-

wereld maken, het beeld van eventuele belangenverstrengeling, kan schadelijk zijn voor

het vertrouwen in de rechterlijke macht.

In dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde hoe rechters, raio’s en procespartijen tegen

bepaalde functiecombinaties aankijken. De volgende vraag staat daarbij centraal:

– In hoeverre worden bepaalde (neven)functies niet verenigbaar gevonden met de

functie van rechter?

In paragraaf 5.1 staan de wettelijke regelingen over nevenfuncties beschreven. In para-

graaf 5.2 worden positieve en ongewenste aspecten van nevenfuncties en ‘problematische’

functiecombinaties behandeld. In paragraaf 5.3 zijn de resultaten van de enquête

beschreven.

5.1 Wettelijke regeling

Absolute incompatibiliteiten

In de wet staat een aantal onverenigbare functies – zogenaamde absolute incompatibili-

teiten – genoemd. Volgens artikel 44 RO zijn de volgende functies niet verenigbaar met de

functie van rechterlijk ambtenaar: het zijn van advocaat, procureur, notaris of het op

andere wijze beroepsmatig verlenen van rechtsbijstand. Deze regeling geldt niet voor

rechters-plaatsvervangers. Er is in 1997 wel een conceptwetsvoorstel geweest dat beoogde

advocaten (en eventueel officieren van justitie) niet meer in te zetten als rechter-plaats-

vervanger in hun eigen arrondissement.1 De inzet van plaatsvervangers werd echter

noodzakelijk geacht vanwege capaciteitsproblemen bij de rechterlijke macht en het

wetsvoorstel is uiteindelijk niet ingediend.2 Wel blijft het beleid erop gericht om de inzet

van rechters-plaatsvervangers terug te brengen.

Daarnaast verbiedt de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement

(1994) het combineren van het lidmaatschap van de Hoge Raad met dat van de Eerste en

Tweede Kamer en het Europees Parlement. De combinatie van rechter en kamerlid is voor

de overige rechters wel toegestaan. Omdat het lidmaatschap van de Tweede Kamer een

1 Zie Kamerstukken II, 1997-1998, 25 600 VI, nr. 12.
2 Zie Kamerstukken II, 1998-1999, 26 352, nr. 3.
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fulltimefunctie is, wordt de rechter gedurende zijn of haar kamerlidmaatschap op non-

actief gesteld.

Registratie

De registratie van nevenfuncties is sinds 1 januari 1997 verplicht (artikel 44 Wrra). Door de

presidentenvergadering is een leidraad vastgesteld, waarin staat vermeld welke functies

moeten worden geregistreerd (zie bijlage 12). Dat zijn alle bezoldigde functies en alle

commissariaten, docentschappen, het voeren van een eigen bedrijf en lidmaatschappen

van besturen, adviescommissies, arbitragecommissies en klachtencommissies. De regi-

stratie dient een korte omschrijving van de functie te bevatten. Indien van belang voor

eventuele wraking of verschoning, moet tevens de naam van de betrokken organisatie

worden vermeld en – voorzover van belang – de plaats waar de functie wordt uitgeoefend.

De registers blijken echter niet altijd die informatie te geven die nodig is om te kunnen

beoordelen of de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de rechter in het geding is

(Eshuis e.a., 2000). Binnen een deelproject van het Programma Versterking Rechterlijke

Organisatie (PVRO) is gewerkt aan een betere en landelijk uniforme registratie van

nevenfuncties. In 2002 zal dit project zijn afgerond en zullen basisgegevens over leden van

de rechterlijke macht (vaste leden en plaatsvervangers) en hun nevenbetrekkingen via

internet beschikbaar zijn.3

5.2 Achtergronden

Bij nevenfuncties gaat het om de cumulatie van rechterlijke functies met andere (maat-

schappelijke) functies. In het geval van externe rechters-plaatsvervangers betekent dit in

feite de combinatie van hun functie als rechter met hun hoofdfunctie (bijvoorbeeld

advocaat).

Positieve aspecten van nevenfuncties

In de jaren zestig en zeventig was de kritiek op de rechtsprekende macht dat zij te veel

vanuit een ivoren toren opereerde en geen idee had van wat in de samenleving speelde.

Het positieve aspect dat aan nevenfuncties wordt gekoppeld is dat hierdoor rechters uit

hun ivoren toren komen. Zij nemen in dergelijke functies deel aan verschillende aspecten

van het maatschappelijk leven en houden beter voeling met de maatschappij.

Aan de inzet van externe rechters-plaatsvervangers kunnen eveneens positieve aspecten

worden onderscheiden (zie Eskes, 1996).4 Plaatsvervangers worden niet alleen ingezet om

te voorkomen dat er te grote achterstanden ontstaan, maar tevens omdat ze in bezit zijn

van specifieke kennis; die deskundigheid kan een inhoudelijke bijdrage leveren aan het

3 Momenteel zijn gegevens over nevenfuncties te vinden op www.rechtspraak.nl.
4 Het plaatsvervangerschap vervult tevens een opleidingsfunctie ter voorbereiding van een definitieve

overstap naar de positie van vaste rechter. Deze plaatsvervangers-in-opleiding worden tot de categorie
interne plaatsvervangers gerekend.
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oplossen van een specifieke zaak. Bij de inzet van specialisten worden echter ook

kanttekeningen geplaatst (zie volgende paragraaf, ‘het specialistengevaar’).

Ongewenste effecten van nevenfuncties

De keerzijde van nevenfuncties is dat deze de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en

integriteit van rechters kunnen aantasten. Eshuis e.a. (2000, p. 20) noemen zes onge-

wenste gevolgen die bij bepaalde nevenfuncties kunnen optreden:

– Bescherming van (on)eigen(lijke) belangen: de rechter kan zijn functie gebruiken

om doeleinden te bereiken die in zijn eigen belang of in het belang van derden

zijn. Nevenfuncties als commissaris zouden bijvoorbeeld een commitment aan

de (financiële) belangen van organisaties kunnen betekenen, of de schijn

daarvan kunnen wekken.

– Schending van de trias politica: werkzaamheden voor de wetgevende of de

uitvoerende macht kunnen de onafhankelijkheid van de rechter aantasten.

Werkzaamheden van rechters als wetgever, openbaar bestuurder en in de

politiek zouden bijvoorbeeld door functiecumulatie of identificatie met

belangen de onafhankelijkheid van de rechter kunnen ondermijnen.

– Functiecumulatie: indien een rechter een beslissing moet nemen in een zaak

waarin hij reeds in een eerder stadium betrokken is geweest kan de onpartijdig-

heid van de rechter in het geding zijn. Cumulatie kan bijvoorbeeld ontstaan

doordat een rechter optreedt in een zaak waarmee hij in een andere functie

(bijv. advocaat, officier van justitie of lid van een adviescommissie) te maken

heeft gehad, of moet oordelen over een wet die hij zelf (mede) tot stand heeft

doen komen.

– Stellingname in publiek debat: uit publieke uitingen zou kunnen blijken dat een

rechter niet vrij staat ten aanzien van de inhoud van een geding. Dit kan

bijvoorbeeld het geval zijn bij functies in de wetenschap.

– Vermenging van procesrollen: de rechter-plaatsvervanger treedt niet uitsluitend

als rechter op maar is tevens advocaat of OM-lid. Voor buitenstaanders kan

daardoor de schijn van belangenverstrengeling of de idee ‘ons-kent-ons’

ontstaan. In de rol van rechter moet men dan oordelen over het werk van

collega’s of concurrenten.

– Besmetting: doordat een rechter in een nevenfunctie contacten heeft met

personen of organisaties die misdrijven plegen, kan zijn integriteit in twijfel

worden getrokken.

Naast deze ongewenste effecten van nevenfuncties worden ook negatieve effecten ten

aanzien van de efficiency genoemd. Ten eerste rijmt volgens sommigen het tijd vrijmaken

voor nevenfuncties niet met de grote werklast bij de rechterlijke macht en de lange door-

looptijd van rechtszaken. Ten tweede kunnen door bepaalde nevenfuncties rechters nog

maar beperkt inzetbaar zijn, omdat zij – om de schijn van partijdigheid tegen te gaan –



Hoofdstuk 5 68

bepaalde zaken niet meer kunnen behandelen. Dit kan met name problematisch worden

indien een nevenfunctie, bijvoorbeeld voor een grote landelijke organisatie, een grote

reikwijdte heeft.

Problematische (neven)functies

De nadelige gevolgen die nevenfuncties met zich mee kunnen brengen, hebben tot de

vraag geleid of bepaalde functiecombinaties zouden moeten worden verboden. In de

literatuur worden verschillende voorbeelden genoemd van functies die volgens sommigen

niet zouden zijn te combineren met het rechterschap (Eshuis e.a., 2000, pp. 82-87):

politieke functies; functies als wetgever; (belasting-)ambtenaar, belastingadviseur,

juridisch specialist; bedrijfsjurist, adviseur of commissaris bij een commerciële instelling;

hoogleraar en universitair docent; lid van het OM (in combinatie met rechter-plaats-

vervanger) en advocaat (in combinatie met rechter-plaatsvervanger).

Bezwaren tegen politieke functies van rechters worden gemaakt op basis van de trias

politica, cumulatieaspecten (met name bij taken in de wet- en regelgeving) en op basis

van de idee dat uit partijlidmaatschap een zekere mate van vooringenomenheid zou

blijken.

Wetgevingsactiviteiten van rechters worden problematisch gevonden vanwege het gevaar

van functiecumulatie. In het Procola-arrest5 vond het Europees Hof de vrees voor

onpartijdigheid van Luxemburgse rechters objectief gerechtvaardigd, omdat deze rechters

moesten oordelen over de toepassing van een verordening die zij mede tot stand hadden

doen komen. In deze situatie bestaat er volgens het Hof de vrees dat zij zich gebonden

voelen aan hun eerdere advies.6

De bezwaren die voor wetgevingsactiviteiten van rechters gelden, gaan ook op voor

functies waarbij men betrokken is bij overheidsbeleid en -beslissingen. In dergelijke

situaties bestaat het gevaar dat een rechter moet oordelen over eigen beleid.

Bezwaren tegen functies bij commerciële instellingen hebben betrekking op het gevaar van

belangenverstrengeling.

Functiecombinaties met hoogleraar of universitair docent worden door sommigen

geproblematiseerd vanwege de publieke stellingname die wetenschappers in publicaties

of anderszins tentoonspreiden, waaruit een vooringenomenheid zou kunnen spreken, en

het commitment van dergelijke functionarissen aan commerciële belangen (derde

geldstroom).

5 EHRM 28 september 1995, Nederlandse Jurisprudentie, 1995, nr. 667.
6 In Nederland riep dat vraagtekens op over de cumulatie van wetgevingsadvisering en rechtspraak bij de

leden van de Raad van State. De Raad acht een institutionele scheiding van functies onnodig en
ongewenst. In afwachting van nadere Straatsburgse jurisprudentie, is een handelswijze vastgesteld
waarbij de schijn van vermenging van functies in een concrete zaak wordt weggenomen. Indien door
een van de partijen hieromtrent bezwaren naar voren worden gebracht, dan wordt voor de behandeling
van het beroep de kamer alsnog samengesteld uit leden die niet aan de advisering hebben deel-
genomen (Raad van State, 2000, p. 102 e.v.).
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Bezwaren tegen de functiecombinatie advocaat en plaatsvervanger zijn onder meer

gebaseerd op rolvermenging, het gevaar van belangenverstrengeling en het tegenstrijdige

gegeven dat de rechter geen advocaat mag zijn, maar de advocaat wel rechter. Ingelse

(1996) noemt drie gevaren: het ‘ons-kent-ons’-gevaar, het specialistengevaar en het

eenzijdigheidsgevaar. Met het ‘ons-kent-ons’-gevaar bedoelt Ingelse dat rechters en

rechters-plaatvervangers die als collega’s hebben samengewerkt, geneigd zullen zijn zich

in de toekomst in hun rol als rechter en advocaat coöperatiever naar elkaar toe op te

stellen. Het specialistengevaar geldt voor plaatsvervangers die op grond van hun

specialisme worden ingezet. Zij kunnen in hun rol van rechter uitspraken uitlokken die

consequenties hebben voor zaken waarin zij als advocaat optreden. Het eenzijdigheids-

gevaar treedt op indien plaatsvervangers worden ingezet die veel voor een bepaald type

partij werken; bijvoorbeeld voor verzekeraars, huurders of werkgevers. Indien een plaats-

vervanger als advocaat stelselmatig bepaalde belangen verdedigt, dan kan dit in de

rechtersrol – in ieder geval voor de buitenwereld – het gevaar van vooringenomenheid of

belangenverstrengeling met zich meebrengen.

De combinatie OM-lid en rechter-plaatsvervanger kan de schijn van rolvermenging en

commitment aan OM-belangen met zich meebrengen. In een uitspraak van de Hoge

Raad7 is de inzetbaarheid van leden van het OM als rechter-plaatsvervanger ingeperkt.

In die uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat het feit dat een officier van justitie als rechter

optreedt in een zaak waarin de aanklager bij hetzelfde parket werkzaam is als de rechter-

plaatsvervanger in zijn hoofdfunctie ‘... een bijzondere omstandigheid is die een zwaar-

wegende aanwijzing oplevert voor vooringenomenheid dan wel voor de objectief

gerechtvaardigde vrees daarvoor’.

Naast bovengenoemde functies werden in meerdere interviews bestuursactiviteiten bij

serviceclubs in het eigen arrondissement (Rotary, Lions en dergelijke) als onverenigbaar

met het rechtersambt genoemd.

Maatregelen tegen ongewenste gevolgen

In de literatuur worden verschillende voorstellen gedaan om via maatregelen het gevaar

van belangenverstrengeling van nevenfuncties in te dammen of meer beheersbaar te

maken (zie Eshuis e.a., 2000, p. 55):

– Gedragscode;

– Aanscherping zaakstoedelingsbeleid;

– Plaatsvervangers niet meer op een unusrol zetten;

– Plaatsvervangers niet meer op hun specialisme inzetten;

– Plaatsvervangers niet in het eigen arrondissement aanstellen.

7 HR 16 november 1999, Nederlandse Jurisprudentie, 2000, nr. 335.
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Tabel 5.1: Functies/activiteiten die niet verenigbaar worden geacht met de functie van
rechter per onderzoeksgroep (%)

rechters raio’s OM-leden advocaten brhv totaal
(n=786) (n=112) (n=201) (n=265) (n=21)** (n=1385)

geen enkele nevenfunctie 9 7* 8* 18* - 10
politieke functies 47 54* 57* 42* 62 (13) 48
totstandkoming wetgeving 25 39* 10* 18* 19 (4)1 23
overheidsbeleid en -beslissingen 35 43* 22* 36* 53 (11) 35
publiek stelling nemen over 
bepaalde onderwerpen 38 48* 48* 44* 53 (11) 42
commissariaten bij 
commerciële ondernemingen 32 27* 44* 44* 48 (10) 36
bezoldigde functies bij 
commerciële instellingen 30 25* 38* 41* 43 (9)1 33
bezoldigde functies buiten 
rechterlijke macht 10 8* 17* 24* 19 (4)1 14
functies bij OM 61 61* 27* 53* 38 (8)1 54
bestuursfuncties serviceclubs 
eigen arrondissement 6 12* 9* 15* 29 (6)1 9
wetenschappelijke functies 
(docent, hoogleraar) 1 -* 1* 2* -1 1
wetenschappelijke publicaties 0 -* 1* 0* -1 0
combinatie advocaat-
rechter-plaatsvervanger 16 26* 18* 18* 24 (5)1 17

anders, namelijk …
– advocaat-rechter-

plaatsvervanger in hetzelfde 
arrondissement 4 4* 2* 2* 5 (1)1 4

– OM-rechter-plaatsvervanger 
in hetzelfde arrondissement 1 1* 1* -* -1 1

– functies bij dubieuze of 
omstreden organisaties/
die aanzien schaden 2 -* 0* -* -1 0

– functies die verband houden 
met partijen/zaken op het 
eigen vakgebied 2 -* -* -* -1 0

– voorbeelden te algemeen; 
bepaalde specifieke functies 
onverenigbaar; hangt af van 
rechtsgebied/zaak/functie/
eigen arrondissement 2 -* 1* 1* -1 1

– wettelijke incompatibiliteiten 1 -* -* -* -1 0
– specifieke politieke functies 1 -* 1* 1* -1 1
– overig 1 2* 2* 1* 5 (1)1 1

onbekend 2 3* 9* 2* -1 3

* Significant verschil ten opzichte van de groep rechters (t-toets, tweezijdig, p<.05).
** Vanwege het geringe aantal brhv’ers en daarmee de onbetrouwbaarheid van de percentages, zijn tevens

absolute aantallen tussen haakjes weergegeven.
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5.3 Resultaten enquête

In de enquête is gevraagd of men bepaalde nevenfuncties onverenigbaar vindt met

het rechterschap. Indien hierop positief is geantwoord konden respondenten in een

lijst met verschillende functies aangeven welke zij onverenigbaar vonden en even-

tueel zelf nieuwe functies toevoegen.

Het overgrote deel (82% tot 93%) van de ondervraagden is van mening dat er neven-

functies bestaan die onverenigbaar zijn met de functie van rechter. Opvallend is dat

advocaten het meest soepel zijn ten aanzien van nevenfuncties. Van de raadslieden

vindt 18% dat geen enkele functie onverenigbaar is met de functie van rechter,

terwijl dit percentage bij de overige groepen tussen de 7% en 9% ligt (zie tabel 5.1).

Onverenigbare functies

Indien de antwoorden van alle respondenten samen worden genomen, dan blijkt dat

de functiecombinatie rechter en OM-lid het meest vaak (54%) onverenigbaar wordt

genoemd (zie tabel 5.1). Meer dan de helft van de rechters (61%), raio’s (61%) en

advocaten (53%) noemt de combinatie onverenigbaar. Onder OM-leden leeft dit idee

beduidend minder: 27% vindt deze functiecombinatie niet gepast. Van de OM-leden

in de steekproef is 6% momenteel rechter-plaatsvervanger en nog eens 6% is ooit

rechter(-plaatsvervanger) geweest (zie bijlage 5).

Politieke functies komt als tweede meest genoemde onverenigbare functie naar

voren (48%). Onder OM-leden is dit de meest vaak genoemde functie: 57% vindt de

combinatie rechter met een politieke functie onverenigbaar. Bij raio’s (54%), rechters

(47%) en advocaten (42%) ligt dit percentage lager.

Publiek stelling nemen over bepaalde onderwerpen wordt door 42% van de onder-

vraagden niet verenigbaar gevonden. OM-leden (48%), raio’s (48%) en advocaten

(44%) wijzen dit het meest vaak af. Door rechters wordt dit in iets mindere mate

(38%) discutabel gevonden.

Rond een derde of iets meer dan een derde van de respondenten vindt commissaria-

ten of bezoldigde functies bij commerciële instellingen en functies waarbij men

betrokken is bij overheidsbeleid of -beslissingen, niet gepast. Advocaten en OM-

leden vinden functies bij commerciële instellingen het meest vaak onverenigbaar

(tussen de 38% en 44%), raio’s en rechters vinden deze functies iets minder vaak

problematisch (tussen de 25% en 32%).

Raio’s vinden functies die verband houden met overheidsbeleid het meest vaak

onverenigbaar (43%) en OM-leden hebben het minst vaak (22%) moeite met deze

functies. Rechters (35%) en advocaten (36%) zitten hier tussenin.
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Iets minder dan een kwart van de ondervraagden vindt wetgevingsactiviteiten van

rechters discutabel. Raio’s wijzen deze activiteiten het meest vaak af (39%) en OM-

leden (10%) en advocaten (18%) het minst vaak. Een kwart van de rechters vindt

betrokkenheid bij de totstandkoming van wetten niet verenigbaar met hun functie.

Ongeveer 17% van de ondervraagden vindt de combinatie advocaat en rechter-

plaatsvervanger niet gepast. Raio’s vinden dit het meest vaak (26%) onverenigbare

functies. Van de overige groepen vindt 16% tot 18% deze combinatie onverenigbaar.

Daarnaast hebben nog eens tussen de 2% en 4% van de ondervraagde groepen

aangegeven dat zij alleen de inzet van advocaatplaatsvervangers in het eigen arron-

dissement bezwaarlijk vinden.

Bezoldigde functies buiten de rechterlijke macht worden door 14% van de onder-

vraagden bezwaarlijk gevonden. Advocaten (24%) zijn hier het meest vaak tegen-

stander van, gevolgd door OM-leden (17%). Rechters (10%) en raio’s (8%) hebben het

minst vaak moeite met bezoldigde functies.

Bestuursfuncties bij serviceclubs in het eigen arrondissement worden door 9% van

de ondervraagden afgewezen. Meer advocaten (15%) en raio’s (12%) vinden deze

functies onverenigbaar met het rechtersambt dan rechters (6%) en OM-leden (9%).

Wetenschappelijke publicaties of wetenschappelijke functies worden door vrijwel

alle ondervraagden combineerbaar gevonden met het rechterschap.

Rechters versus procespartijen

De vraag die we vervolgens aan de orde stellen, is of rechters soepeler, dan wel

strenger over bepaalde nevenfuncties oordelen dan de procespartijen.

Ten eerste blijkt dat verhoudingsgewijs minder rechters functies bij commerciële

instellingen en bezoldigde functies buiten de rechterlijke macht onverenigbaar

vinden met hun functie dan OM-leden en advocaten.

Daarentegen vinden verhoudingsgewijs meer rechters dat hun functie niet te

combineren is met OM-functies en wetgevingsactiviteiten dan advocaten en OM-

leden.

Leeftijdsverschillen

De vraag naar leeftijdsverschillen is interessant om na te gaan of er eventueel een

verschil van mening bestaat tussen de oude en nieuwe generatie rechters en

procespartijen.

Voor rechters is een statistisch significant leeftijdsverschil gevonden ten aanzien van

bezoldigde nevenfuncties bij commerciële instellingen. De ouderen noemen deze
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functie vaker onverenigbaar met het rechterschap dan de jongere leeftijdsgroepen.8

De bevindingen ten aanzien van de raio’s – waarvan 96% jonger dan 40 jaar is –

ondersteunen dit resultaat: raio’s vinden bezoldigde nevenfuncties of commissa-

riaten bij commerciële instellingen minder vaak bezwaarlijk dan de overige groepen.

Ook bij OM-leden is een dergelijk verband gevonden voor commissariaten bij

commerciële instellingen. Van degenen die jonger zijn dan 40 jaar noemt 30% deze

functie onverenigbaar, van de 40 tot 50-jarigen 44% en van de groep 50 jaar en ouder

vindt 56% commissariaten bij commerciële instellingen onverenigbaar met het

rechtersambt.9

Een ander terrein waarop zich leeftijdsverschillen voordoen, is de combinatie advo-

caat en rechter-plaatsvervanger. Advocaten uit de leeftijdsgroep boven de 50 jaar

noemen de combinatie advocaat en rechter minder vaak (19%) onverenigbaar dan

de jongere advocaten (42% en 40%).10 Opvallend is ook dat, in vergelijking met de

overige groepen, meer raio’s de combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger

onverenigbaar vinden.

Nevenfuncties

Van de ondervraagde rechters heeft 23% geen nevenfunctie, 25% heeft er één, 20%

twee, en 31% heeft drie of meer nevenfuncties. Het is de vraag of rechters die meer

nevenfuncties hebben, bepaalde nevenfuncties minder vaak onverenigbaar vinden.

Deze these wordt niet door de gegevens ondersteund. Rechters zonder of met één of

meer nevenfuncties vinden de meeste nevenfuncties in gelijke mate onverenigbaar.

Alleen ten aanzien van ‘alle bezoldigde functies buiten de rechterlijke macht’ zijn

verschillen gevonden. Rechters zonder (14%) en rechters met één nevenfunctie

(13%) noemen deze activiteiten iets vaker onverenigbaar dan rechters met twee (7%)

of drie en meer nevenfuncties (7%).

5.4 Samenvatting

Verschillende nevenfuncties die in de literatuur en interviews onverenigbaar met

het rechtersambt worden beschouwd, zijn voorgelegd aan de onderzoeksgroepen.

Hieruit komt naar voren dat rond 8% van de rechters, raio’s en OM-leden geen

enkele nevenfunctie onverenigbaar vindt. Opmerkelijk is dat bij advocaten dit

percentage hoger ligt, namelijk op 18%.

De combinatie OM-lid en rechter-plaatsvervanger wordt door meer dan de helft van

de rechters, raio’s en advocaten onverenigbaar genoemd. OM-leden vinden deze

combinatie beduidend minder vaak problematisch.

8 Significant op 5%-niveau.
9 Significant op 5%-niveau.
10 Significant op 5%-niveau.
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Politieke functies en functies waarbij men publiek stelling neemt over bepaalde

onderwerpen, worden vervolgens het meest afgekeurd.

Ruim een derde van de ondervraagden vindt commissariaten of bezoldigde functies

bij commerciële instellingen en functies waarin men betrokken is bij overheids-

beleid niet verenigbaar met het rechterswerk.

Een kwart van de ondervraagden vindt wetgevingsactiviteiten van rechters niet

gepast en ongeveer 20% vindt de combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger

niet verenigbaar. Een deel van deze groep vindt deze combinatie alleen in het eigen

arrondissement problematisch.

Rond de 14% en 9% van de ondervraagden maakt bezwaar tegen bezoldigde functies

buiten de rechterlijke macht en bestuursfuncties bij serviceclubs in het eigen

arrondissement.

De problematisering van wetenschappelijke functies van rechters die in de literatuur

naar voren komt, blijkt in de praktijk bij de onderzochte groepen niet aanwezig te

zijn. Vrijwel alle ondervraagden hebben geen moeite met wetenschappelijke functies

of publicaties van rechters. Deze functies of activiteiten worden blijkbaar als

zodanig niet problematisch gevonden, zolang men niet publiek stelling neemt over

bepaalde onderwerpen. Dit laatste wordt immers wel door 38% tot 48% van de

groepsleden bezwaarlijk gevonden.

Opvallende verschillen tussen rechters en procespartijen zijn dat verhoudingsgewijs

minder rechters functies bij commerciële instellingen en bezoldigde functies buiten

de rechterlijke macht problematisch vinden. Daarentegen zijn rechters juist weer

strenger dan de procespartijen als het gaat om wetgevingsactiviteiten van rechters

en de combinatie OM-lid en rechter-plaatsvervanger.

Verder zijn er aanwijzingen gevonden dat jongere generaties rechters minder

afwijzend tegenover bezoldigde functies bij commerciële instellingen staan dan de

oudere. Daarentegen staan raio’s en jongere generaties advocaten juist weer meer

afwijzend tegenover de combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger.
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Conclusies

Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun rechtszaak door een onpartijdige

rechter wordt behandeld. Zowel wraking als verschoning hebben tot doel de

onpartijdigheid van de rechtspraak te waarborgen. Bij wraking gaat het om de

perceptie van schijn van partijdigheid door procespartijen, bij verschoning om de

perceptie van de rechter zelf. Naast deze formele regelingen is in dit onderzoek

tevens gekeken naar de informele kant. Vanuit het gezichtspunt van procespartijen

is gevraagd naar situaties waarin volgens procespartijen sprake was van schijn van

partijdigheid, maar waarbij ze niet hebben gewraakt. Vanuit het gezichtspunt van

rechters is gekeken naar situaties waarin zij zich hebben teruggetrokken vanwege

schijn van partijdigheid.

Vervolgens zijn de standpunten onderzocht naar bepaalde maatregelen ter voor-

koming van schijn van partijdigheid. In dit kader is gekeken naar meningen omtrent

een verschoningscode en onverenigbare nevenfuncties.

De volgende onderzoeksvragen zijn in de hoofdstukken aan bod gekomen:

– Hoe vaak en in welke gevallen wordt er gewraakt en met welk resultaat?

– Hoe vaak en in welke gevallen hebben procespartijen aanleiding gezien om een

rechter te wraken zonder dat zij daadwerkelijk hebben gewraakt, en waarom

hebben zij ervan afgezien?

– Hoe vaak en in welke gevallen doen rechters een beroep op verschoning?

– Hoe vaak en in welke gevallen trekken rechters zich terug van een zitting

vanwege schijn van partijdigheid?

– In hoeverre wordt een verschoningscode ter voorkoming van (schijn van)

partijdigheid wenselijk geacht en wat moet de vorm en status van die code zijn?

– Welke voor- en nadelen verwacht men van een verschoningscode?

– Welke andere maatregelen worden onderschreven ter voorkoming van (schijn

van) partijdigheid van rechters?

– In hoeverre worden bepaalde (neven)functies niet verenigbaar beschouwd met

de functie van rechter?

6.1 Schijn van partijdigheid

6.1.1 Wraking

Aantal wrakingen

In totaal zijn bij alle gerechten minimaal 139 wrakingsverzoeken geweest in een jaar

tijd. Van de 107 onderzochte verzoeken zijn er zeven (7%) toegewezen. Wanneer dit
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aantal wordt afgezet tegen het totaal aantal zaken – rond een miljoen – dat jaarlijks

wordt afgedaan, lijkt er geen reden tot grote ongerustheid over de (schijn van)

partijdigheid van rechters.

Bij deze conclusie moet een aantal nuanceringen worden geplaatst.

Ten eerste hebben we het aantal wrakingsverzoeken niet exact kunnen vaststellen.

Het betreft een ondergrens, omdat de meeste gerechten wrakingszaken niet of pas

sinds kort apart registreren. Het aantal wrakingen is gedeeltelijk op basis van

herinnering of schatting totstandgekomen of is niet voor de volledige periode van

een jaar verstrekt.

Ten tweede heeft een deel van de rechters in het wrakingsverzoek berust. In derge-

lijke situaties is het niet bekend of er sprake is van (schijn van) partijdigheid. Het

kan zijn dat een rechter zich heeft teruggetrokken omdat hij of zij geen zin heeft in

‘gedoe’. Indien een rechter berust, wordt geen wrakingskamer samengesteld die over

het wrakingsverzoek oordeelt. Uit de dossierstudie blijkt dat in 3% van de onder-

zochte wrakingen de rechter heeft berust. Het percentage zal in werkelijkheid

waarschijnlijk hoger liggen, omdat dergelijke wrakingen waar geen wrakingskamer

aan te pas is gekomen, waarschijnlijk moeilijker op basis van navraag of herinnering

boven tafel komen. Hoewel de cijfers niet direct vergelijkbaar zijn, ondersteunen de

enquêtegegevens deze indruk; daar ligt het aantal terugtrekkingen hoger. Uit de

antwoorden van rechters blijkt dat zij zich in 11% van de wrakingen hebben

teruggetrokken of verschoond. De cijfers zijn niet exact vergelijkbaar, omdat per

wrakingsverzoek meerdere rechters kunnen worden gewraakt.

Ten derde blijken advocaten en officieren van justitie niet in alle gevallen waarin zij

vinden dat er sprake is van (schijn van) partijdigheid, naar het wrakingsinstrument

te grijpen. Zij maken hun ongenoegen niet kenbaar of doen dat wel, maar dan via

een informele weg. Uit de enquêtes blijkt dat 20% van de OM-leden en 49% van de

advocaten wel eens aanleiding hebben gezien om een rechter te wraken, maar dit

niet kenbaar hebben gemaakt. De afgelopen twee jaar heeft 9% van de OM-leden en

23% van de advocaten een dergelijke situatie meegemaakt. Via de informele weg

heeft 5% van de OM-leden en 12% van de advocaten wel eens een intentie tot

wraken kenbaar gemaakt, zonder daadwerkelijk te wraken. De afgelopen twee jaar

was dat bij 3% van de OM-leden en 4% van de advocaten het geval. Van de rechters

heeft 14% ooit en 6% de afgelopen twee jaar een dergelijke wrakingsintentie mee-

gemaakt. Ten slotte heeft 18% van de OM-leden ooit wel eens (9% de afgelopen twee

jaar) informeel overleg gevoerd met een rechter zelf, een hoofdofficier, sectorvoor-

zitter of president van de rechtbank over terugtrekking van de betreffende rechter in

verband met schijn van partijdigheid. In de meeste gevallen heeft de betreffende

rechter zich daadwerkelijk teruggetrokken.

Ten vierde kan uit het aantal wrakingen niet automatisch worden afgeleid dat vanuit

de perceptie van partijen of advocaten sprake is van schijn van partijdigheid van een

specifieke rechter. Zij kunnen het wrakingsinstrument bijvoorbeeld ook gebruiken
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om de procesgang te vertragen. Tevens spreekt uit sommige wrakingsverzoeken een

wantrouwen ten aanzien van de rechterlijke macht in zijn geheel en niet ten aanzien

van een specifieke rechter.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat we de omvang van schijn van partij-

digheid vanuit de perceptie van procespartijen niet exact hebben kunnen vaststellen

omdat de registratie van wrakingsverzoeken niet optimaal is. Daarnaast blijkt dat

formele wraking slechts een deel van de schijn van partijdigheid weergeeft. Proces-

partijen kiezen niet vanzelfsprekend de weg van wraking, ook al zien zij er aanleiding toe.

Ten slotte zegt het aantal wrakingen niet vanzelfsprekend iets over de (formele

beoordeling van) partijdigheid van de rechter. Slechts in een beperkt aantal gevallen

oordeelt een wrakingskamer daadwerkelijk dat er sprake is van schijn van partijdig-

heid. Volgens de jurisprudentie van het EHRM geldt immers: ‘in deciding whether in

a given case there is a legitimate reason to fear that a particular judge lacks

impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive. What is

decisive is whether this fear can be held objectively justified’ (zie bijlage 3). Ook

procespartijen wraken niet altijd omdat er in hun ogen sprake is van partijdigheid,

maar kunnen dit ook doen vanwege strategische of andere overwegingen.

Redenen om te wraken

Twee wrakingsgronden treden het meest op de voorgrond; dat zijn, ten eerste,

eerdere beslissingen van rechters in dezelfde zaak of aanverwante zaken waarin

bijvoorbeeld medeverdachten zijn berecht, en, ten tweede, omstandigheden die met

de bejegening of behandeling van de zaak te maken hebben. Bij dit laatste gaat het

bijvoorbeeld om onwelgevallige beslissingen van de rechter, zoals de weigering om

een getuige te horen, om bepaalde bewijsstukken te accepteren of om uitstel te

verlenen. Tevens gaat het om de wijze van communiceren, bijvoorbeeld de manier

van ondervragen, grievende opmerkingen, een geïrriteerde houding of het innemen

van bepaalde standpunten door de rechter. Daarnaast speelt ook het gevoel mee dat

men ongelijk wordt behandeld ten opzichte van de tegenpartij.

Opvallend is dat wraking op grond van (voormalige) werkrelaties, nevenfuncties of

privé-relaties van rechters in de wrakingsdossiers vrijwel niet is aangetroffen en ook

door rechters amper zijn genoemd als wrakingsgrond. Deze redenen zijn door

advocaten verhoudingsgewijs wel iets vaker als wrakingsgrond naar voren gebracht

en door OM-leden als reden om overleg te voeren over terugtrekking. In ieder geval

lijkt de aandacht die in de literatuur, in discussies en in de media aan de risico’s van

nevenfuncties wordt besteed, niet in de wrakingsgronden tot uitdrukking te komen.

Dat privé- en (voormalige) werkrelaties en nevenfuncties niet vaak voorkomen als

wrakingsgrond, kan deels verklaard worden doordat rechters zelf alert zijn om

dergelijke zaken niet te behandelen (privé-relaties vormen de belangrijkste reden

voor terugtrekking en verschoning) en/of doordat bij de toedeling van zaken al

wordt opgelet dat bepaalde zaken niet bij bepaalde rechters komen. Voor een ander
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deel kan hierbij een rol spelen dat privé- en voormalige werkrelaties of neven-

functies niet vanzelfsprekend bekend zijn bij advocaten of partijen en in die zin

geen reden kunnen vormen voor wraking. In dit licht is het ook plausibel dat eerdere

beslissingen van rechters en de bejegening en behandeling van de zaak vaker

voorkomen als wrakingsgrond. Het zijn immers feiten die bekend zijn bij partijen, of

gebeurtenissen die zich tijdens een zitting voordoen.

Verhoudingsgewijs komen meer wrakingen voor in het strafrecht. In het strafrecht

zijn eerdere beslissingen van rechters in dezelfde of aanverwante zaken vaak reden

om te wraken, terwijl bij civiele zaken, naast eerdere beslissingen van de rechter,

met name de bejegening en behandeling van de zaak ter discussie staan.

Het gegeven dat de bejegening en behandeling van de zaak ter zitting een

belangrijke reden is voor wrakingen, kan voor het civiele recht de nodige gevolgen

hebben. Sinds januari 2002 moet volgens het herziene burgerlijk procesrecht

immers ‘standaard’ een comparitie na antwoord worden gehouden in elke zaak.

Dit zou in de toekomst tot meer wrakingen kunnen leiden.

Redenen om niet te wraken

Zoals reeds gezegd komt het voor dat advocaten en OM-leden afzien van wraking in

situaties waarin er in hun ogen wel aanleiding toe bestaat. Officieren van justitie

wraken zelden en kiezen voornamelijk de informele weg om te bewerkstelligen dat

een zaak door een andere rechter wordt behandeld.

De meest genoemde redenen door zowel advocaten als OM-leden om wraking

achterwege te laten zijn, dat zij de verhouding met de rechter niet willen verstoren,

het proces niet willen vertragen of omdat zij geen juridische gronden zien om te

wraken. Daarnaast speelt ook mee dat zij de wraking geen kans van slagen geven,

het liever informeel regelen of het te veel ‘gedoe’ vinden. Bij advocaten komt het ook

voor dat cliënten niet willen wraken.

Enerzijds vormt het verstoren of vertragen van de procesgang dus een belangrijke

reden om niet te wraken, anderzijds blijkt volgens de literatuur en uit interviews dat

wraking in sommige gevallen met name om deze reden wordt gebruikt.

6.1.2 Terugtrekking en verschoning

De beoordeling of een rechter een zaak kan behandelen, kan verschillende stadia

doorlopen. Ten eerste wordt bij de toedeling van rechtszaken beoordeeld of een

rechter een bepaalde zaak kan behandelen. Op basis van individuele afspraken

wordt ervoor gezorgd dat bepaalde categorieën zaken niet aan een bepaalde rechter

worden toebedeeld, bijvoorbeeld in verband met voormalig werk, nevenfuncties of

een functie van de echtgenoot bij een advocatenkantoor.
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Vervolgens beslist de rechter zelf, eventueel na intern overleg, of hij of zij een zaak

beter niet zou kunnen doen. Ongeveer 40% van de rechters heeft zich de afgelopen

twee jaar wel eens teruggetrokken voor de zitting. Daarnaast komt het soms voor dat

rechters tijdens de behandeling van een zaak merken dat ze deze vanwege mogelijke

schijn van partijdigheid beter kunnen overdragen. Ze kunnen zich dan formeel

verschonen (de afgelopen twee jaar heeft 2% van de rechters dit gedaan) of terug-

trekken (de afgelopen twee jaar heeft 4% van de rechters zich ter zitting terugge-

trokken). Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat zij tijdens de behandeling onver-

wacht geconfronteerd worden met bekenden of verre familieleden. Tevens komt het

voor dat men zich vanwege een wrakingsverzoek terugtrekt of verschoont.

De belangrijkste reden voor terugtrekking of verschoning zijn privé-relaties met

advocaten of partijen. Daarnaast zijn het voormalig werk en eerdere beslissingen in

de zaak regelmatig de oorzaak van terugtrekkingen.

6.2 Verschoningscode

Een van de maatregelen om schijn van partijdigheid te voorkomen kan het opstellen

van een verschoningscode zijn. Voor een code in de vorm van oriëntatiepunten, die

zowel intern als extern niet-bindend zijn, bestaat het meeste draagvlak. Een meer-

derheid van de rechters (77%), raio’s (84%), OM-leden (75%) en advocaten (81%)

vindt oriëntatiepunten wenselijk. Ook aanbevelingen die alleen intern bindend zijn,

worden door meer dan de helft van de ondervraagden binnen de groepen wenselijk

geacht. Regels die tevens extern bindend zijn, dus waar ook de buitenwacht zich op

kan beroepen, worden alleen door een groot deel van de advocaten (64%) wenselijk

gevonden.

De voorkeur voor een bepaalde vorm van verschoningscode varieert naar onder-

werp. Zo gaat de voorkeur van rechters op het gebied van privé-relaties (kennissen,

lidmaatschap vereniging of serviceclub) en werkrelaties (voormalige werkkring,

werkkring partner, zakelijke relaties, nevenfuncties) voornamelijk uit naar oriën-

tatiepunten en aanbevelingen, terwijl bij onderwerpen waarbij een bepaalde

mening of houding van de rechter een rol speelt (maatschappelijke/persoonlijke

betrokkenheid bij het onderwerp van een zaak, publieke stellingname, politieke

activiteiten), over het algemeen oriëntatiepunten of geen enkele vorm van regel-

geving wenselijk worden geacht.

Dat bepaalde onderwerpen relatief gezien tot veel of weinig (aanleidingen voor)

wraking leiden, lijkt niet te impliceren dat men op deze gebieden de voorkeur heeft

voor een meer of minder bindende code. Hoewel eerdere beslissingen in dezelfde of

aanverwante zaken veelvoorkomende wrakingsgronden zijn, vinden de meeste

rechters, raio’s en OM-leden op dit punt een formele regelgeving niet wenselijk,

maar gaat de voorkeur uit naar geen regelgeving, oriëntatiepunten of aanbevelingen.

Bij dit punt hebben rechters enkele malen opgemerkt in de vragenlijst dat de
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jurisprudentie voldoende houvast biedt. Voor familiaire relaties, die weinig als

wrakingsgrond voorkomen, gaat de voorkeur onder alle groepen daarentegen meer

uit naar aanbevelingen en formele regelgeving.

Advocaten kiezen bij alle onderwerpen verhoudingsgewijs vaker voor meer

bindende regels (aanbevelingen of formele regelgeving) dan de overige groepen.

Hoewel er bij de onderzochte groepen niet veel behoefte is aan formele regelgeving

omtrent cumulaties van rechterlijke functies, wordt in de literatuur gepleit voor het

wettelijk verbieden van bepaalde cumulaties (onder andere Veldt, 1997; Stamhuis,

2001). Dergelijke maatregelen kunnen echter wel ten koste gaan van de kwaliteit,

efficiency en doorlooptijden, met name als bij complexe zaken steeds weer ‘verse’

rechters op een zaak moeten worden gezet. Deze organisatorische knelpunten zijn

geen argumenten in de jurisprudentie van het EHRM, maar zijn voor sommigen wel

een reden om niet tot een wettelijke regeling over te gaan (Fokkens, 2000; Veldt,

1997, p. 169).

Een deel van de wrakingen komt voort uit de bejegening en behandeling van de

zaak; dergelijke zaken zijn niet vast te leggen in een verschoningscode. Deels

hebben wrakingen om dergelijke redenen met het gedrag van een rechter te maken

(bijvoorbeeld grievende opmerkingen). Er zou dus wat dit betreft meer aandacht

kunnen worden besteed aan de bejegening van partijen. Deels hebben dergelijke

redenen om te wraken niets met het gedrag van de rechter te maken, maar meer met

ongenoegen van de partij over een procedurele beslissing, onwetendheid over wat

een rechter wel of niet mag, of weerspiegelen eerder een algemeen onbehagen over

de gang van zaken.

Voor- en nadelen

Als voordelen van een verschoningscode worden onder meer genoemd dat een code

het onderkennen van dilemma’s bevordert, een stimulans is voor een integer

bewustzijn, houvast biedt en belangrijk is als verantwoording naar de buitenwereld.

Als nadelen worden onder andere genoemd dat een code misbruik in de hand kan

werken, het geweten op de tweede plaats kan stellen, dan wel onnodig is omdat

rechters integer genoeg zijn of dat het de schijn van partijdigheid niet oplost.

Over het geheel genomen onderschrijven alle groepen de voordelen meer dan de

nadelen. De voordelen die het meest worden onderschreven zijn de houvast die een

code biedt bij de afweging om een zaak wel of niet te behandelen, en het bevorderen

van het onderkennen van dilemma’s. Het nadeel dat door de meeste wordt onder-

schreven is dat een code de schijn van partijdigheid niet oplost.

Als de groepen onderling worden vergeleken, dan onderscheiden met name rechters

en advocaten zich van elkaar. Rechters onderschrijven gemiddeld genomen de

voordelen van een code minder en de nadelen meer dan advocaten. De standpunten

van raio’s en OM-leden liggen gemiddeld genomen tussen deze twee groepen in.
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Andere maatregelen

Als andere maatregel om schijn van partijdigheid te voorkomen, vindt met name het

opstellen van een landelijke databank met wrakingscasuïstiek weerklank. De maat-

regel om procespartijen van tevoren in te lichten over welke rechter zitting heeft,

wordt voornamelijk door advocaten wenselijk gevonden. Daarnaast is door verschil-

lende rechters, OM-leden en advocaten opgemerkt dat bij de selectie van rechters

(meer) aandacht besteed moet worden aan de integriteit van rechters en dat integri-

teit en de omgang met nevenfuncties een structureel onderdeel van functionerings-

gesprekken zouden moeten zijn.

6.3 Onverenigbare nevenfuncties

Als belangrijk voordeel van nevenfuncties wordt gewezen op het feit dat rechters op

deze wijze contact hebben met de samenleving en dat hiermee wordt voorkomen

dat zij in een ‘ivoren toren’ opereren. Tegelijkertijd kleeft hieraan het nadeel dat

nevenfuncties de indruk kunnen wekken van belangenverstrengeling. Zoals reeds

eerder gezegd is er echter weinig wraking of intentie tot wraken vanwege neven-

functies.

Uit het onderzoek blijkt dat met name de combinatie van rechterlijke functies met

OM- en politieke functies problematisch wordt gevonden. In totaal vindt iets minder

dan de helft van de ondervraagden politieke functies naast het rechterschap niet

gepast. De combinatie OM-lid en rechter wordt door meer dan de helft van de

rechters, raio’s en advocaten onverenigbaar genoemd. OM-leden hebben veel

minder problemen met deze combinatie. Opvallend is dat in vergelijking met OM-

functies, de combinatie advocaat en rechter-plaatsvervanger veel minder gevoelig

ligt. Die is voor ongeveer 20% van de ondervraagden onverenigbaar (al dan niet

beperkt tot het eigen arrondissement). Al kan het zijn dat in de toekomst de

meningen anders komen te liggen, omdat veel meer jonge dan oude advocaten, en

met name raio’s, deze functiecombinatie onverenigbaar vinden.

Een andere bevinding die gevolgen kan hebben voor de toekomst, is dat de jongere

generatie rechters soepeler staat tegenover functies bij commerciële organisaties

dan de oudere generatie.

6.4 Slot

Om zicht te krijgen op de problematiek van schijn van partijdigheid is het aan te

bevelen om wrakingszaken beter te registreren. Op die wijze kunnen de omvang,

wrakingsgronden en eventuele ontwikkelingen die zich voordoen, worden gevolgd.

Dergelijke gegevens kunnen ook belangrijk zijn voor het actueel houden van een

eventuele verschoningscode, in welke vorm dan ook.
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In ieder geval is er brede steun voor een code in de vorm van oriëntatiepunten.

Hierin kunnen situaties worden beschreven waarin waakzaamheid is geboden met

het oog op de onpartijdigheid van de rechter. Voor veel kwesties kan de rechter nu

eigen normen hanteren. Wat de ene rechter vanzelfsprekend geoorloofd vindt, kan

voor de andere rechter heel anders liggen. Het is niet voldoende dat een rechter zelf

van mening is dat hij of zij een zaak onpartijdig kan behandelen, maar tevens dat er

geen objectieve aanwijzingen zijn die de schijn van partijdigheid kunnen wekken.

Rechters moeten ook alert zijn op situaties die volgens de buitenwacht op voorin-

genomenheid kunnen wijzen.

Toekomstig onderzoek zou de mogelijke gevolgen van een meer bindende

verschoningscode in kaart kunnen brengen. Hierbij kan gekeken worden naar

negatieve en positieve ervaringen met codes in het buitenland of vergelijkbare

rechtsstelsels. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe ver de consequenties van intern

bindende aanbevelingen moeten gaan. Hoe zou de wrakingskamer het beroep op

een intern bindende aanbeveling moeten beoordelen, welke sanctie zou eventueel

moeten volgen en wat zijn de gevolgen voor het klacht- en tuchtrecht?



Summary

Doubts about judicial impartiality

The right to an impartial judge is a legal principle. In recent years, the impartiality

of judges, their extra-judicial activities and the introduction of a code of conduct or

exemption are subjects of debate among the public and judiciary. The Dutch

Association for the Judiciary (NVvR, the association of judges and prosecutors in the

Netherlands) commissioned WODC to investigate a) the incidence of doubts about

judicial impartiality; b) opinions of judges, trainee judges, public prosecutors and

lawyers towards a code of exemption; and c) opinions towards the incompatibility of

certain extra-judicial activities with judicial duties.

Challenge and exemption are provisions aimed at ensuring judicial impartiality.

During the year studied, there were 139 challenges in the country’s courtsystem.

This amount is a lower limit, due to a lack of separate registration of challenges by

some courts. In 7 of the 107 cases (7%) investigated, the court decided there was a

legitimate reason to fear lack of impartiality. Public prosecutors and lawyers do not

always challenge when they think the judge lacks impartiality. The last two years 9%

of the prosecutors and 23% of the lawyers opted not to challenge, even though they

felt they had a reason to do so. They did not do so, for example, because they did not

want to put their relationship with the judge to the test, did not want to delay

proceedings, or saw no legal reason to challenge. Compared to the total amount of

judgements, more challenges occurred in criminal law than in civil and adminis-

trative law. The most frequent reasons for parties to challenge were a) earlier

decisions of a judge in the same case or in a related case (e.g. a case of a co-

defendant) and b) the conduct or decisions of the judge(s) during the session.

Extra-judicial activities were rarely mentioned as a reason for challenge.

Exemption and withdrawal pertain to situations in which judges themselves think

there may be doubts about impartiality. Over the past two years 40% of the judges

withdrew before a session, 4% withdrew during a session and 2% formally requested

for exemption. Unlike the reasons for challenge, the main reason for exemption and

withdrawal is the personal relationship with (one of ) the parties or lawyers.

A code of exemption is considered to be a means to prevent situations that might

give rise to doubts about judge’s impartiality. More than three-quarters of the

judges, trainee judges, public prosecutors and lawyers favour a code in the form of
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points of reference (advisory and nonbinding rules). However, lawyers also take the

view that formal rules (internally and externally binding) are advisable.

Though extra-judicial activities of judges are often a topic in public debate, they

seldom lead to challenges. Activities that were considered to be incompatible with

judicial duties by roughly half of the respondents, were positions in the Public

Prosecution Service or in politics.
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Bijlage 1

Samenstelling begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie bestaat uit de leden van de vervolgwerkgroep ‘Schijn van
partijdigheid’. Dit zijn:

Voorzitter

Jhr. mr. J.A.Z. Hooft Graafland coördinerend vice-president Rechtbank Arnhem 

Leden

Mr. A. Beuker-Tilstra raadsheer Centrale Raad van Beroep
Mr. A.K. de Graauw beleidsadviseur NVvR (secretaris)
Mr. P. Kooijman vice-president Rechtbank Breda
Mr. D.H. Baron von Maltzahn vice-president Rechtbank Den Haag
Prof. mr. B.E.P. Myjer hoofdadvocaat-generaal ressortsparket Amsterdam

Daarnaast is de begeleidingscommissie aangevuld met drie andere leden:

Prof. mr. A.M. Hol hoogleraar encyclopedie van het recht en
rechtsfilosofie Universiteit Utrecht

Mr. P.P. Lampe president Rechtbank Maastricht, voorzitter vergadering
rechtbankpresidenten

Mr. J.H.M. Nijhuis advocaat, lid algemene raad van de NOvA





Bijlage 2

Aanbevelingen Rechtbank Arnhem

Aanbeveling ter voorkoming van mogelijke schijn van partijdigheid

A. Algemeen
De rechter onthoudt zich van iedere handeling die de schijn van partijdigheid kan
oproepen.

B. Voor alle rechters
1. I.v.m. persoonlijke verhoudingen

De rechter behandelt geen procedures, c.q. trekt zich terug uit procedures, waarbij als
procesdeelnemers (bijv. partij, verdachte, advocaat, officier van justitie, slachtoffer,
getuige, deskundige, tolk, medewerkers Raad voor de Kinderbescherming,
reclassering, gezinsvoogdij) betrokken zijn:

a) Familie:
Zijn (vroegere) echtgenoot* en (vroegere**) bloed- en aanverwanten* t/m de 4e graad
(art. 1:3 BW).

b) Kennissen:
Goede bekenden, waaronder te verstaan personen met wie de rechter regelmatig in
het openbaar omgaat/omging** (schouwburg, café/restaurant) of bij wie de rechter/
die bij de rechter regelmatig thuiskomt/-kwam** of met wie de rechter met vakantie
gaat/is gegaan** en hun gezinsleden.

c) Verenigingsleven:
(oud-**)Medeleden van een instelling waarin de rechter participeert of heeft
geparticipeerd** en met wie hij regelmatig contact heeft/heeft gehad** (bijvoorbeeld
kerk, gespreksgroep, serviceclub, sportclub), en hun gezinsleden.

d) Nevenfuncties van de rechter of diens echtgenoot*:
Directie, (voormalig**) directielid, bestuur, (voormalig**) bestuurslid, behalve wanneer
het een advocaat betreft.

e) Voormalige werkkring:
Voormalige** werkgever; (voormalige**) werknemers van voormalige** werkgever,
indien de rechter destijds veelvuldig contact met hen heeft gehad (zakelijk of privé).

f) (oud-**)medewerkers:
van Justitie alleen indien verdachte, partij of benadeelde partij, indien de vordering
betwist wordt en/of de benadeelde partij – anders dan als toeschouwer – ter
terechtzitting verschijnt.

* Samenwonende partners, al of niet met geregistreerd partnerschap, hieronder begrepen.
** Waar wordt gesproken over de situatie en contacten in het verleden, gemarkeerd met **, wordt bedoeld: niet

meer dan 5 jaar geleden.
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2. I.v.m. het onderwerp van de procedures
De rechter behandelt geen procedures c.q. trekt zich terug uit procedures, waarbij hij
maatschappelijk sterk betrokken is (bijv. een rechter die een fervent jager is, doet
geen zaken waarbij de dierenbescherming partij is) of procedures die liggen op een
gebied waarop hij een diep ingrijpende ervaring heeft gehad (mishandeling, zware
inbraak), zolang hij in het werk onvoldoende ‘vrij’ is van die ervaring.

3. I.v.m. eerdere betrokkenheid bij de zaak
a) De kortgeding- resp. voorlopige-voorzieningenrechter in familiezaken behandelt niet

de bodemprocedure en omgekeerd.
b) Bij voorlopige voorzieningen (v.v.) in bestuurszaken idem, maar met de uitzondering:

de v.v. rechter kan art. 8:86 Awb toepassen en gedurende de behandeling van v.v.
verzoek de hoofdzaak afdoen.

c) Van geval tot geval te beoordelen of het ongewenst of juist gewenst is dat een rechter
een procedure behandelt tussen partijen van wie hij al eerder een zaak heeft
behandeld, of van een partij van wie hij een soortgelijke zaak op tegenspraak al
eerder heeft behandeld. De schijn van vooringenomenheid moet worden voorkomen.
Maar indien het om een voortzetting gaat, of een wijziging i.v.m. gewijzigde
omstandigheden, kan het juist de behandeling van de zaak ten goede komen als
dezelfde rechter ook de nieuwe zaak behandelt.

C. Rechters die advocaat zijn of zijn geweest behandelen geen zaken:
a) waarbij hun cliënt of oud-cliënt, resp. tegenpartij of oud-tegenpartij partij is; 
b) waarin een advocaat optreedt die verbonden is of is geweest** aan het (voormalige**)

kantoor van de rechter (ook indien die advocaat pas na het vertrek van de rechter bij
dat kantoor is gaan werken; ook indien de vestigingsplaats van de advocaat een
andere is dan die van het (voormalige) kantoor van de rechter), tenzij deze situatie
pas is ontstaan door organisatiewijziging (bijv. fusie) die heeft plaatsgevonden nadat
de rechter het kantoor verliet.

D. Rechters die gehuwd* zijn (geweest) met een advocaat:
behandelen geen zaken waarin een advocaat optreedt die werkzaam is bij (dezelfde
vestiging van) het kantoor waaraan de echtgenoot/partner van de rechter is
verbonden.

E. Rechters die gehuwd* zijn (geweest) met een partner die thans officier van
justitie is in dit arrondissement:
behandelen geen strafzaken in deze rechtbank.

F. Uitdrukkelijke toestemming van de partijen kan een grond zijn om van de in dit
stuk gegeven aanbevelingen af te wijken.
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Mole, N., C. Harby
The right to a fair trial: a guide to the implementation of Article 6 of the European
Convention on Human Rights
Straatsburg, Council of Europe, 2001, Hoofdstuk 9, pp. 28-34
Human rights handbooks, no. 3*

9 What is required for a tribunal to be (1) independent and
(2) impartial?

Article 6 states that everyone is entitled to a hearing by an independent and impartial
tribunal established by law. The two requirements of independence and impartiality are
interlocked, and the Court often considers them together.

Independence

Courts will normally be considered to be independent and national judges will rarely be
called upon to decide whether a tribunal is independent, except in situations where they
are being asked to consider the decisions of non-judicial bodies. Where bodies which are
not courts exercise functions which are determinative of civil rights or criminal charges
they must comply with the requirements of independence and impartiality.
When deciding whether a tribunal is independent, the European Court considers:
– the manner of appointment of its members,
– the duration of their office,
– the existence of guarantees against outside pressures, and
– the question whether the body presents an appearance of independence.1

The Court has held that the tribunal must be independent of both the executive and the
parties.2

Composition and appointment
The Court has held that the presence of judicial or legally-qualified members in a tribunal
is a strong indication of its independence.3

* The text is used with permission of the Council of Europe.
1 See e.g. Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, para. 78.
2 Ringeisen v. Austria, 16 July 1971, para. 95.
3 Le Compte v. Belgium, 23 June 1981, para. 57.
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In the case of Sramek v. Austria,4 the Court found that the tribunal in question (the
Regional Real Property Transactions Authority) was not independent. The government was
a party to the proceedings, and the representative of the government was the hierarchical
supervisor of the rapporteur of the tribunal.
The fact that the members of a tribunal are appointed by the executive, does not in itself
violate the Convention.5 For there to be a violation of Article 6, the applicant would need
to show that the practice of appointment as a whole was unsatisfactory or that the
establishment of the particular tribunal deciding a case was influenced by motives
suggesting an attempt to influence its outcome.6

Further, if the members of a tribunal are appointed for fixed terms, this is seen as a
guarantee of independence. In the case of Le Compte v. Belgium,7 fixed six-year terms for
Appeal Council members was found to provide a guarantee of independence. In Campbell
and Fell v. the United Kingdom8 Prison Board of Visitors members were appointed for three
years. This was considered rather short but it was acknowledged that the posts were unpaid
and it was difficult to get volunteers, and it was not considered a violation of Article 6.

Appearances
Suspicions as to the appearance of independence must to some extent be objectively
justified. In the case of Belilos v. Switzerland,9 a local ‘Police Board’ which adjudicated
certain minor offences consisted of only one member – a policeman acting in his personal
capacity. Although he was not subject to orders, took an oath and could not be dismissed,
he was later to return to departmental duties and would tend to be seen as a member of
the police force subordinate to superiors and loyal to colleagues, and it could therefore
undermine the confidence which a tribunal should inspire. There were legitimate doubts
as to the independence and organisational impartiality at the Police Board, which did not
satisfy the requirements of Article 6 (1).

Subordination to other authorities
The tribunal must have the power to give a binding decision which can not be altered by a
non-judicial authority.10 Courts martial and other military disciplinary bodies have been
found to violate Article 6 in this context. The executive may issue guidelines to members
about the general performance of their functions, as long as any such guidelines are not
in reality instructions as to how cases are to be decided.11

4 Sramek v. Austria, 22 October 1984.
5 Campbell and FeIl v. the United Kingdom, 28 June 1984, para. 79.
6 Zand v. Austria, 15 DR 70, para. 77.
7 Le Compte, Van Leuven, De Meyere v. Belgium, 23 June 1981.
8 Campbell and Fell v. the United Kingdom, 28 June 1984, para. 80.
9 Belilos v. Switzerland, 29 April 1988, paras. 66-67.
10 See e.g. Findlay v. the United Kingdom, 25 February 1997, para. 77.
11 Campell and Fell, 28 June 1984, para. 79.
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Impartiality

The Court held in Piersack v. Belgium that
whilst impartiality normally denotes absence of prejudice or bias, its existence or other
wise can, notably under Article 6 (1) of the Convention, be tested in various ways.
A distinction can be drawn in this context between a subjective approach, that is
endeavouring to ascertain the personal conviction of a given judge in a given case, and
an objective approach, that is determining whether he offered guarantees sufficient to
exclude any legitimate doubt in this respect.12

For subjective impartiality to be made out, the Court requires proof of actual bias.
Personal impartiality of a duly appointed judge is presumed until there is evidence to the
contrary.13 This is a very strong presumption and in practice it is very difficult to prove
personal bias. No such claim has ever been successful in Strasbourg in spite of frequent
complaints.
As to the objective test, the Court stated in Fey v. Austria that

under the objective test, it must be determined whether, quite apart from the judge’s
personal conduct, there are ascertainable facts which may raise doubts as to impartiality.
In this respect even appearances may be of certain importance. What is at stake is the
confidence which the courts in a democratic society must inspire in the public and,
above all, as far as criminal proceedings are concerned, in the accused. This implies that
in deciding whether in a given case there is a legitimate reason to fear that a particular
judge lacks impartiality, the standpoint of the accused is important but not decisive.
What is determinant is whether this fear can be held to be objectively justified.14

The Court has made clear that any judge in respect of whom there is a legitimate
reason to fear lack of impartiality must withdraw.15

The existence of national procedures for ensuring impartiality are also relevant here.
Whilst the Convention does not expressly stipulate that there must be mechanisms
whereby parties to proceedings are able to challenge impartiality, violations of Article 6
are more likely to occur if they are absent. If a defendant raises the issue of impar-
tiality, it must be investigated unless it is ‘manifestly devoid of merit’.16

The issue has been raised most often in the Strasbourg courts in the context of racism.
Both the principles set out in the cases below apply equally to other kinds of prejudice or
impartiality.
In the case of Remli v. France,17 a statement made by one of the jurors saying ‘What’s
more, I’m a racist’ was overheard by a third person. The domestic court decided that it

12 Piersack v. Belgium, 1 October 1982, para. 30.
13 Hauschildt v. Denmark, para. 47.
14 Fey v. Austria, 24 February 1993, para. 30.
15 Piersack v. Belgium, para. 30; Nortier, para. 33; Hauschildt, para. 48.
16 Remli v. France, 30 March 1996, para. 48.
17 Remli v. France, 30 March 1996.
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was not able to take formal note of events alleged to have occurred out of its presence.
The European Court noted that the national court had not made any check to verify the
impartiality, thereby depriving the applicant of the opportunity of remedying a situation
that was contrary to the requirements of the Convention. The Court therefore found a
violation of Article 6.
Where the domestic court has clearly conducted a proper inquiry into an allegation
of bias and concluded that the trial in question was fair, the European Court will be
reluctant to question its conclusion. In the case of Gregory v. the United Kingdom,18 a note
was passed to the judge from the jury stating ‘jury showing racial overtones.
I member to be excused.’ The judge showed the note to the prosecution and the defence.
He also warned the jury to try the case according to the evidence and put aside any
prejudice. The Court held that this was sufficient for Article 6 purposes. It found it
significant that the defence counsel had not pressed for discharge of the jury or for
asking them in open court whether they were capable of continuing and returning a
verdict on the evidence alone. The trial judge had made a clear, detailed and forceful
statement instructing the jury to put out of their minds ‘any thoughts or prejudice of one
form or another’. The Court further held in comparison to the case of Remli v. France, that

In that case, the trial judges failed to react to an allegation that an identifiable juror had
been overheard to say that he was racist. In the present case, the judge was faced with
an allegation of jury racism which, although vague and imprecise, could not be said to
be devoid of substance. In the circumstances, he took sufficient steps to check that the
court was established as an impartial tribunal within the meaning of Article 6 (1) of the
Convention and had offered sufficient guarantees to dispel any doubts in this regard.19

In the later case of Sander v. United Kingdom however the Court considered that where
the judge’s response to similar evidence of racism amongst the jury had been
inadequate a violation of Article 6 had occurred. The Court stated that

... the judge should have reacted in a more robust manner than merely seeking vague
assurances that jurors could set aside their prejudices and try the case solely on the
evidence. By failing to do so, the judge did not provide sufficient guarantees to exclude
any objectively justified or legitimate doubts as to the impartiality of the court. It follows
that the court that condemned the applicant was not impartial from an objective point of
view.20

Differing roles of the judge
A lot of the case-law on impartiality concerns situations where a judge plays different
procedural roles in the course of the proceedings. In the case of Piersack v. Belgium,21 the
judge who tried the applicant had previously been a member of the department which had

18 Gregory v. the United Kingdom, 25 February 1997.
19 Gregory v. the United Kingdom, 25 February 1997, para. 49.
20 Sander v. the United Kingdom, 9 May 2000.
21 Piersack v. Belgium, 1 October 1982.
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investigated the applicant’s case and initiated the prosecution against him. The Court
found a violation of Article 6.
In Hauschildt v. Denmark,22 the Court found a violation where the presiding judge had
taken decisions on pre-trial detention. This had been subject to a special feature, meaning
that on nine occasions in deciding on remand he referred to a ‘particularly strong
suspicion’ of the applicant’s guilt. The Court held that the difference with the issue to be
settled at the trial was tenuous and the applicant’s fear objectively justified.
Another example is that of the case of Ferrantelli and Santangelo v. Italy,23 where the Court
found a breach of Article 6 when the presiding judge on an appeal court had been
involved in convicting co-accused in another judgement. This judgement contained
numerous references to the applicants and their respective involvement in the case.
Furthermore, the judgement of the appeal court convicting the applicants cited numerous
extracts from the previous judgement concerning the applicants’ co-accused. The Court
found these circumstances sufficient to hold the applicants’ fears as to the lack of
impartiality of the appeal court to be objectively justified.
Oberschlick No. 1 v. Austria24 concerned proceedings before the court of appeal, where
three judges had participated also in the judgement in the first instance court. The
European Court found this to be a violation of the right to an impartial tribunal.
In De Haan v. the Netherlands25 the judge presiding over an appeals tribunal was called up
on to decide on an objection against a decision for which he was himself responsible. The
Court found that the applicant’s fears regarding the objective impartiality of the presiding
judge were justified, and found a violation of Article 6.
In a recent case against Switzerland,26 the Court found a violation of Article 6 (1) where
the applicant was involved in proceedings in a court which was composed of five judges.
Two were part-time judges who had acted as representative of the other party in separate
proceedings brought by the same applicant. The Court noted that legislation and practice
on part-time judiciary could in general be framed so as to be compatible with Article 6,
and what was at stake was solely the manner in which the proceedings were conducted in
the case. While there was no material link between the applicant’s case and the separate
proceedings in which the two lawyers had acted as legal representatives, there was in fact
an overlap in time. The applicant could therefore have reason for concern that the judge
in question would continue to see him as the opposing party and this situation could have
raised legitimate fears that the judge was not approaching the case with the requisite
impartiality.

22 Hauschildt v. Denmark, 24 May 1984.
23 Ferrantelli and Santangelo v. ltaly, 1 August 1996.
24 Oberschlick No. 1 v. Austria, 23 May 1991.
25 De Haan v. the Netherlands, 26 August 1997.
26 Wettstein v. Switzerland, 21 December 2000.
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The mere fact that the judge has previously been involved with the applicant is not suffi-
cient to in itself violate Article 6 (1). Special features, as those in the cases described
above, are required beyond the judge’s knowledge of the file.

Rehearings
If a decision is quashed on appeal and returned to the first instance for a new decision,
there is not an automatic violation of Article 6 because the same body, with or without the
same membership, decides the matter again.27 In the case of Thomann v. Switzerland,28 the
applicant was re-tried by the court that had convicted him in absentia. The Court did not
consider that this disclosed a violation of Article 6 since the judges would be aware that
they had reached their first decision on limited evidence and would undertake fresh
consideration of the case on the comprehensive, adversarial basis.

Specialist tribunals
The Court recognises that there may be good reasons for holding hearings before special
adjudicatory bodies where specialist technical knowledge is required. This may involve
appointing tribunal membership to practitioners in the specialist field in question, for
example medical disciplinary tribunals. Where there are direct links between members of
the tribunal and any of the parties those members should stand down. Once a legitimate
doubt is raised, it may not be enough to point to the presence of judicial members or a
judicial casting vote. The case of Langborger v. Sweden29 concerned a hearing in the
Housing and Tenancy Court. This was made up of two professional judges and two lay
assessors nominated by property owners and tenant association. The lay assessors had
close links with the two associations which sought to maintain a clause the applicant was
challenging. Legitimate fear that their interests were contrary to his own, it was not
sufficient that the judicial president had the casting vote.

Juries
The above-mentioned principles apply equally to juries.

Waiver

The Court has not put down clear guidelines as to the extent to which an accused may
waive his right to an independent and impartial tribunal. The Court has however stated,
that to the extent that waiver is possible it must be limited and minimum guarantees must
remain that can not depend on the parties alone. The waiver must be established in
an unequivocal manner. The parties must have been aware of the doubts as to

27 Ringeisen v. Austria, 16 July 1971, para. 97.
28 Thomann v. Switzerland, 10 June 1996.
29 Langborger v. Sweden, 22 June 1989.
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impartiality, have had the opportunity to raise the issue and have declared their satis-
faction with the composition of the court. A mere failure to object will not suffice to
establish waiver. The Court held in Pfeiffer and Plankl v. Austria30 that a failure to object
to two court judges who had been investigating judges and disqualified to sit as judges
was not sufficient in order to be considered as a waiver. In Oberschlick (No. 1) v. Austria31

the presiding judge over an appeal court had participated in previous proceedings and
was not supposed to sit under the Criminal Procedure Code. The applicant did not
challenge the judge’s presence, but he was unaware of the fact that two other judges
were similarly disqualified. The Court found that he had not waived his right to an
impartial tribunal.

Established by law

As to the requirement that a tribunal shall be established by law, the Commission held in
Zand v. Austria that

It is the object and purpose of the clause in Article 6 (1) requiring that the courts shall
be ‘established by law’ that the judicial organisation in a democratic society must not
depend on the discretion of the Executive, but that it should be regulated by law
emanating from Parliament. However, this does not mean that delegated legislation is as
such unacceptable in matters concerning the judicial organisation. Article 6 (1) does not
require the legislature to regulate each and every detail in this field by formal Act of
Parliament, if the legislature establishes at least the organisational framework for the
judicial organisation.32

30 Pfeiffer and Plankl v. Austria, 25 February 1992.
31 Oberschlick (No. 1) v. Austria, 23 May 1991.
32 Zand v. Austria, 15 DR 70.
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Dossieronderzoek

Methode van onderzoek

Bij de rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de CRvB en het CBB is een inventari-
satie gemaakt van de wrakingsverzoeken die van 1-10-2000 tot 1-10-2001 zijn binnen-
gekomen. In totaal zijn 139 wrakingsverzoeken geregistreerd. Sommige gerechten hebben
alleen het aantal wrakingszaken doorgegeven en geen dossiergegevens verstrekt omdat,
gezien de werkdruk en/of het niet apart registreren van wrakingsdossiers, dergelijke
gegevens niet (makkelijk) opgezocht konden worden. In totaal zijn van 107 zaken, indien
aanwezig, het proces verbaal van de wrakingszitting, het schriftelijke wrakingsverzoek en
de wrakingsbeschikking bekeken.

Beperkingen

– Door de slechte registratie van wrakingszaken blijft er een ‘dark number’ bestaan.
– Door de slechte registratie van wrakingszaken hebben we niet alle dossiers uit de

onderzoeksperiode kunnen analyseren.
– In de dossierstudie zijn gegevens van gerechtshoven ondervertegenwoordigd. Van de

29 geregistreerde wrakingsverzoeken bij de hoven, zijn slechts 9 dossiers bekeken.
– Dossiers zijn slechts papier. Wrakingsredenen liggen vaak op het gebied van

bejegening of behandeling van de zaak, waarbij verbale en non-verbale uitingen, de
manier waarop bepaalde uitingen zijn gedaan, van belang zijn. Dergelijke gegevens
zijn niet uit de dossiers te halen.

– Uit de wrakingsbeschikkingen is niet altijd af te leiden in welke ‘stand van het geding’
een wraking heeft plaatsgevonden. Bij civiele zaken is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk
of de wraking tijdens of naar aanleiding van een comparitie is ingediend.
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Vragenlijstonderzoek

De schriftelijke enquête is uitgezet onder rechters, raio’s, OM-leden, advocaten en
bestuursrechtelijk hulpverleners. In deze bijlage worden de steekproeftrekkingen, de
steekproefsamenstellingen en de samenstelling van de vragenlijst beschreven.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de respons voor een schriftelijke enquête
onder de diverse onderzoeksgroepen hoog is (in totaal over alle groepen 47%).
De verdeling van de rechters en OM-leden over de verschillende gerechten en arrondis-
sementen komt nagenoeg overeen met de landelijke verdeling.
De steekproef van advocaten is niet aselect getrokken en dan ook niet representatief voor
de advocatuur in Nederland. Met name strafrechtadvocaten zijn oververtegenwoordigd.
Wat de kantoorgrootte en de verdeling over de arrondissementen betreft, komt de ver-
deling van advocaten in het onderzoek wel nagenoeg overeen met de landelijke verdeling.

Voorbereiding en veldwerk

Ter voorbereiding van de vragenlijsten zijn interviews gehouden met zes rechters, drie
dekens en twee OM-leden. Voor elke groep respondenten is vervolgens een specifieke
vragenlijst samengesteld die deels dezelfde, deels specifieke vragen voor de doelgroep
bevatte. De enquêtes zijn ter beoordeling voorgelegd aan de geïnterviewde dekens en
leden van de vervolgwerkgroep ‘Schijn van partijdigheid’.
De onderwerpen die in de vragenlijst aan de orde komen, hebben betrekking op de
achtergrondkenmerken van de groepen, wrakingservaringen, verschoning en terugtrekking
(alleen voor rechters), meningen over een verschoningscode, en onverenigbare neven-
functies (zie bijlage 6).
De definitieve vragenlijsten zijn in november 2001 uitgezet.

Steekproeftrekking

Voor het onderzoek zijn alle in Nederland werkzame gerechtsauditeurs/rechters/raads-
heren (geen externe plaatsvervangers), OM-leden en raio’s die lid zijn van de NVvR,
benaderd. Het NVvR-bestand beslaat ongeveer 88% van alle vaste rechters, 78% van alle
OM-leden en 89% van alle raio’s in Nederland (zie tabel 1). Uiteindelijk hebben 786
rechters, 112 raio’s en 201 OM-leden de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op
responspercentages van respectievelijk, 49%, 46% en 46%.
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In totaal zijn in 2001 ongeveer 11.800 advocaten werkzaam in Nederland (NOvA, jaar-
verslag 2001). Voor de steekproef zijn 150 bestuursrechtadvocaten, 200 strafrechtadvoca-
ten en 248 civielrechtadvocaten geselecteerd. Daarnaast hebben 17 dekens de vragenlijst
ontvangen (de drie overige dekens zijn geïnterviewd). De steekproef is niet representatief
voor de advocatuur in Nederland. Omdat wraking weinig voorkomt, zijn advocaten
geselecteerd die werkzaam zijn in rechtsgebieden waarvan wordt verondersteld dat
wraking verhoudingsgewijs veel voorkomt.
Voor de selectie van strafrechtadvocaten is gebruik gemaakt van het totale ledenbestand
van Nederlandse strafrechtadvocaten dat uit 200 personen bestaat. Deze groep omvat
bijna alle strafrechtadvocaten in Nederland. De advocaten op civielrechtelijk gebied zijn
geselecteerd uit de ledenbestanden van specialisatieverenigingen voor: arbeidsrecht,
insolventierecht, huurrecht, letselschadeadvocaten, personen- en familierecht.
Bestuursrechtadvocaten zijn gekozen uit de volgende geledingen: algemeen bestuurs-
recht, milieurecht, sociaal zekerheidsrecht en vreemdelingenrecht.
De civiel- en bestuursrechtadvocaten zijn geselecteerd middels een zogenoemde getrapte
steekproef. Dit houdt in dat de landelijke verhouding in geografische spreiding van de
advocaten per rechtsgebied in de ledenbestanden terugkeert in de steekproef.
In totaal hebben 265 advocaten (respons 43%) de vragenlijst teruggestuurd.

Daarnaast is 36 bestuursrechtelijke hulpverleners verzocht om mee te werken aan het
onderzoek. De respondenten zijn juridisch medewerkers van adviesbureaus, FNV en
andere belangenverenigingen die werkzaam zijn op het gebied van ambtenaren- en
arbeidsrecht. De oorspronkelijke bedoeling om 100 bestuursrechtelijke hulpverleners te
enquêteren kon niet verwezenlijkt worden vanwege het gering aantal adressen van
hulpverleners dat kon worden getraceerd. Hoe groot de populatie hulpverleners in
Nederland is, is niet exact bekend. Uiteindelijk hebben 21 (respons 58%) hulpverleners de
enquête ingevuld.

Tabel 1: Steekproef-, populatie- en responsgegevens

steekproefgegevens responsgegevens 

NVvR-leden totale NVvR steekproef aantal geldig ontvangen % respons
populatie % populatie % populatie uitgezet** geldige
in NL* enquêtes

rechters 1614 1826 88 43 1614 786 49
raio’s 242 271 89 41 242 112 46
OM-leden 441 567 78 35 441 201 46
advocaten 612 265 43
brhv 36 21 58

totaal 2957 1385 47

* Peildatum juli 2001.
** Enkele enquêtes zijn oningevuld teruggekomen omdat deze foutief geadresseerd waren of de betreffende

persoon niet meer werkzaam of in het buitenland werkzaam was.



Vragenlijstonderzoek 105

Beschrijving steekproeven

Om een beeld te geven van de steekproeven en de representativiteit van de groepen op
bepaalde punten, zullen de achtergrondkenmerken van rechters, OM-leden, raio’s,
advocaten en bestuursrechtelijk hulpverleners beschreven worden.

Profielschets rechters

Van de ondervraagde rechters is 50% 50 jaar of ouder, 36% is tussen de 40 en 50 jaar oud
en 13% is jonger dan 40 jaar (zie tabel 2). Het aantal werkjaren van rechters ligt tussen
minder dan een jaar en 36 jaar. De meeste rechters (26%) zijn 5 tot 10 jaar of 10 tot 15
jaar (23%) in dienst. Het gemiddelde aantal dienstjaren ligt op 11 jaar.

Uit tabel 3 komt naar voren dat 64% van de rechters in hoofdfunctie werkzaam is in een
arrondissementsrechtbank, 13% werkt in een kantongerecht en 17% in een gerechtshof.
Daarnaast is 2% werkzaam bij de Hoge Raad en 3% bij de Centrale Raad van Beroep. Ook
hebben 2 rechters van het College van Beroep voor het bedrijfsleven een vragenlijst
ingevuld. Deze verdeling van de rechters over de colleges vormt een redelijk goede
afspiegeling van de landelijke verdeling.
De verdeling van rechters over de arrondissementen in Nederland toont een gespreid
beeld: alle arrondissementen zijn vertegenwoordigd in het onderzoek. De verdeling komt
nagenoeg overeen met de landelijke verdeling van grote en kleine arrondissementen, met
Amsterdam (13%) en Den Haag (10%) als meest genoemde arrondissementen, en Arnhem
(7%), Den Bosch (8%), Rotterdam (7%) en Utrecht (8%) als daaropvolgende arrondis-
sementen (zie tabel 4). Daarentegen verschilt de verdeling van raadsheren die werkzaam
zijn in de vijf ressorts enigszins van de landelijke verdeling, waarbij raadsheren uit ressort
Den Haag licht ondervertegenwoordigd zijn.

De rechters zijn veelal in het civiel recht (44%) en het strafrecht (38%) werkzaam. In het
familierecht is 18% en in het bestuursrecht 16% van de rechters actief, terwijl deze
percentages voor het vreemdelingenrecht en het belastingrecht op respectievelijk 5 en 4
liggen (zie tabel 5). Voornamelijk kantonrechters zijn werkzaam in meerdere
rechtsgebieden; 55% van hen is werkzaam in drie rechtsgebieden.

Ten slotte is rechters gevraagd naar het aantal nevenfuncties. Uit tabel 6 blijkt dat 45%
van de rechters een of twee nevenfuncties en 31% drie of meer nevenfuncties bekleedt.
Daarnaast heeft 23% van de rechters aangegeven geen nevenfuncties uit te oefenen.
Verder hangt de leeftijd van rechters samen met het aantal nevenfuncties dat zij hebben:
naarmate rechters ouder zijn, vervullen zij meer nevenfuncties.1

1 De Pearson-correlatie is 0,31.
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Profielschets OM-leden

Van de OM-leden is 26% jonger dan 40 jaar, 43% tussen de 40 en 50 en 30% 50 jaar of
ouder (zie tabel 7). Wat betreft het aantal werkjaren zijn in elk van de categorieën 0 tot 5
jaar, 5 tot 10 jaar, 10 tot 15 jaar en 15 tot 20 jaar ongeveer 20% van de OM-leden
vertegenwoordigd. Daarna neemt met het aantal dienstjaren de grootte van de groep af.
Het gemiddelde aantal dienstjaren ligt op 12 jaar.

Van de OM-leden is 78% werkzaam bij een arrondissementsparket en 14% bij een ressort-
parket. Voor het parket bij de Hoge Raad en het landelijk parket bedraagt dit percentage
respectievelijk 2 en 3 (zie tabel 8). Afgaande op tabel 9 blijkt dat de verdeling van de
OM-leden in de steekproef grofweg overeenkomt met de landelijke verdeling van de
OM-leden over de arrondissementsparketten. Alleen hebben relatief veel OM-leden uit
Den Haag gereageerd, terwijl juist relatief weinig OM-leden uit Rotterdam vertegen-
woordigd zijn.

Profielschets advocaten

Van de advocaten is 28% jonger dan 40 jaar, 41% tussen de 40 en 50 jaar en 31% ouder
dan 50 jaar (zie tabel 10). Het aantal jaren dat men als advocaat werkzaam is, varieert van
minder dan een jaar tot 34 jaar. Gemiddeld ligt de werkervaring op 16 jaar.
Bijna de helft (49%) van de advocaten heeft het afgelopen jaar tussen de 26 en
100 gerechtelijk procedures gevoerd. Ongeveer een kwart (24%) heeft minder dan
25 procedures behandeld en een even groot gedeelte (24%) heeft jaarlijks meer dan
100 procedures behandeld (zie tabel 11).
Wat de kantoorgrootte betreft, komt de verdeling in het onderzoek nagenoeg overeen met
de landelijke verdeling. In vergelijking met de gegevens van de NOvA zijn de kantoren met
6 tot 20 advocaten in het onderzoek licht oververtegenwoordigd (zie tabel 12).

Uit tabel 13 blijkt dat de verdeling van de advocaten over de arrondissementen in de
steekproef grotendeels overeenkomt met de verdeling van de advocaten volgens landelijke
gegevens van de NOvA. Advocaten die in Den Haag en Amsterdam staan ingeschreven,
zijn iets ondervertegenwoordigd in de steekproef.

Van de advocaten houdt 42% zich bezig met strafrecht, 29% met personen-, familie- en
jeugdrecht en 27% met arbeidsrecht (zie tabel 14). Verder behartigt 24% van de advocaten
zaken in handelsrecht, 20% in bestuursrecht, 16% in faillissementsrecht, 15% in letsel-
schaderecht en 14% in huurrecht. Wat minder advocaten in het onderzoek begeven zich
op het terrein van het vreemdelingenrecht (9%), terwijl deze percentages voor het sociaal
zekerheidsrecht op 8 en voor het ambtenarenrecht op 5 komen. Ten slotte is 2% van de
advocaten werkzaam in het belastingrecht.
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De landelijke verdeling van advocaten over de rechtsgebieden is niet bekend.
De verdeling in de steekproef zal niet overeenkomen met de landelijke verdeling.
De steekproef is immers niet aselect getrokken, met name de strafrechtadvocaten zijn
oververtegenwoordigd.

Profielschets raio’s

Zoals verwacht zou kunnen worden, zijn bijna alle raio’s (96%) jonger dan 40 jaar (zie
tabel 15). In de steekproef zijn de raio’s ongeveer gelijk verdeeld over de eerste vier jaar
van de raio-opleiding en de buitenstage. Alleen valt uit tabel 16 te herleiden dat vierde-
jaars raio’s met 13% iets minder in aantal zijn. Voor wat betreft raio’s uit het vierde jaar en
in de buitenstage heeft 60% gekozen voor de zittende en 38% voor de staande magistra-
tuur. Van de raio’s in de buitenstage heeft het grootste deel gekozen voor de advocatuur.

Profielschets bestuursrechtelijke hulpverleners

Uit tabel 17 en 18 blijkt dat de bestuursrechtelijke hulpverleners uit iedere leef-
tijdscategorie afkomstig zijn en dat hun werkjaren verdeeld liggen tussen 1 en 29 jaar.
Er zijn zowel ervaren als minder ervaren hulpverleners in de steekproef vertegenwoordigd.
Ook wat betreft het aantal gerechtelijke procedures dat zij jaarlijks voeren, en de kantoor-
grootte zijn de hulpverleners uit alle geledingen afkomstig. Zij zijn werkzaam in het
arbeidsrecht, ambtenarenrecht, bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht. Alle arrondisse-
menten, behalve Alkmaar, zijn vertegenwoordigd. Enkele hulpverleners beperken hun
werkzaamheden niet tot één of enkele arrondissementen, maar opereren landelijk.

Rechters-plaatsvervangers

OM-leden en advocaten is gevraagd of zij rechter-plaatsvervanger zijn (geweest). Indien
dit het geval was, kregen zij vragen voorgelegd over hun wrakings- en verschonings-
ervaringen in hun rol als rechter (dezelfde vragen die rechters over deze onderwerpen
kregen). Uiteindelijk blijken in totaal 57 (voormalig) rechters-plaatsvervangers in de
steekproef voor te komen. Dit aantal is te gering om uitspraken te kunnen doen over de
groep externe rechters-plaatsvervangers en deze gegevens zijn dan ook niet gerappor-
teerd.
Onderzoek (Eskes, 1996) heeft uitgewezen dat in 1995 de omvang van het aantal plaats-
vervangers groter is dan het aantal vaste rechters. Ongeveer twee derde van de
ingeschreven externe plaatsvervangers werd ook werkelijk ingezet. Hoeveel externe
plaatsvervangers er momenteel zijn, is niet bekend.



Bijlage 5 108

Van de OM-leden is 6% en van de advocaten is 12% op dit moment rechter-plaats-
vervanger. Daarnaast is 6% van de OM-leden ooit plaatsvervanger geweest. Geen van de
bestuursrechtelijke hulpverleners gaf aan rechter-plaatsvervanger te zijn.
De plaatsvervangers van het OM zijn werkzaam in een arrondissementsrechtbank,
gerechtshof of zowel een arrondissementsrechtbank als een gerechtshof. Niemand is dus
plaatsvervanger in een kantongerecht, de Centrale Raad van Beroep of het College van
Beroep voor het bedrijfsleven. De plaatsvervangers vanuit de advocatuur vervullen hun
functie in een kantongerecht, arrondissementsrechtbank of een gerechtshof. Van hen is
niemand werkzaam in de Centrale Raad van Beroep of het College van Beroep voor het
bedrijfsleven.
Van de 45 ondervraagden die momenteel rechter-plaatsvervanger zijn, hebben 19 plaats-
vervangers het afgelopen jaar geen enkele zitting behandeld en 5 plaatsvervangers meer
dan 10 zittingen gedaan.

Tabel 2: Leeftijd en werkjaren rechters

leeftijd aantal % werkjaren aantal %

jonger dan 40 jaar 102 13 0 tot 5 jaar 150 19
40 tot 50 jaar 281 36 5 tot 10 jaar 206 26
ouder dan 50 jaar 396 50 10 tot 15 jaar 179 23
onbekend 7 1 15 tot 20 jaar 109 14

20 tot 25 jaar 102 13
25 tot 30 jaar 31 4
30 tot en met 36 jaar 6 1
onbekend 3 0

totaal 786 100 totaal 786 100

Tabel 3: Verdeling rechters naar type college 

steekproef landelijk*
aantal % %

kantongerecht 101 13 11
arrondissementsrechtbank 506 64 64
gerechtshof 132 17 15
Hoge Raad 19 2 5
Centrale Raad van Beroep 20 3 4
College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 0 1
onbekend 6 1 0

totaal 786 100 100

* Peildatum april 2000.
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Tabel 4: Verdeling rechters/raadsheren naar arrondissement/ressort 

arrondissement ressort
aantal % landelijk %* aantal % landelijk %*

Amsterdam 78 13 13 39 30 26
Arnhem 44 7 6 27 20 18
Den Bosch 46 8 8 26 20 18
Den Haag 62 10 11 26 20 28
Leeuwarden 12 2 3 13 10 10
Alkmaar 26 4 3
Almelo 15 2 3
Assen 12 2 3
Breda 38 6 5
Dordrecht 15 2 3
Groningen 18 3 4
Haarlem 32 5 7
Maastricht 25 4 4
Middelburg 11 2 2
Roermond 20 3 3
Rotterdam 44 7 8
Utrecht 47 8 7
Zutphen 22 4 3
Zwolle 39 6 6
onbekend 6 1 1 1

totaal 607 100 100 132 100 100

* Volgens de Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 2002.

Tabel 5: Verdeling rechters naar rechtsgebied(en)* 

rechtsgebied totaal %

belastingrecht 33 4
bestuursrecht 123 16
civiel recht 345 44
familierecht 141 18
strafrecht 300 38
vreemdelingenrecht 43 5
onbekend 14 2

* Meerdere antwoorden mogelijk.
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Tabel 6: Aantal nevenfuncties rechters

aantal nevenfuncties aantal %

0 181 23
1 195 25
2 157 20
3 of meer 246 31
onbekend 7 1

totaal 786 100

Tabel 7: Leeftijd en werkjaren OM-leden

leeftijd aantal % werkjaren aantal %

jonger dan 40 jaar 53 26 0 tot 5 jaar 39 19
40 tot 50 jaar 86 43 5 tot 10 jaar 44 22
ouder dan 50 jaar 61 30 10 tot 15 jaar 42 21
onbekend 1 1 15 tot 20 jaar 39 19

20 tot 25 jaar 21 10
25 tot 30 jaar 10 5
30 tot en met 36 jaar 3 2
onbekend 3 2

totaal 201 100 totaal 201 100

Tabel 8: Verdeling OM-leden naar type college

aantal %

arrondissementsparket 157 78
ressortparket 28 14
parket bij de Hoge Raad 3 2
landelijk parket 5 3
anders 6 3
onbekend 2 1

totaal 201 100
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Tabel 9: Verdeling OM-leden naar arrondissement en ressort 

arrondissementsparket ressortparket
aantal % % almanak* aantal % % almanak*

Amsterdam 16 10 13 7 25 32
Arnhem 12 8 7 5 18 18
Den Bosch 7 5 7 7 25 17
Den Haag 22 14 9 3 11 23
Leeuwarden 6 4 3 5 18 10
Alkmaar 5 3 3
Almelo 5 3 3
Assen 3 2 2
Breda 10 6 4
Dordrecht 1 1 3
Groningen 5 3 4
Haarlem 13 8 10
Maastricht 6 4 3
Middelburg 3 2 2
Roermond 9 6 3
Rotterdam 10 6 12
Utrecht 9 6 6
Zutphen 6 4 4
Zwolle 8 5 6
onbekend 2 1 1 4

totaal 159 100 100 28 100 100

* Volgens Staatsalmanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 2002.

Tabel 10: Leeftijd en werkjaren advocaten

leeftijd aantal % werkjaren aantal %

jonger dan 40 jaar 75 28 0 tot 5 jaar 8 3
40 tot 50 jaar 109 41 5 tot 10 jaar 47 18
ouder dan 50 jaar 81 31 10 tot 15 jaar 68 26

15 tot 20 jaar 50 19
20 tot 25 jaar 46 17
25 tot 30 jaar 34 13
30 tot en met 35 jaar 11 4
onbekend 1 0

totaal 265 100 totaal 265 100
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Tabel 11: Verdeling advocaten naar aantal jaarlijkse gerechtelijke procedures 

aantal gerechtelijke procedures aantal %

0-25 63 24
26-100 130 49
meer dan 100 64 24
onbekend 8 3

totaal 265 100

Tabel 12: Verdeling advocaten naar soort kantoor 

soort kantoor aantal % % NOvA*

eenmanskantoor 28 11 12
2-5 advocaten 73 28 30
6-20 advocaten 96 36 29
21-60 advocaten 27 10 11
meer dan 60 advocaten 40 15 17
onbekend 1 0 -

totaal 265 100 100

* NOvA-gegevens afkomstig van jaarverslag 2000.

Tabel 13: Verdeling advocaten naar arrondissement 

arrondissement aantal % % NOvA*

Alkmaar 5 2 2
Almelo 10 4 2
Amsterdam 44 17 27
Arnhem 25 9 5
Assen 3 1 1
Breda 18 7 5
Den Bosch 10 4 6
Den Haag 19 7 12
Dordrecht 5 2 2
Groningen 10 4 2
Haarlem 6 2 3
Leeuwarden 4 2 2
Maastricht 9 3 3
Middelburg 1 0 1
Roermond 8 3 2
Rotterdam 36 14 12
Utrecht 26 10 9
Zutphen 13 5 2
Zwolle 9 3 3
onbekend 4 2 -

totaal 265 100 100

* NOvA-gegevens afkomstig van jaarverslag 2000.
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Tabel 14: Verdeling advocaten naar rechtsgebied(en)* 

rechtsgebied totaal %

ambtenarenrecht 14 5
arbeidsrecht 71 27
belastingrecht 4 2
bestuursrecht 53 20
faillissementsrecht 43 16
handelsrecht 66 24
huurrecht 36 14
letselschaderecht 41 15
milieurecht 20 8
personen-, familie- en jeugdrecht 78 29
sociaal zekerheidsrecht 22 8
strafrecht 111 42
vreemdelingenrecht 23 9
anders, namelijk …
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht 5
agrarisch recht 1
BOPZ 1
bouwrecht 5
civiel onroerend goedrecht 3
consumentenrecht 1
EG-recht 1
functie bij de NOvA 1
gezondheidsrecht 2
ondernemingsrecht 1
psychiatrisch patiëntenrecht 1
sportrecht 1

* Meerdere antwoorden mogelijk.

Tabel 15: Leeftijd raio’s

leeftijd aantal %

jonger dan 40 jaar 108 96
40 tot 50 jaar 1 1
ouder dan 50 jaar 0 0
onbekend 3 3

totaal 112 100
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Tabel 16: Verdeling raio’s naar jaar opleiding en gekozen richting

jaar raio-opleiding aantal %

eerste jaar 24 21
tweede jaar 25 22
derde jaar 21 19
vierde jaar 16 13
– (om) (6)
– (zm) (10)
buitenstage 26 23
– (advocatuur) (20)
– (anders) (5)

totaal 112 100

Tabel 17: Leeftijd en werkjaren bestuursrechtelijke hulpverleners

leeftijd aantal werkjaren aantal

jonger dan 40 jaar 8 0 tot 5 jaar 5
40 tot 50 jaar 5 5 tot 10 jaar 3
ouder dan 50 jaar 7 10 tot 15 jaar 5
onbekend 1 15 tot 20 jaar 4

20 tot 25 jaar 2
25 tot 30 jaar 1
onbekend 1

totaal 21 totaal 21

Tabel 18: Verdeling bestuursrechtelijke hulpverleners naar aantal jaarlijkse gerechtelijke
procedures en soort kantoor

aantal gerechtelijke procedures aantal soort kantoor aantal

0-25 5 eenmanskantoor 2
26-100 9 2-5 bestuursrechtelijk hulpverleners 5
meer dan 100 6 6-20 bestuursrechtelijk hulpverleners 9
onbekend 1 meer dan 20 bestuursrechtelijk hulpverleners 4

onbekend 1

totaal 21 totaal 21
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Vragenlijsten

Introductie vragenlijst rechters/raadsheren

Het doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in uw ervaringen met wraking, verschoning
en schijn van partijdigheid. Tevens willen we uw mening weten over de wenselijkheid van
een eventuele verschoningscode voor rechters.

Bij de meeste vragen kunt u één antwoordcategorie aankruisen. Daarnaast wordt in
voorkomende gevallen de gelegenheid geboden om meerdere antwoordcategorieën aan te
kruisen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen.

In de vragenlijst wordt met de term ‘rechter’ zowel kantonrechter, rechter, raadsheer als
plaatsvervanger bedoeld. Daarnaast wordt met de term ‘verschoning’ de verschonings-
procedure volgens artt. 34 Rv, 517 Sv en 8:19 Awb bedoeld, waarbij een meervoudige
kamer over het verschoningsverzoek beslist.

Diverse keren wordt u gevraagd redenen voor wraking of verschoning te noemen. Daarbij
wordt bij de antwoordmogelijkheden een onderscheid gemaakt tussen ‘een eerdere
(voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak’ en ‘een eerdere (voorlopige) beslissing
in een aanverwante zaak’. Met een gelijksoortige zaak worden zaken die inhoudelijk op
elkaar lijken maar die verder los van elkaar staan bedoeld. Onder een aanverwante zaak
wordt bijvoorbeeld een zaak waarbij een rechter reeds medeverdachten heeft berecht
bedoeld.

Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst zo spoedig mogelijk beantwoordt, bij voorkeur
binnen twee weken. Na beantwoording kunt u de vragenlijst retourneren met behulp van
de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig.

De gegevens van de enquête worden anoniem verwerkt. De resultaten van het onderzoek
worden in de loop van 2002 gepubliceerd.

Wij danken u voor uw medewerking.

Mocht u nog verdere vragen met betrekking tot dit onderzoek hebben, dan kunt u contact
opnemen met dr. Marijke ter Voert (070-370 6569, mvoert@best-dep.minjus.nl).
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Schriftelijke enquête ‘Schijn van partijdigheid’
Rechter/Raadsheer

Achtergrondkenmerken

1 Hoeveel jaar maakt u deel uit van de zittende magistratuur?

… jaar, eventueel: … maand(en)

2 Wat is uw leeftijd?

� Jonger dan 40 jaar � 40 tot 50 jaar � 50 jaar of ouder

3 In welk type college bent u momenteel in uw hoofdfunctie werkzaam?

� Kantongerecht

� Arrondissementsrechtbank

� Gerechtshof (ga naar vraag 5)

� Hoge Raad (ga naar vraag 6)

� Centrale Raad van Beroep (ga naar vraag 6)

� College van Beroep voor het bedrijfsleven (ga naar vraag 6)

4 In welk arrondissement bent u werkzaam?

� Alkmaar � Assen � Dordrecht � Maastricht � Utrecht

� Almelo � Breda � Groningen � Middelburg � Zutphen

� Amsterdam � Den Bosch � Haarlem � Roermond � Zwolle

� Arnhem � Den Haag � Leeuwarden � Rotterdam

5 In welk ressort bent u werkzaam?

� Amsterdam

� Arnhem

� Den Haag

� Den Bosch

� Leeuwarden

6 In welk rechtsgebied bent u op dit moment werkzaam?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Civiel recht

� Familierecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht
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7 Hoeveel nevenfuncties bekleedt u naast uw werkzaamheden als rechter/raadsheer?

� 0 � 1 � 2 � 3 of meer

Wraking

8 Bent u ooit gewraakt? En zo ja, hoe vaak?

� nee, nooit (ga naar vraag 16)

� ja, .... maal

9 Hoe vaak bent u na 1 januari 2000 gewraakt?

� Geen enkele keer

� .... maal 

10 Kunt u voor de laatste zaak waarin u werd gewraakt aangeven wat als reden voor het wrakings-

verzoek aangedragen werd?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� Mijn nevenfunctie(s)

� Mijn voormalige werk

� De betrokkenheid van mijn voormalige advocatenkantoor bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� Mijn persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten

� Mijn lidmaatschap van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� Mijn persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp van 

de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak

� Mijn uitlatingen/handelingen ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk ....
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11 Door wie werd u in deze zaak gewraakt?

� Door de advocaat van één der partijen

� Door één der partijen zelf

� Door beide partijen/advocaten

� Door de officier van justitie

� Door een bestuursrechtelijke hulpverlener/een gemachtigde

� Anders, namelijk ...

12 In welk rechtscollege diende de betreffende zaak?

� Kantongerecht

� Rechtbank

� Gerechtshof

� Hoge Raad

� Centrale Raad van Beroep

� College van Beroep voor het bedrijfsleven

13 Op welk rechtsgebied had de zaak betrekking?

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Civiel recht

� Familierecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht

14 In welke procedure bent u gewraakt?

� Kort geding/voorlopige voorziening

� Enkelvoudige kamer

� Meervoudige kamer

� Raadkamer strafzaken

� RC strafzaken

15 Hoe luidde de beslissing inzake het wrakingsverzoek?

� Niet van toepassing, ik heb mij verschoond conform artt. 34 Rv, 517 Sv en 8:19 Awb

� Niet van toepassing, ik heb mij teruggetrokken

� Het wrakingsverzoek werd afgewezen

� Het wrakingsverzoek werd toegewezen

� Anders, namelijk …
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16 Heeft men voor dat een zaak ter zitting kwam wel eens de intentie geuit dat men u wilde wraken

(zonder dat u uiteindelijk gewraakt bent)? Zo ja, hoe vaak?

� Nee, nooit (ga naar vraag 20)

� Ja, … maal 

17 Hoe vaak is dat na 1 januari 2000 gebeurd?

� Geen enkele keer

� … maal

18 Kunt u voor de laatste zaak aangeven wat als reden voor mogelijke wraking aangedragen werd?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� Mijn nevenfunctie(s)

� Mijn voormalige werk

� De betrokkenheid van mijn voormalige advocatenkantoor bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� Mijn persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten

� Mijn lidmaatschap van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� Mijn persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp van 

de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak

� Mijn uitlatingen/handelingen ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk ...

19 Op welke wijze is deze intentie tot wraken afgehandeld? 

� Ik heb mij teruggetrokken na intern overleg met derden

� Ik heb mij teruggetrokken zonder intern overleg met derden

� Ik heb de zaak behandeld/aan de behandeling deelgenomen

� Anders, namelijk …
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Verschoning

In de vragen 20 tot en met 24 wordt onder ‘formele verschoning’ de formele procedure

volgens artt. 34 Rv, 517 Sv en 8:19 Awb verstaan, waarbij de meervoudige kamer over het

verschoningsverzoek beslist.

20 Heeft u zich ooit formeel verschoond? Zo ja, hoe vaak?

� Nee, nooit (ga naar vraag 25)

� Ja, … maal 

21 Hoe vaak heeft u zich vanaf 1 januari 2000 formeel verschoond?

� Geen enkele keer

� … maal

22 Kunt u voor de laatste zaak waarin u zich formeel heeft verschoond aangeven wat u als reden

hiervoor heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� Mijn nevenfunctie(s)

� Mijn voormalige werk

� De betrokkenheid van mijn voormalige advocatenkantoor bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� Mijn persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten

� Mijn lidmaatschap van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� Mijn persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp van 

de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak

� Mijn uitlatingen/handelingen ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk ....

23 Is het formele verschoningsverzoek ingewilligd?

� Nee

� Ja 
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24 Op welk rechtsgebied had de zaak waarin het formele verschoningsverzoek speelde betrekking?

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Civiel recht

� Familierecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht

25 Heeft u zich ooit teruggetrokken tijdens een zitting ter voorkoming van de schijn van

partijdigheid? Zo ja, hoe vaak?

� Nee, nooit (ga naar vraag 29)

� Ja, … maal

26 Hoe vaak heeft u zich vanaf 1 januari 2000 tijdens een zitting teruggetrokken ter voorkoming van

de schijn van partijdigheid?

� Geen enkele keer

� … maal

27 Kunt u voor de laatste zaak waarin u zich tijdens de zitting heeft teruggetrokken aangeven wat u

als reden hiervoor heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� Mijn nevenfunctie(s)

� Mijn voormalige werk

� De betrokkenheid van mijn voormalige advocatenkantoor bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� Mijn persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten

� Mijn lidmaatschap van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� Mijn persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp van 

de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak

� Mijn uitlatingen/handelingen ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk ...
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28 Op welk rechtsgebied had de zaak waarin u zich tijdens de zitting heeft teruggetrokken

betrekking?

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Civiel recht

� Familierecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht

29 Heeft u zich ooit voor de zitting teruggetrokken van een zaak vanwege de mogelijke schijn van

partijdigheid? Zo ja, hoe vaak?

� Nee, nooit (ga naar vraag 33)

� Ja, … maal 

30 Hoe vaak heeft zich dat vanaf 1 januari 2000 voorgedaan?

� Geen enkele keer

� … maal

31 Kunt u voor de laatste zaak waarin u zich voor de zitting heeft teruggetrokken vanwege de schijn

van partijdigheid aangeven wat u als reden hiervoor heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� Mijn nevenfunctie(s)

� Mijn voormalige werk

� De betrokkenheid van mijn voormalige advocatenkantoor bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� Mijn persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten

� Mijn lidmaatschap van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� Mijn persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp van 

de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een gelijksoortige zaak

� Mijn eerdere (voorlopige) beslissing in een aanverwante zaak

� Mijn uitlatingen/handelingen ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk ...
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32 Op welk rechtsgebied had de zaak waarin u zich voor de zitting heeft teruggetrokken

betrekking?

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Civiel recht

� Familierecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht

33 Weet u of u ooit van een zaak bent gehouden omdat de advocaat of officier van justitie een

andere rechter wilde vanwege mogelijke schijn van partijdigheid van uw zijde? 

� Bij mijn weten ben ik nooit van een zaak gehouden

� Dit is mij … maal overkomen

� Dit zou ik niet weten

Regelgeving ter voorkoming van de schijn van partijdigheid

34 Vindt u het wenselijk dat er oriëntatiepunten (zowel intern als extern niet bindend) komen om de

schijn van partijdigheid van rechters te voorkomen?

Wilt u uw antwoord aankruisen?

Erg wenselijk Wenselijk Niet wenselijk Helemaal niet

wenselijk

� � � �

35 Vindt u het wenselijk dat er aanbevelingen (intern bindend, extern niet bindend) komen om de

schijn van partijdigheid van rechters te voorkomen?

Wilt u uw antwoord aankruisen?

Erg wenselijk Wenselijk Niet wenselijk Helemaal niet

wenselijk

� � � �

36 Vindt u het wenselijk dat er formele regelgeving (zowel intern als extern bindend) komt om de schijn

van partijdigheid van rechters te voorkomen?

Wilt u uw antwoord aankruisen?

Erg wenselijk Wenselijk Niet wenselijk Helemaal niet

wenselijk

� � � �



Bijlage 6 124

37 Hieronder staan relaties met procesdeelnemers en activiteiten van de rechter die bij een

beslissing om een rechtszaak te behandelen een rol kunnen spelen.

Kunt u aangeven of u op de onderstaande terreinen informele oriëntatiepunten, aanbevelingen

of formele regelgeving wenselijk acht om de schijn van partijdigheid te voorkomen?

Informele Aanbevelingen Formele Ik vind geen

oriëntatie- (intern regelgeving enkele vorm

punten bindend, (zowel intern wenselijk

(zowel intern extern niet als extern

als extern bindend) bindend)

niet bindend) 

a) Familie � � � �

b) Vrienden, kennissen � � � �

c) Lidmaatschap van

vereniging, serviceclub � � � �

d) Voormalige werkkring � � � �

e) Werkkring van

echtgenoot of partner � � � �

f) Zakelijke relaties � � � �

g) Nevenfuncties � � � �

h) Huidige werkkring van de

rechter-plaatsvervanger

binnen het OM

of de advocatuur � � � �

i) Maatschappelijke of per-

soonlijke betrokkenheid bij

het onderwerp van een zaak � � � �

j) Publieke stellingname over

bepaalde onderwerpen � � � �

k) Politieke activiteiten � � � �

l) Deelname aan advies-

commissies van de overheid � � � �

m) Eerdere betrokkenheid

in een rechtszaak � � � �

n) Eerdere betrokkenheid in

een soortgelijke rechtszaak � � � �

o) Eerdere betrokkenheid in

een aanverwante rechtszaak � � � �

p) Een direct (financieel)

eigenbelang bij een zaak � � � �
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38 Hieronder volgen enkele opties ter voorkoming van de schijn van partijdigheid. Wilt u aangeven

in hoeverre u dergelijke opties wenselijk acht? 

Erg Wenselijk Niet Helemaal Geen

wenselijk wenselijk niet mening

wenselijk

a) Opzetten van een

landelijke databank

met wrakingscasuïstiek � � � � �

b) Partijen/advocaten van

tevoren inlichten over welke

rechter zitting heeft � � � � �

c) Cursussen/forums ter

bevordering van de

integriteit van rechters � � � � �

d) Opname van het gehele

arbeidsverleden van

rechters op internet � � � � �

39 Zijn er volgens u nevenfuncties die niet verenigbaar zijn met de functie van rechter?

� Nee (ga naar vraag 41)

� Ja

40 Welke functies/activiteiten vindt u niet verenigbaar met de functie van rechter?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Politieke functies

� Functies waarbij rechters betrokken zijn bij het totstandkomen van wetgeving (uitgezonderd 

de NVvR-werkgroep)

� Functies waarbij rechters betrokken zijn bij het totstandkomen van overheidsbeleid en 

-beslissingen

� Functies waarbij rechters publiek stelling nemen over bepaalde onderwerpen

� Commissariaten bij commerciële ondernemingen

� Alle bezoldigde functies bij commerciële instellingen

� Alle bezoldigde functies buiten de rechterlijke macht

� Functies bij het Openbaar Ministerie

� Bestuursfuncties bij serviceclubs (Rotary, Lions, SOROptimisten) in het eigen 

arrondissement

� Wetenschappelijke functies als universitair docent/hoogleraar

� Wetenschappelijke publicaties

� De combinatie van advocaat en rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

� Anders, namelijk …
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41 Hieronder staat een aantal stellingen over een verschoningscode ter voorkoming van de schijn

van partijdigheid van rechters. Zou u aan willen geven in hoeverre u het met deze uitspraken

eens bent? 

Helemaal Oneens Niet eens, Eens Helemaal

oneens niet oneens eens

a) Een verschoningscode geeft

houvast aan rechters of ze

een zaak wel of niet kunnen

behandelen � � � � �

b) Een verschoningscode leidt er

toe dat het geweten van de 

rechter op de tweede plaats

komt � � � � �

c) Een verschoningscode werkt

misbruik door procespartijen

in de hand � � � � �

d) Rechters hebben geen

verschoningscode nodig; zij

zijn zelf integer genoeg � � � � �

e) Een verschoningscode zonder

externe werking is een papieren

tijger � � � � �

f) Een verschoningscode leidt tot

meer uniformiteit binnen de

rechtspraak � � � � �

g) Door het bestaan van een 

verschoningscode kan een

wrakingskamer een uitspraak

beter motiveren � � � � �

h) Met de invoering van een ver-

schoningscode wordt de schijn

van partijdigheid niet opgelost � � � � �

i) Een verschoningscode is

belangrijk voor de zittende

magistratuur om zich naar de

buitenwereld toe te 

verantwoorden � � � � �
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Helemaal Oneens Niet eens, Eens Helemaal

oneens niet oneens eens

j) Een verschoningscode is een

stimulans voor een integer

bewustzijn van de rechter � � � � �

k) Een verschoningscode bevordert

het onderkennen van dilemma’s

door rechters � � � � �

l) Door een verschoningscode kan

intern beter controle uitgeoefend

worden � � � � �

m) Door een verschoningscode kan

extern beter controle uitge-

oefend worden � � � � �

42 Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Indien u nog opmerkingen over de vragenlijst

heeft, kunt u ze hier kwijt.

Schriftelijke enquête ‘Schijn van partijdigheid’

OM-leden

Achtergrondkenmerken

1 Hoe lang bent u werkzaam bij het OM?

… jaar, eventueel: … maand(en)

2 Wat is uw leeftijd?

� Jonger dan 40 jaar � 40 tot 50 jaar � 50 jaar of ouder

3 In welk type college bent u momenteel werkzaam?

� Arrondissementsparket

� Ressortparket (ga naar vraag 5)

� Parket bij de Hoge Raad (ga naar vraag 6)

� Landelijk parket (ga naar vraag 6)

� Anders (ga naar vraag 6)
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4 In welk arrondissement bent u momenteel werkzaam?

� Alkmaar � Assen � Dordrecht � Maastricht � Utrecht

� Almelo � Breda � Groningen � Middelburg � Zutphen

� Amsterdam � Den Bosch � Haarlem � Roermond � Zwolle

� Arnhem � Den Haag � Leeuwarden � Rotterdam

5 In welk ressort bent u op dit moment werkzaam?

� Amsterdam

� Arnhem

� Den Haag

� Den Bosch

� Leeuwarden

6 Bent u op dit moment rechter- of raadsheer-plaatsvervanger?

� Nee (ga naar vraag 9)

� Ja

7 In welk type college bent u rechter- of raadsheer-plaatsvervanger?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan 

� Kantongerecht

� Arrondissementsrechtbank

� Gerechtshof

� Centrale Raad van Beroep

� College van Beroep voor het bedrijfsleven

8 Hoeveel zittingen heeft u sinds 1 januari 2001 als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

ongeveer behandeld?

Ga na aankruising van een categorie naar vraag 12

� 1-5 � 6-10 � Meer dan 10 zittingen

9 Bent u rechter of raadsheer geweest?

� Nee (ga naar vraag 38)

� Ja

10 In welk type college bent u rechter of raadsheer geweest?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Kantongerecht

� Arrondissementsrechtbank

� Gerechtshof

� Centrale Raad van Beroep

� College van Beroep voor het bedrijfsleven
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11 Hoelang bent u werkzaam geweest als rechter of raadsheer?

… jaar, eventueel: … maand(en)

Wraking. Rechter-plaatsvervanger/voormalig rechter

De onderstaande vragen hebben betrekking op uw functie van rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

of uw voormalige functie van rechter.

De vragen 12 tot en met 37 die hier volgen zijn identiek aan de vragen 8 tot en met 33 die aan

rechters zijn gesteld over wraking en verschoning.

Wraking. Lid van het Openbaar Ministerie

De onderstaande vragen hebben betrekking op uw functie bij het Openbaar Ministerie

38 Heeft u ooit een rechter gewraakt? En zo ja, hoe vaak?

� nee, nooit (ga naar vraag 44)

� ja, ... maal

39 Hoe vaak heeft u na 1 januari 2000 gewraakt?

� Geen enkele keer

� .... maal 

40 Kunt u voor de laatste zaak waarin u wraakte aangeven wat u als reden voor het wrakingsverzoek

heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� De nevenfunctie(s) van de rechter

� Het voormalige werk van de rechter

� De huidige functie van de rechter binnen de advocatuur/het OM

� De betrokkenheid van het (voormalige) advocatenkantoor van de rechter bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� De persoonlijke relatie van de rechter met (één der) partijen/advocaten

� Het lidmaatschap van de rechter van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� De persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid van de rechter bij het onderwerp 

van de zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in de zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een gelijksoortige zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een aanverwante zaak
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� Uitlatingen/handelingen van de rechter ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten door de rechter ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk …

41 In welk rechtscollege diende de betreffende zaak?

� Kantongerecht

� Rechtbank

� Gerechtshof

� Hoge Raad

42 In welke procedure wraakte u?

� Politierechter

� Meervoudige kamer

� Raadkamer strafzaken

� RC strafzaken

43 Hoe luidde de beslissing inzake het wrakingsverzoek?

� Niet van toepassing, de rechter heeft zich verschoond conform artt. 517 Sv

� Niet van toepassing, de rechter heeft zich teruggetrokken

� Het wrakingsverzoek werd afgewezen

� Het wrakingsverzoek werd toegewezen

� Anders, namelijk ...

44 Heeft u wel eens meegemaakt dat u aanleiding zag een rechter te wraken, maar dat niettemin

achterwege liet?

� Nee, nooit (ga naar vraag 47)

� Ja, … maal

45 Hoe vaak is dat na 1 januari 2000 gebeurd?

� Geen enkele keer

� … maal

46 Waarom heeft u van eventuele wraking afgezien?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Ik zag uiteindelijk geen juridische reden tot wraking

� Ik zag in dat de wraking geen kans van slagen zou hebben

� Om het proces niet te vertragen

� Ik wilde de verstandhouding met de rechter niet verstoren
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� Ik regel dat liever informeel

� Ik vind het teveel gedoe

� Anders, namelijk …

47 Heeft u voor dat een zaak ter zitting kwam wel eens een rechter direct of indirect kenbaar

gemaakt dat u de intentie had om hem of haar te wraken (zonder dat u uiteindelijk heeft

gewraakt) ? Zo ja, hoe vaak?

� Nee, nooit (ga naar vraag 51)

� Ja, … maal

48 Hoe vaak is dat na 1 januari 2000 gebeurd?

� Geen enkele keer

� … maal

49 Kunt u voor de laatste zaak waarin dat is voorgekomen aangeven wat u als reden voor de

eventuele wraking van de rechter heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� De nevenfunctie(s) van de rechter

� Het voormalige werk van de rechter

� De huidige functie van de rechter binnen de advocatuur/het OM

� De betrokkenheid van het (voormalige) advocatenkantoor van de rechter bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� De persoonlijke relatie van de rechter met (één der) partijen/advocaten

� Het lidmaatschap van de rechter van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� De persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid van de rechter bij het onderwerp 

van de zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in de zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een gelijksoortige zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een aanverwante zaak

� Uitlatingen/handelingen van de rechter ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten door de rechter ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk …
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50 Waarom heeft u van eventuele wraking afgezien?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� De betreffende rechter heeft zich teruggetrokken

� Ik zag uiteindelijk geen juridische reden tot wraking

� Ik zag in dat de wraking geen kans van slagen zou hebben

� Om het proces niet te vertragen

� Ik wilde de verstandhouding met de rechter niet verstoren

� Ik regel dat liever informeel

� Ik vind het teveel gedoe

� Mijn cliënt wilde niet overgaan tot wraking van de rechter

� Ik heb mijn cliënt ervan overtuigd de rechter niet te wraken

� Anders, namelijk …

51 Heeft u voor dat een zaak ter zitting kwam wel eens overleg gepleegd over eventuele

terugtrekking van de rechter vanwege de schijn van partijdigheid?

� Nee, nooit (ga naar vraag 55)

� Ja, namelijk direct met de rechter zelf

� Ja, namelijk indirect met de hoofdofficier

� Ja, namelijk indirect met de president/de sectorvoorzitter

52 Hoe vaak is dat na 1 januari 2000 gebeurd?

� Geen enkele keer

� … maal

53 Kunt u voor de laatste zaak waarin dat is voorgekomen aangeven wat u als reden voor de

eventuele terugtrekking van de rechter heeft aangedragen?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

– Werkrelaties met partijen/advocaten

� De nevenfunctie(s) van de rechter

� Het voormalige werk van de rechter

� De huidige functie van de rechter binnen de advocatuur/het OM

� De betrokkenheid van het (voormalige) advocatenkantoor van de rechter bij de zaak

– Privé-relaties met partijen/advocaten

� De persoonlijke relatie van de rechter met (één der) partijen/advocaten

� Het lidmaatschap van de rechter van serviceclub (o.a. Rotary)/sociëteit/vereniging

– Rechtszaakgerelateerd

� De persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid van de rechter bij het onderwerp 

van de zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in de zaak
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� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een gelijksoortige zaak

� Een eerdere (voorlopige) beslissing van de rechter in een aanverwante zaak

� Uitlatingen/handelingen van de rechter ter zitting

� Het benadelen van (één der) partijen/advocaten door de rechter ter zitting

� Procedurefouten

– Overig

� Anders, namelijk …

54 Wat was de uitkomst van het overleg?

� De rechter heeft zich uit zichzelf teruggetrokken

� De rechter heeft zich na overleg met de hoofdofficier teruggetrokken

� De rechter heeft zich na overleg met de president/sectorvoorzitter teruggetrokken

� Anders, namelijk …

55 Heeft u er wel eens voor gezorgd dat u een bepaalde zaak zo aanbracht dat u een bepaalde

rechter juist wel of juist niet kreeg?

� Nee (ga naar vraag 57)

� Ja

56 Om welke reden heeft u dat gedaan?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Vanwege het specialisme van een bepaalde rechter

� Vanwege de kwaliteiten van een bepaalde rechter

� Vanwege de persoonlijke opvattingen van een bepaalde rechter

� Vanwege de voor mij gunstige vonnissen van een bepaalde rechter

� Vanwege de voor mij ongunstige vonnissen van een bepaalde rechter

� Anders, namelijk …

Regelgeving ter voorkoming van de schijn van partijdigheid

Conform vragen 34 tot en met 42 van de vragenlijst rechters.

Schriftelijke enquête ‘Schijn van partijdigheid’
Advocaten

Achtergrondkenmerken

1 Hoe lang bent u werkzaam als advocaat?

… jaar, eventueel: … maand(en)
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2 Wat is uw leeftijd?

� Jonger dan 40 jaar � 40 tot 50 jaar � 50 jaar of ouder

3 Hoeveel gerechtelijke procedures voert u jaarlijks?

� 0-25 � 26-100 � Meer dan 100

4 In welk soort kantoor bent u werkzaam?

� In een eenmanskantoor

� In een kantoor met 2 tot en met 5 advocaten

� In een kantoor met 6 tot en met 20 advocaten

� In een kantoor met 21 tot en met 60 advocaten

� In een kantoor met meer dan 60 advocaten

5 In welk arrondissement staat u op dit moment ingeschreven als advocaat?

� Alkmaar � Assen � Dordrecht � Maastricht � Utrecht

� Almelo � Breda � Groningen � Middelburg � Zutphen

� Amsterdam � Den Bosch � Haarlem � Roermond � Zwolle

� Arnhem � Den Haag � Leeuwarden � Rotterdam

6 In welk rechtsgebied bent u voornamelijk werkzaam?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Ambtenarenrecht

� Arbeidsrecht

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Faillisementsrecht

� Handelsrecht

� Huurrecht

� Letselschaderecht

� Milieurecht

� Personen-, familie- en jeugdrecht

� Sociaal zekerheidsrecht

� Strafrecht

� Vreemdelingenrecht

� Anders, namelijk …

7 Bent u op dit moment tevens rechter- of raadsheer-plaatsvervanger?

� Nee, ik ben nooit rechter- of raadsheer-plaatsvervanger geweest (ga naar vraag 36)

� Nee, maar ik ben gedurende … jaar rechter- of raadsheer-plaatsvervanger geweest (ga naar 

vraag 10)

� Ja
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8 In welk type college bent u rechter- of raadsheer-plaatsvervanger?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Kantongerecht

� Arrondissementsrechtbank

� Gerechtshof

� Centrale Raad van Beroep

� College van Beroep voor het bedrijfsleven

9 Hoeveel zittingen heeft u sinds 1 januari 2001 als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger

ongeveer behandeld?

� 0

� 1-5

� 6-10

� Meer dan 10 zittingen

De resterende vragenlijst advocaten verloopt gelijk aan de vragenlijst voor OM-leden (behoudens enkele

OM-specifieke vragen).

Schriftelijke enquête ‘Schijn van partijdigheid’

Raio’s

Achtergrondkenmerken

1 Wat is uw leeftijd?

� Jonger dan 40 jaar � 40 tot 50 jaar � 50 jaar of ouder

2 In welk jaar van de raio-opleiding zit u?

� 1e jaar (ga naar vraag 6)

� 2e jaar (ga naar vraag 6)

� 3e jaar (ga naar vraag 6)

� 4e jaar (ga naar vraag 3)

� Buitenstage (ga naar vraag 4)

3 Welke richting heeft u gekozen?

� Staande magistratuur (ga naar vraag 6)

� Zittende magistratuur (ga naar vraag 6)

4 Welke richting heeft u gekozen?

� Staande magistratuur

� Zittende magistratuur 
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5 Welke buitenstage heeft u gekozen?

� Advocatuur

� Anders

Verder is raio’s summier naar ervaringen met wraking gevraagd. Tevens is aan raio’s de vragen 34 tot

en met 42 uit de vragenlijst van de rechters (regelgeving ter voorkoming van schijn van partijdigheid)

voorgelegd.

Schriftelijke enquête ‘Schijn van partijdigheid’
Bestuursrechtelijke hulpverleners

Achtergrondkenmerken

1 Hoe lang bent u werkzaam als bestuursrechtelijk hulpverlener?

… jaar, eventueel: … maand(en)

2 Wat is uw leeftijd?

� Jonger dan 40 jaar � 40 tot 50 jaar � 50 jaar of ouder

3 Hoeveel gerechtelijke procedures voert u jaarlijks? 

� 0-25 � 26-100 � Meer dan 100

4 In welk soort kantoor bent u werkzaam?

� In een eenmanskantoor

� In een kantoor met 2 tot en met 5 bestuursrechtelijke hulpverleners

� In een kantoor met 6 tot en met 20 bestuursrechtelijke hulpverleners

� In een kantoor met meer dan 20 bestuursrechtelijke hulpverleners

5 In welk arrondissement bent u op dit moment werkzaam?

� Landelijk

� Alkmaar � Assen � Dordrecht � Maastricht � Utrecht

� Almelo � Breda � Groningen � Middelburg � Zutphen

� Amsterdam � Den Bosch � Haarlem � Roermond � Zwolle

� Arnhem � Den Haag � Leeuwarden � Rotterdam

6 In welk rechtsgebied bent u voornamelijk werkzaam?

Aankruising van meerdere antwoordcategorieën is toegestaan

� Ambtenarenrecht

� Arbeidsrecht

� Belastingrecht

� Bestuursrecht

� Milieurecht



Vragenlijst 137

� Sociaal zekerheidsrecht

� Vreemdelingenrecht

� Anders, namelijk …

Verder loopt de vragenlijst vanaf vraag 7 conform de vragenlijst voor advocaten.
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Wrakingsredenen dossieronderzoek

In deze bijlage staat per wrakingscategorie een aantal wrakingsredenen die in de dossiers
zijn aangetroffen. ‘V’ of ‘Vs’ duidt op de wrakingsverzoeker(s). In enkele gevallen staat ook
de motivering van de wrakingskamer (Wk) vermeld.

Eerdere beslissing van rechter(s) in dezelfde zaak
– Rechter heeft reeds in verzoek om voorlopige voorziening/KG in dezelfde zaak een

besluit genomen.
– Wraking rechtbank. Voormalige wrakingsverzoek is niet gerespecteerd door de recht-

bank.
– Rechter heeft in tussenvonnis een door V ingenomen stelling niet in de beoordeling

betrokken.

Eerdere beslissing van rechter(s) in aanverwante zaak
– Zelfde rechters hebben zich over hetzelfde verzoek om het horen van getuigen reeds

in aanverwante zaken uitgelaten (Clickfonds).
– Hof heeft in aanverwante zaak reeds oordeel gevormd over geloofwaardigheid

verdachte en beslist dat bepaalde getuigen niet worden opgeroepen. In de twee
aanverwante zaken wordt hetzelfde bewijsmateriaal gebruikt.

– In aanverwante zaak hebben dezelfde rechters een medeplichtige van een poging tot
overval veroordeeld.

Kennis over aanverwante zaak
– Kennis omtrent informanten/infiltranten in aanverwante zaak.
– Confrontatie rechter met slachtoffer in aanverwante zaak.

Eerdere beslissing van rechter in soortgelijke zaak
– Rechter heeft in een KG die nagenoeg gelijk is aan de zaak van V, een beslissing

genomen waarbij het standpunt van de gedaagde partij is afgewezen. Nu in die zaak
reeds over feiten en omstandigheden is geoordeeld die ook in de zaak van V aan de
orde komen, is het naar de mening van V objectief gezien nauwelijks mogelijk dat
rechter in deze zaak onbevooroordeeld en onpartijdig zal oordelen en van diens
eerder gegeven oordeel zal afwijken.
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Uitlatingen/handelingen van rechter(s) ter zitting
– Weigering van de politierechter om de officier van justitie te bewegen tot een

antwoord op een voor de V belangrijke vraag welk standpunt het OM inneemt over de
rechtmatigheid van de aanwezigheid van kernwapens in X (in 10 aanverwante zaken).

– Rechter heeft advocaat tegenpartij bij betreden zaal toegeknikt.
– Rechter heeft tijdens comparitie gezegd dat Tunesische recht niet deugt.
– Weigering van rechter om getuigen te horen en de motivering daarvan.
– Weigering rechters om bepaalde getuigen ter zitting te horen.
– Rechter is niet ingegaan op bewijsaanbod.
– Rechter neemt bewijsstukken niet aan. (Wk: uit weigering stukken kunnen geen feiten

of omstandigheden worden afgeleid die een objectief te rechtvaardigen grond geven
om te twijfelen aan onpartijdigheid. Stukken bevonden zich reeds in het dossier.)

– Rechter heeft een verzoek om weigering van uitstel niet direct gehonoreerd en
geweigerd dossiers te mogen inzien.

– Rechter heeft gemachtigde tijdens comparitie bij het voordragen van pleitnotities
onderbroken; rechter heeft niet ter zake doende en impertinente vragen gesteld.

– Rechter heeft tijdens de comparitie duidelijk laten blijken dat hij het standpunt van de
tegenpartij aanhangt.

– Rechter heeft in een mondelinge samenvatting van een verklaring van een R-C
elementen weggelaten die eventueel voor een van de Vs op het punt van de
ontvankelijkheid gunstige beslissing zou kunnen leiden. Daarmee kan de indruk zijn
gewekt dat hij de R-C gronden voor een niet-ontvankelijkheidverklaring alsnog in de
mond heeft gelegd alsook dat hij inmiddels zijn oordeel omtrent de ontvankelijkheid
reeds had gevormd. (Wk: toegekend.)

– Rechter is niet ingegaan op verzoek van eiseres om onderzoek te verrichten naar
bevoegdheden van de ondertekenaar van het bestreden besluit. (Wk: wrakingsmiddel
kan niet worden ingeroepen op grond van bezwaren tegen de inhoud van de door de
te wraken rechter gedane uitspraken. Daartoe is hoger beroep mogelijk.)

– Rechter pleegde een interventie nadat gemachtigde pleidooi was begonnen.
Gemachtigde heeft in pleidooi kritiek geuit op een eerder genomen uitspraak van de
president (niet de gewraakte rechter) in voorafgaande asielprocedure. Rechter heeft
gemachtigde meegedeeld dat zij kennis heeft genomen van deze kritiek en aange-
geven dat zij het ongepast vindt dat gemachtigde de brief in het dossier heeft
gevoegd. Gemachtigde heeft de toonzetting en strekking van deze argumenten als
agressief ervaren. (Wk: met het uiten van haar ongenoegen ten aanzien van proces-
handeling van V heeft rechter nog niets gezegd over de inhoud van de zaak of hoe
deze verder behandeld zou moeten worden. Het enkele bekritiseren van een proces-
handeling door rechter vormt in beginsel geen grond wrakingsverzoek toe te wijzen.)

– Rechter heeft volgens V ten onrechte geweigerd de zaak inhoudelijk te behandelen;
rechter heeft zich partijdig opgesteld door de gemachtigde van tegenpartij expliciet
gelijk te geven in haar standpunt. (Wk: rechter hoeft in het beroepschrift alleen te
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beoordelen of de gemeente het bezwaarschrift van V terecht niet-ontvankelijk heeft
verklaard. De vraag of het primaire besluit juist is, is in het kader van het beroep bij
de rechtbank niet relevant. Rechter bestrijdt dat hij tegenpartij expliciet gelijk heeft
gegeven in haar standpunt. Het is de rechter toegestaan om, nadat hij kennis heeft
genomen van standpunten van partijen, een (voorlopig) oordeel te formuleren over de
vraag of het standpunt van partijen overeenstemt met hetgeen uit bewijsstukken naar
voren komt.)

– Rechter heeft tijdens de mondelinge behandeling meerdere malen op schampere toon
en gebruikmakend van het woord ‘kinderachtig’, de processuele opstelling van Vs
aangevallen. Toen Vs persisteerden heeft de rechter wederom op schampere toon, in
reactie op de opmerking van de raadsman dat er delen van de pleitnota weg zouden
vallen, gezegd dat zij daar alleen maar blij mee zou zijn. Rechter geeft toe het woord
‘kinderachtig’ niet te hebben moeten gebruiken en heeft reeds tijdens het kort geding
gezegd dat zij bereid was dit woord terug te nemen. (Wk: communicatie is niet opti-
maal verlopen en het woord ‘kinderachtig’ is enigszins ongelukkig gebezigd. Dit leidt
niet tot de conclusie dat als gevolg van de niet optimale communicatie er een objec-
tieve grond aanwezig is voor twijfel aan onpartijdigheid.)

– Volgens de rechter zou de gemachtigde zich ten koste van V verrijken door de vele
procedures ten behoeve van V. De rechter zegt zelf dat die opmerking ongepast was
en dat zij die opmerking niet had moeten maken.

– Rechter heeft door het stellen van bepaalde vragen tijdens zitting volgens V blijk
gegeven van partijdigheid. Rechter heeft gevraagd ‘welke klachten/symptomen heeft
u’. Het opperen van een dergelijke vraag veronderstelt dat de rechter al een standpunt
heeft over de al dan niet arbeidsongeschiktheid van V (V vindt zichzelf arbeidsge-
schikt). (Wk: het staat de rechter vrij om prikkelende vragen te stellen.) Rechter heeft
tegenpartij geholpen door een stelling van wederpartij zelf te kwalificeren als een
beroep op een bepaald wetsartikel. (Wk: dit is de plicht van een rechter.) V geeft aan
al eerder negatieve ervaringen met rechter te hebben gehad (zonder voorbeelden te
geven; rechter zegt zich niets te herinneren). Rechter had zaak niet goed voorbereid.

– De schijn van partijdigheid is volgens V gewekt door de standpunten die de rechter
ter zitting heeft ingenomen, en de wijze waarop V is ondervraagd. De namens het
bestuursorgaan gestelde machtiging (om zich ter zitting te laten vertegenwoordigen)
is ter zitting geaccepteerd en de betwisting van V hiervan is niet ernstig genomen.
Voorts zijn raadsheren serieus ingegaan op stukken, zoals een memo en losse
briefjes, welke volgens V niet als officiële gedingstukken zouden mogen gelden.

– Rechter gaf niet de gelegenheid tot een uiteenzetting van wederzijdse standpunten,
benaderde de verzoekster (raadsvrouw) op inquisitieve wijze en stak zijn ongeduld en
ergernis niet onder stoelen of banken. (Wk: toegewezen.)

– Advocaat V was te laat voor de zitting, desondanks heeft rechter zaak behandeld.
Rechter heeft V niet in staat gesteld te reageren op het verweerschrift.
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Ongelijke behandeling
– Rechter-commissaris heeft de onderzoeksrechter zaakstukken van V onthouden of

niet alles aan hem doorgestuurd en heeft V hierover niet ingelicht.
– Advocaat heeft ruim voor zitting pleidooi van twee uur gevraagd; tijdens zitting blijkt

dat hij dat niet krijgt. Werkt in voordeel tegenpartij. Vs vinden hun zaak te complex
voor een KG. Ze kunnen hun standpunt niet goed toelichten. Tegenpartij heeft het
voordeel van de dagvaarding. (Wk deelt dit standpunt niet; Vs hebben vooraf ook hun
stukken ingediend waarvan de rechter heeft kennisgenomen.)

– Rechter neemt volgens V alleen kennis van stukken tegenpartij.
– Verweerder heeft griffierecht niet tijdig betaald, toch vindt de zaak doorgang. V is van

mening dat dat in zijn geval zou zijn geweigerd.
– Verzoek om uitstel zitting van verweerder is gehonoreerd, terwijl verzoek om uitstel

door V werd geweigerd.
– De wijze waarop de rechter-commissaris gewone getuigen ondervraagt, verschilt van

de wijze waarop hij V ondervraagt. Waar de rechter-commissaris bij gewone getuigen
genoegen neemt met onduidelijkheden in diens verklaring, blijft hij bij V oneindig
doorvragen. De rechter-commissaris heeft essentiële onderdelen van de verklaring
van V uit het proces-verbaal weggelaten.

– De raad heeft de indruk gewekt dat het alleen het bestuursorgaan ter wille is en
niet V.

– Continu onderbreken van pleidooi V, terwijl dat bij tegenpartij niet gebeurde; aan
tegenpartij werden geen kritische vragen gesteld.

– Rechter heeft meer tijd aan tegenpartij gegeven voor het nemen van conclusies dan
aan V. (Wk: geen reden voor schijn van partijdigheid rechter.)

– Rechter heeft verzoek stadsdeel ter zitting behandeld terwijl, griffierecht niet was
betaald; zou verzoek niet-ontvankelijk hebben moeten verklaren; het dagelijks bestuur
van het stadsdeel heeft daardoor meer recht gekregen dan V. (Wk: door fout recht-
bank is het dagelijks bestuur niet tijdig op griffierecht gewezen; ze wilden het
terstond betalen, maar dat lukte niet door afwezigheid pinautomaat; rechter zou
hetzelfde hebben gehandeld indien V dit was overkomen.)

Vooringenomenheid
– Rechter heeft (in een civiele zaak) geconcludeerd dat een schadevergoeding terecht

was terwijl de politierechter V heeft vrijgesproken.
– Woninguitzetting. Dagvaarding naar niet-officieel adres gestuurd en daarmee

partijdig. (Wk: dit houdt niet in dat het woonadres daarmee is vastgesteld.)
– Door het opvragen van een afschrift van een ondertoezichtstelling bij verweerder is

rechter vooringenomen in een zaak waarin V toegang tot regulier basisonderwijs eist
voor pleegkind. (Wk: opvragen gegevens ter verifiëring betekent niet dat is voor-
uitgelopen op een beslissing.)
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– Rechter deelt mee dat zij de grondslag van het verzoek, namelijk dat de arbeidsover-
eenkomst moet worden ontbonden omdat gevreesd wordt dat de maatschap waarvan
verweerder deel uitmaakt elders gaat kopen, de grootst mogelijke onzin vindt, aan-
gezien contracten met concurrenten altijd mogelijk zijn en voor iedere werknemer
gevreesd kan worden dat hij contacten met concurrenten zou kunnen leggen (niet
betwist, wraking toegewezen omdat uitspraak is gedaan voordat het horen van de
partijen begon).

– Uitlating president van de rechtbank in een krant waaruit volgens V een objectief
gerechtvaardigde vrees voortvloeit dat alle leden van de rechtbank vooringenomen
zijn.

Procedurefouten
– Verdachte gehoord buiten aanwezigheid raadsman.
– Rechter stelt intern Kantonreglement betreffende processtukken boven Wetboek van

Rechtsvordering. (Wk: onvrede van V over gang van zaken is terecht. Het verzoek is
gebaseerd op een onjuiste toepassing van het procesrecht, maar dit vormt als zodanig
nog geen grond voor wraking.)

– Onzorgvuldige wijze van uitnodiging voor zitting. (Wk: heeft niets met onpartijdigheid
rechter te maken; tevens is partij op zitting, dus is er niets misgegaan.)

– Rechter-commissaris heeft verdachte in bewaring gesteld zonder dat de officier van
justitie bij de strafbare feiten feitelijke omschrijving heeft gegeven, zodat niet duidelijk
was om welke concrete feiten het ging.

– Wrakingskamer is gewraakt omdat cliënt te laat heeft ervaren dat verzoek om uitstel
van zitting is gehonoreerd (betwist).

– Beroepschrift wordt als bezwaarschrift beschouwd door de rechtbank. Brieven die V
aan rechtbank richt, worden niet beantwoord of, indien er antwoord komt, zijn niet
ondertekend.

– Rechter behandelde zelf het wrakingsverzoek in een eerdere zaak van V. (Wk: niet
betwist, maar geen reden voor schijn van partijdigheid in huidige zaak.)

– Conclusie van antwoord en dupliek tegenpartij zijn niet door gemachtigde onder-
tekend. (Wk: geen grond voor schijn van partijdigheid.)

Schending principe van hoor en wederhoor
– Rechter heeft onjuist gehandeld door niet nogmaals uitstel te verlenen voor het

nemen van de conclusie van antwoord omdat de wederpartij het met dit uitstel niet
eens was. (Wk heeft begrip voor standpunt V dat ze alsnog gehoord wil worden. Dit
standpunt wil niet zeggen dat daaruit zou blijken dat onpartijdigheid rechter in twijfel
kan worden getrokken. In een brief namens de rechter is meegedeeld dat nader
uitstel niet meer zal worden verleend. De beslissing van rechter om een nader uitstel
daarna te weigeren vloeit daaruit voort. De weigering van de wederpartij om akkoord
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te gaan met nader uitstel, sneed de mogelijkheid af om desondanks een uitzondering
te maken.)

– V is niet in de gelegenheid gesteld overleg tussen rechter-commissaris en officier van
justitie bij te wonen. (Wk: V was in de gelegenheid dit te vragen maar heeft dit niet
gedaan.)

– Rechter heeft cliënt niet in gelegenheid gesteld om kennis te nemen van proces-
stukken.

– Rechter heeft stukken van tegenpartij in procesdossier gevoegd zonder V een afschrift
te geven (bestaan van dergelijke stukken wordt betwist).

– In rolzitting heeft rechter V niet mogelijkheid geboden om een aanvullende conclusie
te nemen na het nemen van een conclusie van dupliek in reconventie door tegen-
partij. (Wk: rechter heeft zich nog op geen enkele wijze inhoudelijk uitgelaten over
huurgeschil. De juistheid van de beslissing van de rechter staat niet ter beoordeling
van de wk.)

– Er bestaan tussen rechter en OM contacten waarvan de inhoud niet aan verdachte is
bekendgemaakt. Er zijn publicaties over de zaak in de krant verschenen. Het ver-
moeden bestaat dat OM heeft gelekt naar de pers. Vs vragen om getuigenverhoor van
drie journalisten; rechter wijst verzoek af en wordt hiermee partijdig gevonden.
Rechter motiveert beslissing met schriftelijk mededeling dat hem ambtshalve bekend
is dat OM alles in het werk stelt om dergelijke publicaties te voorkomen en er een
rijksrechercheonderzoek is geweest. Vs dienen bezwaarschrift in en verzoeken rechter
zich te verschonen van de verdere behandeling van vooronderzoek; rechter gaat hier
niet op in; vervolgens wordt gewraakt. (Wk: onwelgevallige beslissing brengt niet
zonder meer met zich mee dat vrees voor onpartijdigheid objectief gerechtvaardigd is.)

Persoonlijke relatie
– Betrokkenheid familielid (dochter) van rechter als parketsecretaris en plaats-

vervangend officier van justitie in aanverwante zaak.

Rechter/rechtbankmedewerker lid (advies)commissie
– Bij een raadsbesluit van de gemeente was iemand als lid van een adviescommissie

betrokken die werkzaam is bij de rechtbank (een plaatsvervangend griffier bij de
civiele sector). Tegen dit raadsbesluit heeft V een beroepszaak aangespannen.

– Lidmaatschap rechter van een commissie die een voorontwerp ontwikkelde van de
Awb. Bij V roept dit vragen op, al kan hij niet duiden hoe dit zich verhoudt tot de
beroepszaken die hij heeft lopen.

Overig
– Kortgedingbureau is een criminele organisatie; corrupte werkwijze bestuursrecht;

jurisprudentie zaak Etien U.
– Er is een samenzwering tussen rechters, deurwaarders en de samenleving.
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– Lekken van vertrouwelijke info uit een strafdossier van V naar de pers.
– Verduistering van bewijsstukken uit het dossier (betwist).
– Partijdigheid omdat de officier van justitie op het podium van de rechters zit.

Optreden vanaf deze plek is zodanig intimiderend dat de verdachte in zijn verdediging
wordt geschaad. De officier van justitie bevindt zich in buurt van rechters waardoor, al
dan niet bewust, hun oordeelsvorming wordt beïnvloed.

– Rechtbank heeft discriminerende en racistische bepalingen in stand gelaten bij
toelating V (Duitser van Armeense afkomst) in advocatuur. Leden rechtbank nemen
derhalve deel aan een criminele organisatie; optreden als advocaat daardoor
belemmerd. V is niet in gelegenheid gesteld om als advocaat op te treden voor X.
Daardoor zijn leden van de rechtbank medeplichtig aan volkerenmoord.

– V heeft de rechter die zijn zaak gaat behandelen van tevoren schriftelijk verzocht zich
te verschonen. V zegt dat de rechter wordt geroepen om geweld tegen zijn persoon te
gebruiken. Van dit geweld wil V hem afhouden. Dergelijke verschoningsverzoeken
verstuurt V bij elke rechtszaak. (Wk: rechter niet met name genoemd; V heeft
verklaard dat zijn wrakingsverzoek bedoeld is om de aandacht te vestigen op een naar
zijn mening en zijn woorden ‘groter maatschappelijk drama’, namelijk de plaatsing van
kernwapens op vliegbasis Volkel, en dat daarbij de onderhavige strafzaak niet van
belang is. Daarbij heeft hij erkend dat zijn wrakingsverzoek in wezen ongegrond is en
dat hij het slechts gebruikt om een groter belang onder de aandacht te brengen.)

– Rechter heeft opzettelijk onjuiste audiëntiebladen opgemaakt. (Wk: beschuldiging niet
onderbouwd en misbruik van wrakingsmogelijkheid [er is vaker gewraakt]. Een even-
tueel volgend wrakingsverzoek wordt niet in behandeling genomen.)

– V gaat ervan uit dat kantonrechter of het kantongerecht belangen heeft bij grote
bedrijven in de regio van het kantongerecht. (Wk: niet onderbouwd of aangetoond.)

– Financiering van de meervoudige kamer door ministerie van Financiën (2).
– V denkt dat de rechter voor de zitting een onderonsje heeft gehad met advocaat

tegenpartij (betwist).
– Rechter heeft stukken onvoldoende bestudeerd.
– Rechter gaf onvoldoende blijk van kennis van dossier.
– Rechter heeft toegezegd met behandeling van de zaak te wachten tot V nieuwe

advocaat heeft gevonden. Rechter heeft zaak behandeld, terwijl V nog geen advocaat
heeft gevonden en schendt zo recht op rechtsbijstand.

– Rechtbank heeft geen hulp geboden bij het aanbieden van een raadsman.
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Tabellen bij hoofdstuk 2 

Tabel 1: Aantal wrakingsverzoeken naar specifiek rechtsgebied (dossieronderzoek)

civiel recht aantal % bestuursrecht aantal %

handelsrecht 15 33 belastingrecht 10 29
huurrecht 8 17 sociaal zekerheidsrecht 6 18
arbeidsrecht 4 9 gemeentewet 2 6
personen-, familie- en jeugdrecht 4 9 overig 5 15
verzekeringsrecht 2 4 onbekend 11 32
onbekend 13 28

totaal 46 100 totaal 34 100

Tabel 2: Aantal maal dat een rechter is gewraakt, ooit en in de periode 2000-2001*
(enquête rechters)

aantal maal gewraakt aantal ooit % aantal 2000-2001* %

0 473 60 653 83
1 196 25 90 11
2 79 10 27 4
3 19 2 1 0
4 6 1 3 0
5-6 3 0 1 0
10 1 0 0 0
75** 1 0 0 0
onbekend hoe vaak 6 1 9 1
onbekend 2 0 2 0

totaal 786 100 786 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
** Wraking in 75 mestboycotzaken op 1 zittingsdag.
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Tabel 3: Reden wrakingsverzoek laatste zaak* (enquête rechters)

reden wrakingsverzoek aantal %
(n=311)

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s) 2 1
voormalige werk 4 1
betrokkenheid voormalige advocatenkantoor bij de zaak 1 0

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten 3 1
lidmaatschap serviceclub/sociëteit/vereniging 1 0

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 2 1
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 92 30
eerdere (voorlopige) beslissing in gelijksoortige zaak 17 5
eerdere (voorlopige) beslissing in aanverwante zaak 57 18
uitlatingen/handelingen ter zitting 57 18
benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting 9 3
procedurefouten 5 2

anders, namelijk … 91 29
vermeende nevenfunctie (collega) 3 1
lidmaatschap vereniging/werk echtgenoot 2 1
eerdere beslissing in een andere zaak wrakende partij 7 2
eerdere beslissing van collega in de zaak 3 1
eerdere beslissing van collega in soortgelijke zaak 1 0
betrokkenheid collega bij andere zaak van wrakende partij 2 1
beslissing tijdens de zitting 12 4

uitlatingen/handelingen ter zitting van collega 4 1
verliezen van eerdere zaken door de wrakende partij 2 1
wraking gehele gerecht/sector 8 3
geen vertrouwen in rechtssysteem 2 1
onduidelijke/ongemotiveerde redenen 6 2
anders 37 12

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Tabel 4: Door wie werd er in het laatste wrakingsverzoek gewraakt? (enquête rechters)

wrakingsverzoeker aantal %

advocaat/advocaten 176 56
partij zelf 120 39
beide partijen/advocaten 1 0
officier van justitie 1 0
bestuursrechtelijk hulpverlener 8 3
anders 4 1

totaal 311 100

Tabel 5: In welk rechtscollege vond het laatste wrakingsverzoek plaats? (enquête
rechters)

rechtscollege aantal %

kantongerecht 47 15
rechtbank 192 62
gerechtshof 57 18
Hoge Raad 2 1
Centrale Raad van Beroep 8 3
CBB 1 0
onbekend 4 1

totaal 311 100

Tabel 6: Op welk rechtsgebied had het laatste wrakingsverzoek betrekking? (enquête
rechters)

rechtsgebied aantal %

belastingrecht 10 3
bestuursrecht 41 13
civiel recht 104 33
familierecht 27 9
strafrecht 126 41
vreemdelingenrecht 2 1
onbekend 1 0

totaal 311 100

Tabel 7: In welke procedure werd er gewraakt? (enquête rechters)

procedure aantal %

kort geding/voorlopige voorziening 24 8
enkelvoudige kamer 121 39
meervoudige kamer 143 46
raadkamer strafzaken 2 1
R-C strafzaken 15 5
onbekend 6 2

totaal 311 100
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Tabel 8: Heeft men voordat een zaak ter zitting kwam wel eens de intentie geuit dat men
u wilde wraken (zonder dat u uiteindelijk gewraakt bent)? (enquête rechters)

aantal intenties aantal ooit % aantal 2000-2001* %

0 maal 660 84 625 92
1 maal 96 12 45 6
2 maal 14 2 3 0
3 maal 3 0 0 0
4 maal 2 0 2 0
onbekend hoe vaak 2 0 2 0
onbekend 9 1 9 1

totaal 786 100 786 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 9: Reden wrakingsintentie laatste zaak* (enquête rechters)

reden wrakingsintentie aantal %
(n=117)

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s) 4 3
voormalige werk 6 5
betrokkenheid voormalige advocatenkantoor bij de zaak - -

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten 3 3
lidmaatschap serviceclub/sociëteit/vereniging 1 1

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 3 3
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 39 33
eerdere (voorlopige) beslissing in gelijksoortige zaak 8 7
eerdere (voorlopige) beslissing in aanverwante zaak 19 16
uitlatingen/handelingen ter zitting 18 15
benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting 1 1
procedurefouten 1 1

anders, namelijk …
rechter en tegenpartij identieke achternaam 1 1
godsdienstige overtuiging rechter 1 1
betrokkenheid echtgenoot rechter 1 1
echtgenoot rechter in verleden opgetreden tegen verdachte 1 1
een der partijen was bekende van echtgenote rechter 1 1
geen vertrouwen in rechtssysteem/rechters 3 3
vermeende vriendschap rechter met advocaat tegenpartij 2 2
wraking als rechter een bepaalde beslissing (niet) zou nemen 4 3
bij elke beslissing die de verdediging onwelgevallig was 1 1
door weigering uitstel zitting 2 2
gezamenlijk behandelen bodemzaken (asiel) en verzoek om voorlopige 1 1
voorziening over intrekking van vvtv’s
anders 5 4

onbekend 1 1

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Tabel 10: Wijze van afhandeling van de intentie tot wraken (enquête rechters)

afhandeling wrakingsintentie aantal %

teruggetrokken na intern overleg 24 21
teruggetrokken zonder intern overleg 13 11
zaak behandeld/aan behandeling deelgenomen 65 56

anders, namelijk …
zaak behandeld na uitleg te hebben gegeven aan verzoeker 10 9
zaak behandeld door andere rechter(s) (maar niet vanwege wrakingsintentie) 4 3
nog onbekend 1 1

totaal 117 100

Tabel 11: Aantal maal dat OM-leden, advocaten en bestuursrechtelijk hulpverleners een
rechter hebben gewraakt. Ooit en in de periode 2000-2001 (enquête procespartijen)

aantal wrakingen aantal ooit % aantal 2000-2001* %

OM-leden (n=201)
0 maal 200 100 201 100
1 maal 1 0 0 0
advocaten (n=265)
0 maal 209 79 239 91
1 maal 31 12 18 7
2-4 maal 16 6 6 2
5-10 maal 7 3 1 0
onbekend hoe vaak 2 1 1 0
brhv (n=21)
0 maal 20 21 100
1 maal 1 0 0

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 12: Reden wrakingsverzoek laatste zaak* (enquête procespartijen)

OM- advocaten brhv
leden (n=56) (n=1)
(n=1)

reden wrakingsverzoek aantal aantal % aantal

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s) 3 5
voormalige werk 3 5
betrokkenheid voormalige advocatenkantoor bij de zaak 1 2

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten 6 11
lidmaatschap serviceclub/sociëteit/vereniging

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 3 5
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 16 29 1
eerdere (voorlopige) beslissing in gelijksoortige zaak 6 11
eerdere (voorlopige) beslissing in aanverwante zaak 10 18
uitlatingen/handelingen ter zitting 1 23 41
benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting 8 14
procedurefouten 1 4 7

anders, namelijk …
een publicatie van de rechter 1 2
eerdere beslissing in een andere zaak van dezelfde cliënt 1 2
wijze van motivering van een beschikking door R-C 1 2
niet vrijgeven van dossier om administratief/praktische redenen 1 2

na terugverwijzing strafzaak door HR naar rechtbank kennisnemen 1 2
door zittingsrechters van gehele dossier incl. vonnissen met bewijsmiddelen
rechtbank was niet bereid te verwijzen naar een andere kamer, nadat 1 2
toestemming ex art. 8:29 5e lid Awb was geweigerd
anders 1 2

onbekend 1 2

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Tabel 13: In welk rechtscollege vond het laatste wrakingsverzoek plaats? (enquête
procespartijen)

OM-lid advocaat brhv

rechtscollege aantal aantal % aantal

kantongerecht 7 13
rechtbank 1 42 75 1
gerechtshof 7 13
Hoge Raad
CRvB
CBB

totaal aantal wrakingen 1 56 100 1

Tabel 14: Op welk rechtsgebied had het laatste wrakingsverzoek betrekking? (enquête
advocaten)

rechtsgebied aantal %

belastingrecht 2 4
bestuursrecht 2 4
civiel recht 11 20
familierecht 1 2
strafrecht 40 71
vreemdelingenrecht 0 0

totaal aantal wrakingen 56 100

Tabel 15: In welke procedure werd gewraakt? (enquête procespartijen)

OM-lid advocaat brhv

procedure aantal aantal % aantal

kort geding/voorlopige voorziening 2 4
enkelvoudige kamer 1 18 32 1
meervoudige kamer 26 46
raadkamer strafzaken 4 7
R-C strafzaken 6 11

totaal aantal wrakingen 56 100
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Tabel 16: Aantal maal aanleiding gezien om een rechter te wraken zonder daadwerkelijk te
wraken, ooit en in de periode 2000-2001* (enquête procespartijen)

OM-leden advocaten brhv

aantal % aantal % aantal

ooit
0 maal 160 80 135 51 16
1 maal 22 11 51 19 2
2 maal 13 7 27 10 1
3 maal - - 16 6 -
5-9 maal - - 11 4 1
10 maal - - 6 2 1
30/60/90 maal - - 4 2 -
ooit, onbekend hoe vaak 4 2 14 6 -
onbekend 2 1 1 0 -

totaal 201 100 265 100 21

periode 2000-2001*
0 maal 180 90 193 73 19
1 maal 13 7 38 14 2
2 maal 4 2 13 5 -
3-5 maal - - 8 3 -
6-10 maal - - 2 1 -
25 maal - - 1 0 -
onbekend 4 2 10 4 -

totaal 201 100 265 100 21

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 17: Aantal maal voor de zitting intentie tot wraken kenbaar gemaakt zonder
daadwerkelijk te wraken, ooit en in de periode 2000-2001* (enquête procespartijen)

OM-leden advocaten brhv

aantal % aantal % aantal

ooit
0 maal 190 95 233 88 20
1 maal 5 3 26 10 1
2 maal 2 1 3 1 -
3 maal - - 2 1 -
5 maal - - 1 0 -
onbekend hoe vaak 3 1 - - -
onbekend 1 0 - - -

totaal 201 100 265 100 21

2000-2001
0 maal 194 97 253 96 21
1 maal 5 3 12 4 -
onbekend hoe vaak 1 0 - - -
onbekend 1 0 - - -

totaal 201 100 265 100 21

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 18: Reden wrakingsintentie laatste zaak* (enquête procespartijen)

OM- advocaten brhv
leden (n=32) (n=1)
(n=10) 

reden wrakingsintentie aantal aantal % aantal

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s) rechter
voormalige werk rechter 1
huidige functie rechter binnen advocatuur/OM 1 2 6 1
betrokkenheid (voormalig) advocatenkantoor bij zaak 1 3

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten 1 4 13
lidmaatschap serviceclub/sociëteit/vereniging

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 2
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 4 15 47 1
eerdere (voorlopige) beslissing in gelijksoortige zaak 1 3
eerdere (voorlopige) beslissing in aanverwante zaak 1 4 13
uitlatingen/handelingen ter zitting 1 9 28 1
benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting 3 9
procedurefouten

anders, namelijk …
uitlating rechter voor de zitting 1
eerdere betrokkenheid in een andere zaak zelfde cliënt 1 3

onbekend 1 1 3

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Tabel 19: Redenen waarom men rechter niet heeft gewraakt* (enquête procespartijen)

OM-leden advocaten brhv 
(n=10) (n=32) (n=1)

reden om niet te wraken aantal aantal % aantal

rechter trok zich terug 7 3 9 1
zag geen juridische reden tot wraking 1 15 47 1
wraking geen kans van slagen 5 16
om proces niet te vertragen 1 5 16
verstandhouding met rechter niet verstoren 4 13

liever informeel regelen 1 2 6
teveel gedoe 0 0
cliënt wilde niet 2 6
heb cliënt overtuigd niet te wraken 2 6

anders, namelijk …
in appèl/hoger beroep rechtgetrokken 3 9
het is niet tot een zitting gekomen 1 3

onbekend 3 9

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.

Tabel 20: Overleg OM-lid over terugtrekken rechter i.v.m. schijn van partijdigheid (enquête
OM-leden)

aantal %

ooit
nee, nooit 164 81
ja, direct met rechter zelf 22 11
ja, indirect met hoofdofficier 7 4
ja, indirect met president/sectorvoorzitter 6 3
onbekend 2 1

totaal 201 100

2000-2001*
ja, 1 maal 18 9
nee 183 91

totaal 201 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 21: Reden overleg voor terugtrekken rechter i.v.m. schijn van partijdigheid door OM-
lid* (enquête OM-leden)

reden overleg aantal (n=35) %

werkrelaties met partijen/advocaten
nevenfunctie(s)
voormalige werk 3 9
betrokkenheid voormalige advocatenkantoor bij de zaak 2 6

privé-relaties met partijen/advocaten
persoonlijke relatie met (één der) partijen/advocaten 8 23
lidmaatschap serviceclub/sociëteit/vereniging 1 3

rechtszaakgerelateerd
persoonlijke/maatschappelijke betrokkenheid bij onderwerp van de zaak 4 11
eerdere (voorlopige) beslissing in de zaak 8 23
eerdere (voorlopige) beslissing in gelijksoortige zaak 2 6
eerdere (voorlopige) beslissing in aanverwante zaak 5 14
eerdere beslissing in een andere zaak
uitlatingen/handelingen ter zitting
benadelen van (één der) partijen/advocaten ter zitting
procedurefouten 1 3

anders, namelijk …
uitlatingen van de rechter voor de zitting 1 3
rechter-plaatsvervanger was advocaat in een gerelateerde zaak geweest 1 3
verdachte was werkzaam bij zelfde rechtbank 1 3
wantrouwen jegens het OM 1 3
anders 3 9

onbekend 3 9

* Soms meer dan één reden aangegeven per zaak.
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Tabel 22: Brengen procespartijen een zaak wel eens zo aan dat ze proberen een bepaalde
rechter wel of juist niet te krijgen?  (enquête procespartijen)

OM-leden advocaten brhv

aantal % aantal % aantal %

ja 114 57 86 33 6 29
nee 83 42 176 66 15 71
onbekend 4 2 3 1 0 0

Tabel 23: Reden waarom procespartijen een zaak wel eens zo aanbrengen dat ze proberen
een bepaalde rechter wel of juist niet te krijgen*  (enquête procespartijen)

OM-leden advocaten brhv 
(n=114) (n=86) (n=6)

reden aantal % aantal % aantal

specialisme van de rechter 61 54 11 13 2
kwaliteiten van de rechter 83 73 42 49 2
persoonlijke opvattingen rechter 21 18 32 37 1
gunstige vonnissen vd rechter 8 7 11 13 3
ongunstige vonnissen van de rechter 7 6 18 21 4

anders, namelijk …
efficiency/bekendheid met zaak 2 2
persoonlijke relatie adv/partij met een rechter 2 2 2 2
persoon/houding van de rechter 2 2
indien eerder een zaak van medeverdachten
behandeld 1 1
vanwege partijdigheid rechter in voordeel
van bepaalde verdachte 1 1
anders 5 4 6 7 1

onbekend 5 4 5 6 1

* Meerdere antwoorden per zaak mogelijk.



Bijlage 9

Tabellen bij hoofdstuk 3

Tabel 1: Aantal maal dat rechter zich formeel heeft verschoond, ooit en in de periode
2000-2001 (enquête rechters)

aantal maal verschoond aantal ooit % aantal 2000-2001* %

0 740 95 761 97
1 29 4 14 2
2 2 0 4 0
3 5 1 - -
4 1 0 - -
5 4 0 1 0
10 1 0 - -
wel verschoond, aantal onbekend 3 0 - -
onbekend 1 0 4 0

totaal 786 100 786 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.

Tabel 2: Rechtsgebied waarop het laatste verschoningsverzoek betrekking heeft

rechtsgebied aantal %

belastingrecht 2 4
bestuursrecht 4 9
civiel recht 14 31
familierecht 4 9
strafrecht 18 40
onbekend 3 7

totaal 45 100

Tabel 3: Aantal maal teruggetrokken tijdens een zitting, ooit en in de periode 2000-2001
(enquête rechters)

aantal maal teruggetrokken aantal ooit % aantal 2000-2001* %

0 690 88 746 95
1 72 9 31 4
2 16 2 3 0
3 2 - - -
10 1 - - -
wel teruggetrokken, aantal onbekend 5 1 - -
onbekend 1 - 6 1

totaal 786 100 786 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.
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Tabel 4: Rechtsgebied waarop de laatste terugtrekking tijdens de zitting betrekking heeft

rechtsgebied aantal %

belastingrecht 1 1
bestuursrecht 9 9
civiel recht 31 32
familierecht 15 16
strafrecht 37 39
vreemdelingenrecht 1 1
onbekend 2 2

totaal 96 100

Tabel 5: Aantal maal teruggetrokken voor een zitting, ooit en in de periode 2000-2001
(enquête rechters)

aantal maal teruggetrokken aantal ooit % aantal 2000-2001* %

0 277 35 470 60
1 146 19 170 22
2 100 13 67 9
3 66 8 23 3
4 21 3 6 1
5 42 5 8 1
6 12 2 3 0
7 3 0 1 0
8 8 1 1 0
10 22 3 3 0
14 1 0 - -
20 4 1 - -
25 2 0 - -
meerdere/vele malen teruggetrokken 78 10 30 4
onbekend 4 1 4 1

totaal 786 100 786 100

* Tussen 1 januari 2000 en november/december 2001.

Tabel 6: Rechtsgebied waarop de laatste terugtrekking voor de zitting betrekking heeft

rechtsgebied aantal %

belastingrecht 18 4
bestuursrecht 65 12
civiel recht 218 43
familierecht 52 13
strafrecht 140 27
vreemdelingenrecht 6 1
onbekend 6 1

totaal 505 100
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Tabel 7: Aantal maal van een zaak gehouden omdat advocaat of officier van justitie een
andere rechter wilde

aantal maal van een zaak gehouden aantal %

0 709 90
1 4 0
2 1 0
dit zou ik niet weten 37 5
onbekend 35 4

totaal 786 100
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Tabellen bij hoofdstuk 4

Tabel 1: Wenselijkheid oriëntatiepunten, aanbevelingen of formele regelgeving ter voor-
koming van schijn van partijdigheid op specifieke onderwerpen per onderzoeks-
groep (% en gemiddelden)

geen oriën- aan- formele gemid-
enkele tatie- beve- regel- deld*
vorm punten lingen geving
wenselijk

familie
rechters 19 24 31 26 2,6
raio’s 15 17 33 35 2,9
OM-leden 14 19 34 33 2,9
advocaten 9 8 28 55 3,3
brhv - 5 20 75 3,7
vrienden, kennissen
rechters 22 33 39 7 2,3
raio’s 16 28 40 16 2,6
OM-leden 13 24 51 12 2,6
advocaten 9 13 43 35 3,0
brhv - 5 60 35 3,3
lidmaatschap van vereniging, serviceclub
rechters 20 38 35 7 2,3
raio’s 11 42 34 14 2,5
OM-leden 15 28 47 10 2,5
advocaten 13 14 42 31 2,9
brhv - 15 50 35 3,2
voormalige werkkring
rechters 17 37 38 8 2,4
raio’s 9 39 35 17 2,6
OM-leden 16 25 47 12 2,6
advocaten 8 18 38 36 3,0
brhv 5 15 35 45 3,2
werkkring echtgenoot of partner
rechters 17 37 38 8 2,4
raio’s 14 41 32 13 2,4
OM-leden 14 27 47 12 2,6
advocaten 12 17 33 38 3,0
brhv - 20 30 50 3,3

* 1=geen enkele vorm, 2=oriëntatiepunten, 3=aanbevelingen, 4=formele regelgeving.
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(vervolg tabel)
Tabel 1: Wenselijkheid oriëntatiepunten, aanbevelingen of formele regelgeving ter voor-

koming van schijn van partijdigheid op specifieke onderwerpen per onderzoeks-
groep (% en gemiddelden)

geen oriën- aan- formele gemid-
enkele tatie- beve- regel- deld*
vorm punten lingen geving
wenselijk

zakelijke relaties
rechters 16 34 38 12 2,5
raio’s 10 30 39 21 2,7
OM-leden 14 20 45 21 2,7
advocaten 8 14 39 39 3,1
brhv - 10 30 60 3,5
nevenfuncties
rechters 13 32 39 16 2,6
raio’s 5 30 36 29 2,9
OM-leden 8 19 44 29 2,9
advocaten 9 10 34 47 3,2
brhv - 10 25 65 3,6
huidige werkkring rechter-plaats-
vervanger binnen OM of advocatuur
rechters 13 26 37 24 2,7
raio’s 7 25 33 35 3,0
OM-leden 11 22 42 25 2,8
advocaten 10 8 33 49 3,2
brhv - 5 15 80 3,8
maatschappelijke of persoonlijke
betrokkenheid bij onderwerp zaak
rechters 38 43 17 2 1,8
raio’s 29 45 21 5 2,0
OM-leden 29 41 26 4 2,0
advocaten 21 24 40 15 2,5
brhv 15 15 45 25 2,8
publieke stellingname over bepaalde
onderwerpen
rechters 32 41 23 4 2,0
raio’s 18 48 27 7 2,2
OM-leden 26 38 27 9 2,2
advocaten 21 21 34 24 2,6
brhv 20 10 45 25 2,8
politieke activiteiten
rechters 32 36 23 9 2,1
raio’s 18 40 29 13 2,4
OM-leden 31 29 29 11 2,2
advocaten 29 19 31 21 2,4
brhv 20 10 45 25 2,8

* 1=geen enkele vorm, 2=oriëntatiepunten, 3=aanbevelingen, 4=formele regelgeving.



Tabellen bij hoofdstuk 4 167

(vervolg tabel)
Tabel 1: Wenselijkheid oriëntatiepunten, aanbevelingen of formele regelgeving ter voor-

koming van schijn van partijdigheid op specifieke onderwerpen per onderzoeks-
groep (% en gemiddelden)

geen oriën- aan- formele gemid-
enkele tatie- beve- regel- deld*
vorm punten lingen geving
wenselijk

deelname adviescommissies overheid
rechters 29 36 26 9 2,2
raio’s 17 47 24 12 2,3
OM-leden 36 33 26 5 2,0
advocaten 25 17 35 23 2,6
brhv 15 10 60 15 2,8
eerdere betrokkenheid in een rechtszaak
rechters 32 28 28 12 2,2
raio’s 25 28 27 20 2,4
OM-leden 31 25 29 15 2,3
advocaten 17 15 28 40 2,9
brhv 10 15 40 35 3,0
eerdere betrokkenheid in
soortgelijke rechtszaak
rechters 43 30 22 5 1,9
raio’s 38 38 19 5 1,9
OM-leden 46 28 21 5 1,9
advocaten 27 18 32 23 2,5
brhv 25 25 25 25 2,5
eerdere betrokkenheid in
aanverwante zaak
rechters 38 32 24 6 2,0
raio’s 19 35 31 15 2,4
OM-leden 41 25 25 9 2,0
advocaten 20 17 36 27 2,7
brhv - - - - -
direct (financieel) belang bij een zaak
rechters 16 20 25 39 2,9
raio’s 13 14 30 43 3,0
OM-leden 9 13 29 49 3,2
advocaten 7 5 20 68 3,5
brhv - - 10 90 3,9

* 1=geen enkele vorm, 2=oriëntatiepunten, 3=aanbevelingen, 4=formele regelgeving.
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Tabel 2: Meningen over een verschoningscode (VC) per onderzoeksgroep (%)

helemaal oneens niet eens, eens helemaal onbekend
oneens niet eens

oneens

een VC geeft houvast aan
rechters of ze een zaak wel
of niet kunnen behandelen
rechters 2 7 17 66 5 -
raio’s - 2 16 74 8 -
OM-leden 3 5 8 77 6 1
advocaten 1 4 9 69 12 5
brhv - 5 5 66 24 -
een VC leidt ertoe dat het
geweten van de rechter op
de tweede plaats komt
rechters 22 52 12 10 2 2
raio’s 30 52 12 4 2 -
OM-leden 27 54 6 9 2 1
advocaten 16 52 18 7 2 5
brhv 5 76 14 - 5 -
een VC werkt misbruik door
procespartijen in de hand
rechters 4 43 33 16 2 -
raio’s 4 48 34 14 - -
OM-leden 8 44 30 15 2 1
advocaten 7 55 25 7 1 5
brhv 5 67 19 9 - -
rechters hebben geen VC nodig;
zij zijn zelf integer genoeg
rechters 1 31 35 24 7 2
raio’s 4 35 37 20 4 -
OM-leden 4 38 29 22 5 1
advocaten 9 51 23 10 1 5
brhv 10 47 33 10 - -
een VC zonder externe werking
is een papieren tijger
rechters 9 63 13 12 1 2
raio’s 8 66 12 12 2 -
OM-leden 6 56 15 18 3 2
advocaten 4 29 18 38 6 5
brhv - 38 5 47 10 -
door het bestaan van een VC
komt er meer uniformiteit in
de rechtspraak
rechters 5 21 23 47 2 2
raio’s 3 13 23 58 3 -
OM-leden 4 18 26 47 4 1
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(vervolg tabel)
Tabel 2: Meningen over een verschoningscode (VC) per onderzoeksgroep (%)

helemaal oneens niet eens, eens helemaal onbekend
oneens niet eens

oneens

advocaten 2 11 30 49 3 5
brhv - 14 24 62 - -
door bestaan van een VC
kan wrakingskamer een
uitspraak beter motiveren
rechters 4 25 24 43 2 2
raio’s 2 20 21 51 6 -
OM-leden 4 20 15 54 5 2
advocaten 1 9 13 67 5 6
brhv 5 - 14 81 - -
met de invoering van een VC
wordt schijn van partijdigheid
niet opgelost
rechters - 8 21 59 10 2
raio’s - 18 28 48 5 1
OM-leden 2 14 22 54 6 2
advocaten - 14 33 42 6 5
brhv - 14 48 38 - -
een VC is belangrijk voor de
zittende magistratuur om zich
naar de buitenwereld toe te
verantwoorden
rechters 5 28 23 39 3 2
raio’s 3 25 21 48 3 -
OM-leden 4 29 14 48 3 2
advocaten - 14 33 42 6 5
brhv - 10 10 66 14 -
een VC is een stimulans voor een
integer bewustzijn van de rechter
rechters 7 26 20 43 2 2
raio’s 3 25 14 52 6 -
OM-leden 4 14 19 58 3 2
advocaten 2 16 22 49 5 6
brhv - 10 14 66 10 -
een VC bevordert het onderkennen
van dilemma’s door rechters
rechters 3 13 16 64 2 2
raio’s - 7 17 71 5 -
OM-leden 1 10 11 72 5 1
advocaten - 9 13 66 7 5
brhv - 10 5 66 19 -
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(vervolg tabel)
Tabel 2: Meningen over een verschoningscode (VC) per onderzoeksgroep (%)

helemaal oneens niet eens, eens helemaal onbekend
oneens niet eens

oneens

door een VC kan intern beter
controle worden uitgeoefend
rechters 5 28 28 36 1 2
raio’s 2 11 22 64 1 -
OM-leden 5 17 25 50 2 1
advocaten - 5 18 66 5 6
brhv - 5 14 81 - -
door een VC kan extern beter 
controle worden uitgeoefend
rechters 5 28 28 35 1 3
raio’s 1 26 23 47 3 -
OM-leden 6 24 26 40 2 2
advocaten - 10 22 59 3 6
brhv - 10 14 66 10 -
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Tabel 3: Meningen over een verschoningscode (VC) per onderzoeksgroep (gemiddelden*)

rechters raio’s OM-leden advocaten brhv

een VC geeft houvast aan rechters of ze
een zaak wel of niet kunnen behandelen 3,7 3,9 3,8 3,9 4,1

een VC leidt ertoe dat het geweten van
de rechter op de tweede plaats komt 2,2 1,7 2,0 2,2 2,2

een VC werkt misbruik door proces-
partijen in de hand 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3

rechters hebben geen VC nodig;
zij zijn zelf integer genoeg 3,0 2,9 2,9 2,4 2,4

een VC zonder externe werking is een
papieren tijger 2,3 2,3 2,6 3,2 3,3

door het bestaan van een VC komt er
meer uniformiteit in de rechtspraak 3,2 3,5 3,3 3,5 3,5

door het bestaan van een VC kan een
wrakingskamer een uitspraak beter
motiveren 3,2 3,4 3,4 3,7 3,7

met de invoering van een VC wordt
schijn van partijdigheid niet opgelost 3,7 3,4 3,5 3,4 3,2

een VC is belangrijk voor de ZM om
zich naar de buitenwereld toe te
verantwoorden 3,0 3,2 3,2 3,4 3,9

een VC is een stimulans voor een
integer bewustzijn van de rechter 3,0 3,3 3,4 3,4 3,8

een VC bevordert het onderkennen
van dilemma’s door rechters 3,5 3,7 3,7 3,8 4,0

door een VC kan intern beter controle
worden uitgeoefend 3,0 3,5 3,3 3,7 3,8

door een VC kan extern beter controle
worden uitgeoefend 3,0 3,2 3,0 3,6 3,8

* 1=helemaal oneens, 2=oneens, 3=niet eens/niet oneens, 4=eens, 5=helemaal eens.
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Schijn van partijdigheid in de media

Zaak Mink K.

Cotterell, V.
Voskuil mag weg na zeventien dagen cel
– voor wat eigenlijk?
Het Parool, 10 oktober 2000, p. 1

Lebesque, V.
Gijzeling journalist Voskuil door hof had
geen zin
De Volkskrant, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Hof gewraakt in zaak Mink K.
NRC Handelsblad, 10 oktober 2000, p. 1

Redactie
Rechters in zaak-Kok vervangen
Het Parool, 10 oktober 2000, p. 5

Redactie
Terugblik/De uitzonderlijke strafzaak van
Mink K.
Trouw, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Wraking hof in zaak Mink K.
Trouw, 10 oktober 2000, p. 1

Clickfonds

ANP Amsterdam
Clickfondskamer mag door met
beursfraude
De Volkskrant, 30 januari 2001, p. 15

Oranje, J.
Tumult Clickfonds was te vermijden
NRC Handelsblad, 10 februari 2001, p. 19

Oranje, J.
Verdachte Clickfonds wil andere rechter
NRC Handelsblad, 2 oktober 2001, p. 18

Redactie
Rechter Clickfonds niet onpartijdig
De Telegraaf, 23 januari 2001, p. 27

Redactie
Wrakingen volgen elkaar op in
Clickfondszaak
De Telegraaf, 27 januari 2001, p. 45

Redactie
Geen wraking in Clickfondszaak
De Telegraaf, 30 januari 2001, p. 27

Redactie
Opnieuw wraking bij Clickfonds
NRC Handelsblad, 5 februari 2001, p. 11

Redactie
Wrakingsverzoeken zetten Clickfondszaak
op scherp
De Telegraaf, 6 februari 2001, p. 23
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Redactie
Clickfonds-rechters mogen aanblijven
Het Financieele Dagblad, 7 februari 2001,
p. 11

Redactie
Geen wraking Clickfonds
De Telegraaf, 7 februari 2001, p. 23

Redactie
Rechters in Clickfonds na wraking
ontvangen
De Volkskrant, 4 oktober 2001, p. 1

Wraking lastige rechter

Ayadi, M. el
Advocaat ontkent advies wraken rechter,
maar zijn brief is duidelijk
Trouw, 8 december 2000, p. 4

Blijker, J. den
Wereldomroep wil af van lastige rechter
Trouw, 2 december 2000, p. 1

Wraking zelfmoordconsulent

Redactie
Advocaat hekelt mening president van
rechtbank
Nieuwsblad van het Noorden,
29 maart 2002, p. 3

Redactie
Rechter trekt zich terug na kritiek over
betrokkenheid
Nieuwsblad van het Noorden,
29 maart 2002, p. 1

Redactie
Rechter trekt zich terug na wraking
NRC Handelsblad, 29 maart 2002, p. 3

Redactie
Wraking in zaak hulp bij zelfdoding
De Volkskrant, 29 maart 2002, p. 3

Overige wraking

Couwenhoven, R. en Korver, H.
Alle rechters gewraakt
De Telegraaf, 6 januari 1999, p. 17

Couwenhoven, R. en Korver, H.
De wraak van de gewraakte rechter
De Telegraaf, 2 december 2000, p. 25

Franck, R.
Belager Utrechtse officier krijgt
Arnhemse rechter
Utrechts Nieuwsblad, 8 januari 2000

Redactie
Mogelijke wraking in Drome-zaak
Het Parool, 16 september 1998, p. 3

Redactie
Geen wraking in zaak Bouterse
Algemeen Dagblad, 22 september 1998,
p. 3

Redactie
Moszkowicz klaagt over rechter
De Gelderlander, 7 maart 2000, p. 5

Redactie
Wrakingsverzoek in rechtszaak André de V.
NRC Handelsblad, 6 april 2002, p. 2
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Rijkers, H.
Straatsburg geeft nekslag aan
wrakingsrecht
Katholiek Nieuwsblad, 31 augustus 2001,
p. 4-5

Hoofddoek

Cliteur, P.
Opzij en Zwolse rechter hebben gelijk
Trouw, 18 april 2001, p. 17

Hooven, M. ten
Tweedracht
Trouw, 19 mei 2001, p. 17

Paradijs, S.
Korthals verbiedt hoofddoekje in
rechtbank
De Telegraaf, 31 augustus 2001, p. 1, 6

Pierik, R.
Onpartijdigheid rechter niet bedreigd
door hoofddoek
Trouw, 12 mei 2001, p. 25

Redactie
Kledingregels bij rechtbank achterhaald
NRC Handelsblad, 11 april 2001, p. 3

Redactie
Hoofddoekjes niet in de rechtbank
NRC Handelsblad, 31 augustus 2001, p. 1

Redactie
Korthals: hoofddoekjes in rechtszaal
verboden
De Volkskrant, 1 september 2001, p. 3

Sorgdrager, W.
Hoofddoek en rechter
Trouw, 31 mei 2001, p. 19

Nevenfuncties

Berts, D. en Voskuil, B.
Rechters maken tijd voor omstreden
bijbanen
Nieuwe Revu, 10 november 1999, p. 20-24

Couwenhoven, R. en Korver, H.
Rechters sjoemelen met opgeven
bijbanen
De Telegraaf, 25 november 2000, p. 21

Directie Voorlichting
Korthals: verbeter registratie
nevenfuncties rechters
Ministerie van Justitie, 9 oktober 2000,
persbericht

Huisjes, B.
De tegenkrachten uit de rechterlijke
macht
Algemeen Dagblad, 11 oktober 2000, p. 7

Kuitenbrouwer, F.
Nevenfuncties Hoge Raad liggen gevoelig
NRC Handelsblad, 17 maart 2000, p. 7

Kuitenbrouwer, F.
Waar liggen de belangen van de Hoge
Raad?
NRC Handelsblad, 20 juni 2000, p. 3
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Leusden, R. van
Melden van bijbaantjes heeft niet
hoogste prioriteit van rechters
Haagsche Courant, 12 oktober 2000, p. 7

Redactie
Korthals onderzoekt bijbanen leden Hoge
Raad
ANP, 15 februari 2000, persbericht

Redactie
Bijbanen rechters ‘onjuist’
NRC Handelsblad, 16 februari 2000, p. 2

Redactie
Onderzoek bijbanen Hoge Raad
Trouw, 16 februari 2000, p. 3

Redactie
Rechters met bijbanen
Haagsche Courant, 18 februari 2000, p. 7

Redactie
Bijbaan rechters in wet beperken
Het Parool, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Bijbaan van rechter beter registreren
NRC Handelsblad, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Geen vat op bijbaan rechters
Algemeen Dagblad, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Minister wil paal en perk aan bijbanen
van rechters
Haagsche Courant, 10 oktober 2000, p. 3

Redactie
Rechters hebben reeks bijbanen
De Telegraaf, 10 oktober 2000, p. 3 en 9

Redactie
Bijbanen van rechters in Utrecht niet
taboe
Utrechts Nieuwsblad, 11 oktober 2000,
p. 17

Redactie
Goed voorbeeld
NRC Handelsblad, 11 oktober 2000, p. 7

Redactie
Rechters leven als gewone mensen
Reformatorisch Dagblad, 11 oktober 2000,
p. 10
Leeuwarder Courant, 11 oktober 2000,
p. 1

Redactie
Vereniging van rechters wil openheid
over nevenfuncties
De Telegraaf, 25 november 2000, p. 21

Rijkers, H.
Nevenfuncties van rechters moeten beter
geregistreerd
Katholiek Nieuwsblad, 19 oktober 2000,
p. 13
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Overige schijn van partijdigheid

Leusden, R. van
‘Te veel invloed dure advocaten’.
Als advocaten rechtertje spelen
Haagsche Courant, 26 mei 2001, p. 1 en 3

Redactie
Klassenjustitie
Staatscourant, 5 oktober 2001, p. 7

Wessels, K.
Rechtspraak aan de schandpaal
Algemeen Dagblad, 26 mei 2001, p. 7
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Leidraad registratie nevenfuncties

Hieronder wordt de tekst van de leidraad voor de registratie van nevenfuncties letterlijk
weergegeven, inclusief cursieveringen.

Leidraad voor de toepassing van artikel 44, tweede en derde lid van de Wet
rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Algemeen:

Artikel 44, tweede lid: Rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding
gedurende de binnenstage geven de functionele autoriteit kennis van de betrekkingen die zij
buiten hun ambt vervullen. Zo mogelijk geschiedt de kennisgeving zodra het voornemen
bestaat tot het gaan vervullen van de betrekking.
Derde lid: De functionele autoriteit houdt een register bij waarin de in het tweede lid, eerste
volzin bedoelde betrekkingen zijn opgenomen. Het register ligt ter inzage bij het
desbetreffende gerecht of parket.

Memorie van Toelichting: (kamerstukken II 1994-1995, 24220, nr.3 blz.23):
In dat geval (te weten bij tijdige melding als bedoeld in de tweede zin van het tweede lid
van bovenaangehaald artikel) heeft de functionele autoriteit de mogelijkheid om de
betrokkene nadere inlichtingen over de te vervullen betrekking te vragen en eventueel zijn
oordeel daarover kenbaar te maken.
In zeer uitzonderlijke gevallen kan de functionele autoriteit, indien deze van mening is dat de
aanvaarding of de vervulling van een bepaalde betrekking leidt tot verwaarlozing van de
waardigheid van het rechterlijk ambt; de ambtsbezigheden of de ambtsplichten, toepassing
geven aan artikel 14 van de Wet R.O. en de betrokkenen een waarschuwing geven. Indien de
betrokkene die waarschuwing naast zich neerlegt, kan in een extreem geval een ontslag-
procedure in gang worden gezet, gebaseerd op artikel 11, onderdeel c, van de Wet R.O.,
namelijk wegens handelen of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van
zaken bij de rechtspraak of aan het in haar te stellen vertrouwen.

– Onder betrekkingen buiten het ambt, hierna te noemen nevenfuncties, worden onder
meer verstaan: Alle bezoldigde functies en overigens alle commissariaten, docent-
schappen, het voeren van een eigen bedrijf en lidmaatschappen van besturen, advies-
commissies, arbitragecommissies en klachtencommissies.

– De voor het vervullen van een volledige of gedeeltelijke taak aangestelde rechterlijke
ambtenaren (hierna te noemen de “vaste rechters”) behoeven geen kennis te geven
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van nevenfuncties aan de functionele autoriteiten van de gerechten waar zij van
rechtswege rechter-plaatsvervanger zijn. 

– Indien naar het oordeel van de functionele autoriteit het vervullen van een bepaalde
nevenfunctie nadeel kan toebrengen aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak
of aan het in haar te stellen vertrouwen verzoekt hij betrokkene deze nevenfunctie op
te geven.

Wijze van kennisgeving en registratie

De kennisgeving vindt schriftelijk plaats en bevat in ieder geval een korte omschrijving
van de functie. Indien van belang voor de eventuele toepassing van wraking of
verschoning wordt tevens de naam van de betrokken organisatie en – voor zover van
belang – tevens de plaats waar deze wordt uitgeoefend vermeld. Niet behoeft te worden
opgegeven of men voor een nevenfunctie bezoldigd wordt. Indien geen nevenfuncties
worden vervuld, wordt daarvan eveneens schriftelijk melding gemaakt. Hetzelfde geldt
voor het vervallen van een nevenfunctie.

De kennisgeving wordt gedaan bij de eerste benoeming en voorts bij gelegenheid van
iedere (voorgenomen) wijziging in de opgegeven nevenfuncties.

De registratie van de kennisgeving vindt plaats in een losbladig register. Indien een
nevenfunctie niet meer wordt uitgeoefend wordt daarvan eveneens in het register melding
gemaakt. In dit register worden ook de gegevens van de president en de kantonrechter
o.i.r. van het betrokken gerecht opgenomen. De gegevens van de presidenten van de
gerechtshoven worden ingevolge artikel 1 van de Wrra daarnaast opgenomen in het
register van de Hoge Raad en de gegevens van de presidenten van de rechtbanken en de
kantonrechters o.i.r. in het register van het gerechtshof c.q. de rechtbank in het
rechtsgebied waarvan zij zijn aangesteld. Voor iedere rechterlijke ambtenaar,
plaatsvervangers inbegrepen, en de rechterlijke ambtenaren in opleiding, wordt, in
alfabetische volgorde, een afzonderlijke pagina opgenomen. 
Ten aanzien van plaatsvervangers, die geen kennisgeving hebben gedaan en/of niet
(meer) worden ingezet, wordt in het register vermeld dat zij niet worden ingezet.

Indien een rechterlijk ambtenaar bij een ander gerecht wordt benoemd, wordt de pagina
uit het register die diens gegevens bevat, aan dit gerecht gezonden.

Sancties:

Bij weigering melding nevenfuncties en bij weigering om een ontoelaatbaar geachte
nevenfunctie op te geven, is het tuchtrecht als omschreven in de artikelen 11 en 14 van
de Wet R.O. van toepassing, met dien verstande dat in eerste instantie door de daartoe
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bevoegde president een waarschuwing wordt gedaan. Indien deze niet het gewenste
resultaat heeft, wordt dit ten aanzien van vaste rechters ter kennis gebracht van de
procureur-generaal bij de Hoge Raad. Rechter-plaatsvervangers wordt verzocht ontslag te
nemen. Voor het overige kan ten aanzien van deze categorie worden volstaan met het niet
langer inzetten van betrokkenen. Rechterlijke ambtenaren in opleiding worden ten aanzien
van hun ambtelijke aanstelling bij de minister van Justitie voorgedragen voor ontslag.

Inzage:

Een ieder heeft recht op kostenloze inzage in het register. Er behoeft geen belang te
worden aangetoond. Het inzagerecht beperkt zich tot het inzien van het register.
Afschriften worden als regel niet verstrekt, overschrijven is toegestaan. Het register wordt
bewaard op het bureau van de president c.q. kantonrechter o.i.r. Bij een verzoek om
inzage wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld het register in een daarvoor aan-
gewezen ruimte in te zien.
Indien informatie wordt verzocht over de nevenfuncties van een ingezette rechter-
plaatsvervanger die bij een ander gerecht van dezelfde aanleg als vaste rechter is aan-
gesteld, wordt deze door of namens de functionele autoriteit zo spoedig mogelijk bij dit
gerecht opgevraagd. De gevraagde informatie wordt door dat gerecht per ommegaande
aan het aanvragende gerecht verstrekt.










