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Ten geleide 

Svstematische en voortdurende kwaliteitsverbetering is langzamerhand in 
kringen van de zittende magistratuur een vertrouwd begrip geworden. 
Ook is steeds meer het besef aan het doordringen dat kwaliteitsverbetering 
niet beperkt kan blijven tot de juridisch inhoudelijke kwaliteit, maar tevens 
de organisatorische kwaliteit dient te omvatten. 
In samenhang daarmee wint de gedachte veld dat de maatstaf voor kwaliteit 
niet in de eerste plaats dient te liggen bij degenen die rechtspreken, maar bij 
degenen die recht zoeken. 

Kwaliteit is echter in beginsel een onbepaald begrip. 
Hoe maak je kwaliteit tastbaar en meetbaar ? Wat zijn de — door een ieder 
aanvaarde — indicatoren van kwaliteit en welke normen hanteer je voor die 
indicatoren? 

Om een begin te maken met het antwoord op die vragen leek het een goede 
gedachte om te inventariseren hoe de rechtspraak in vergelijkbare landen 
met deze vragen omgaat. Het resultaat van die inventarisatie ligt voor u. 

Mij trof met name het kwaliteitsproject in Nova Scotia (Canada) vanwege het 
delicate onderwerp — kwaliteit van de individuele rechter —, de 
zorgvuldigheid waarmee het onderwerp benaderd werd, alsmede het felt dat 
de voorbereiding van het project jaren in beslag nam. 

Uiteraard moet er een vervolg op deze studie komen, 
Het pVRO is bezig met het in gang zetten van het project 
Kwaliteitsindicatoren en Waarderingsonderzoek, welk project mede richting 
zal geven aan het vervolg. 

Ik wens u ten slotte veel plezier bij het lezen. 

Mr F.C. Lauwaars, voorzitter begeleidingscommissie. 



Voorwoord 

Dit rapport bevat een verkenning van de internationale literatuur over 
kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht. Deze literatuur bleek 
schaars en moeilijk toegankelijk. Gelukkig hebben wij voor suggesties en 
informatie met succes een beroep kunnen doen op velen in binnen- en 
buitenland. Hun aantal is te groot om hen bier met name te noemen, maar 
wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd. Speciaal dankbaar zijn wij 
professor E. Blankenburg, hoogleraar in de rechtssociologie aan de VU, en de 
heer mr. P.A.M. Verrest van het WODC, voor hun kritische kanttekeningen en 
suggesties bij het conceptrapport. Onze dank gaat voorts uit naar de leden 
van de leescommissie: de heren dr. P. Albers en drs. R.J.J. Eshuis van het 
WODC, en drs. J.W. van Wetten van DRp. Daarnaast willen wij bedanken de 
heer C.J. van Netburg, documentalist bij het WODC, voor het werk dat hij 
voor dit onderzoek heeft verricht. Ten slotte zijn wij de leden van de 
begleidingscommissie (zie bijlage 1) erkentelijk voor hun professionele 
inbreng en commentaar op de rapportage. De plezierige sfeer waarin zij 
plaatsvonden maakten deze bijeenkomsten tot een genoegen. 
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Samenvatting 

De kwaliteit van de rechtspraak ondervindt steeds meer belangstelling. Hoewel thans 
een terughoudende attitude nog lijkt te domineren groeit van de zijde van het publiek, 
de pers en de politiek de druk om de kwaliteit van de rechtspraak beter te 
verantwoorden. Door rechters en hun vertegenwoordigende organisaties wordt echter 
regelmatig publieke aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk en het risico van 
kwaliteitsverlies dat daarvan het gevolg kan zijn. De rechterlijke organisatie staat 
bovendien aan de vooravond van een grootscheeps moderniseringsproces langs de 
lijnen van het rapport van de Commissie Leemhuis ('Rechtspraak bij de tijd') en de 
Contourennota modernisering rechterlijke organisatie ('Rechtspraak in de 21e eeuw'). 
Kwaliteitsbevordering is in dit proces een van de leidende principes. Bij de huidige 
inspanningen in Nederland om de kwaliteit van de rechtspraak meer systematisch te 
verbeteren, kan gebruik worden gemaakt van buitenlandse ervaringen op dit punt. 
Daarom heeft de afdeling beleid van de Directie Rechtspleging van het ministerie van 
Justitie het WODC verzocht een 'quick scan' uit te voeren van de internationale 
literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in het buitenland. De 
bedoeling daarvan is inzicht te verkrijgen in deze buitenlandse ervaringen en een 
bijdrage te leveren aan kennisverspreiding naar het veld. 

Probleemstelling 

In de literatuur zijn tat van definities aan te treffen over kwaliteit en kwaliteitssystemen. 
Zij kunnen betrekking hebben op werkprocessen, producten of diensten. Definities van 
kwaliteitszorghebben betrekking op de activiteiten die zijn gericht op het proberen zeker 
te stellen dat een product of dienst aan de gestelde eisen voldoet. 
Kwaliteit wordt in dit onderzoek opgevat als het voldoen aan criteria. Een 
kwaliteitssysteem houdt in dat op systematische wijze wordt getracht te voldoen aan 
criteria. De systematiek betreft de herhaalbaarheid en de vaste volgorde waarin de 
verrichtingen plaatsvinden: vaststelling van de criteria, metingen om na te gaan of aan 
de criteria wordt voldaan en maatregelen om beter aan de criteria te gaan voldoen. 
De probleemstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 
Welke kwaliteitssystemen voor de rechtspraak worden in het buitenland gehanteerd en 
wat zijn de ervaringen die ermee zijn opgedaan? 

Deze probleemstelling laat zich opdelen in de volgende onderzoeksvragen. 
1 Wat zijn de achtergronden van het lcwaliteitssysteem? Wie zijn initiatiefnemers? 
2 Wat is het doel van het kwaliteitssysteem? 
3 Hoe is het kwaliteitssysteem organisatorisch vormgegeven? 
4 Wat zijn de criteria van het kwaliteitssysteem? 
5 Hoe wordt gemeten of aan de criteria wordt voldaan en hoe wordt de kwaliteit 

gewaarborgd? 
6 Welke ervaringen zijn met het kwaliteitssysteem opgedaan? Wat zijn de effecten en 

is het systeem de investering waard geweest? 



ReiIcwijdte van het onderzoek 

Dit onderzoek is een zogenaamde quick scan, waarin bij wijze van eerste verkenning 
wordt getracht in een beperkte tijd zoveel mogelijke informatie te verzamelen. Voor het 

onderzoek is met name literatuur over kwaliteitssvstemen in de Angelsaksische en de 

ons omringende landen geraadpleegd. Daarbij is gebruik gemaakt van diverse literatuur-

databases, websites van relevante organisaties en van informatie van deskundigen, veelal 

via persoonlijke netwerken. De betrekkelijk brede scope en de slecht toegankelijke 

informatie hebben, gecombineerd met de korte doorlooptijd, tot gevolg dat wij over 

sonnige kwaliteitssystemen slechts beperkte informatie hebben en niet kunnen 

uitsluiten dat meer informatie beschikbaar is. 

Rechtssystemen en rechtsculturen 

Kwaliteitssystemen voor de rechtspraak ontstaan en functioneren binnen nationaal 

gekleurde politieke en juridische systemen en culturen, waarvan de gehanteerde 

kwaliteitssystemen de sporen dragen. Deze politieke systemen en culturen verschillen 

onder meer met betrekking tot de volgende aspecten van elkaar. 

— Angelsaksische of continentaal Europese rechtscultuur: In Angelsaksische landen, zoals 

Engeland en de VS, is het recht, historisch gezien, primair een product van de 

rechtspraktijk. In vrijwel alle landen van het Europese continent is de 

rechtsontwikkeling sterk bepaald door de receptie van het Romeins recht en de 

daardoor geinspireerde beoefening van het recht. Van oudsher is wetgeving in deze 

landen de belangrijkste rechtsbron. Inmiddels zijn deze verschillen sterk verminderd 

en is ook in de Angelsaksische landen wetgeving een belangrijke rechtsbron. Binnen 

elk van beide stelsels zijn er bovendien onderling oak nog aanzienlijke verschillen 

aanwijsbaar. Niettemin zijn er in het functioneren van rechtssystemen nog tal van 

verschillen aan te wijzen die hiertoe herleidbaar zijn. 

— Federale of eenheidsstaat: In sommige federale staten, zoals de VS, is sprake van twee 

niveaus van rechtspraak die onderling geheel gescheiden zijn: op het landelijk 

niveau en op het niveau van de afzonderlijke staten. 

— Verhoucling rechterlijke macht, uitvoerende macht en tvetgevend macht: Als regel is de 

rechterlijke macht een der drie staatsmachten. In Frankrijk is dat echter niet het 

geval; daar kent men slechts twee staatsmachten (de wetgevende en de uitvoerende) 
en bezit de rechterlijke macht een status sui generis. De verhouding tussen de 
rechterlijke macht en de andere staatsmachten en de wijze waarop aan de 

onafhankelijkheid van de rechterlijke macht gestalte wordt gegeven verschilt per 

land. 

— In Canada, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal bestaat er een 

Raad voor de rechterlijke macht die de belangen daarvan behartigt en 

verantwoordelijk is voor het beheer van de rechterlijke organisatie. Er bestaan 

aanmerkelijke verschillen in samenstelling, functie en bevoegdheden van deze 

raden. 

— Niet professionele rechters: In de meeste landen vervullen oak lekenrechters een 
rechtsprekende functie. In onder andere Noorwegen en Denemarken maakt men, 
daarnaast gebruik van rechter-plaatsvervangers die wel jurist zijn. Zowel rechter-

plaatsvervangers als lekenrechters worden voor een beperkte tijd benoemd en van 



hen wordt slechts de functionele en niet, zoals bij de vaste rechters, de persoonlijke 

onafhankelijkheid grondwettelijk gewaarborgd. 
Er zijn grote verschillen tussen landen in de organisatie van de rechtsprekende macht, 
bijvoorbeeld naar omvang en ten aanzien van de mate van differentiatie en 
specialisering, de wijze van rekrutering en opleiding, carrierepatronen, controle en 
toezicht op rechters, etc. Met name de VS nemen een uitzonderingspositie in wat 
betreft de mate waarin daar is voorzien in externe controle op de rechterlijke macht. 

Kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht 

Kwaliteit van de rechtsprekende macht als geheel (macroniveau) 

3 

Bij c beantwoording van de onderzoeksvragen kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht als geheel (het `macro-niveau'), 
de gerechten (het `meso-niveau') en de individuele rechters (het 'micro-niveau'). Het 
aantal kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht als geheel, voor de gerechten 
en voor de rechters blijkt sterk uiteen te lopen. In de literatuur worden meer 
kwaliteitssystemen voor gerechten (17) dan voor individuele rechters (11) genoemd, 
terwijI het aantal vermelde kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht als geheel 
het geringst (4) is. Dit houdt mogelijk verband met de omstandigheid dat er reeds de 
nodige statistische informatie op het niveau van de gerechten voorhanden is, dankzij de 
daar aanwezige geautomatiseerde systemen. Bovendien brengen systemen voor de 
organisatorische kwaliteit en de servicegerichtheid van de gerechten wellicht de 
onafhankelijkheid van de rechters het minst in het gevaar. Dit zal veel eerder het geval 
zijn bij kwaliteitssystemen op het niveau van individuele rechters, vooral als daarin 
eveneens de kwaliteit van de kernactiviteit, het rechtspreken, wordt betrokken. Ten 
slotte houdt het vrijwel ontbreken van kwaliteitssystemen voor de 'rechtsprekende 
macht' als geheel mogelijk verband met de omstandigheid dat het hierbij gaat om een 
veel minder goed operationaliseerbaar begrip. In het volgende worden de verschillende 
onderzoeksvragen per niveau beantwoord (althans voorzover er informatie over 
beschikbaar is). 

Uit de literatuur valt op te maken dat er weinig kwaliteitssystemen zijn voor de 
rechtsprekende macht als geheel (het 'macro niveau'): vier systemen in drie van de 
zestien bestudeerde landen, namelijk een Amerikaans, een Portugees en twee Duitse 
systemen: 
— In de Amerikaanse staat Florida is de rechtsprekende macht sinds enige jaren 

grondwettelijk verplicht haar plannen op lange termijn bekend te maken en over de 
realisatie daarvan verantwoording af te leggen. Daartoe heeft men inmiddels een 
visie en een missie ontwikkeld met criteria, die de basis moeten vormen van de 
plannen. Dit heeft drie jaar in beslag genomen. Volgens deze visie moet `justitie' 
toegankelijk, rechtvaardig en effectief zijn, anticiperen en reageren op de behoeften 
van de gehele samenleving en daartegenover rekenschap afleggen. De missie houdt 
in dat de rechtsprekende macht de rechten en vrijheden moet beschermen, de wet 
moet handhaven en interpreteren en een vreedzame oplossing voor conflicten moet 
bieden. Gezien de termijn waarbinnen de plannen gerealiseerd moeten worden — 
voor sommige lange-termijn-plannen is dat zelfs twintig jaar — zal deze evaluatie 
een langdurige periode in beslag nemen. 



Kwaliteit van de gerechten (mesoniveau) 

4 

In Portugal en Duitsland worden herhaaldelijk opiniepeilingen onder de bevolking 

gehouden. De Duitse peilingen leveren slechts uiterst globale informatie op. De 

Portugese peilingen zijn ingegeven door de behoefte aan een beeld van de bij de 

bevolking levende verwachtingen en waardering met betrekking tot de 
rechtsprekende macht. De vragen hebben betrekking op de volgende criteria: 

toegankelijkheid van de rechtspraak, de onafhankelijkheid van de rechters en de 

tijdigheid en rechtvaardigheid van de beslissingen van de rechters. 

In dn literatuur hebben wij 17 kwaliteitssystemen voor de gerechten aangetroffen, in tien 

van de 16 onderzocht landen. 

— Achtergronden: Opvallend genoeg worden in landen met uiteenlopende 

rechtssvstemen dezelfde aanleidingen genoemd voor het ontwikkelen van 

kwaliteitssystemen voor gerechten, namelijk een toenemende overbelasting van de 

• gerechten, interne en externe kritiek op het functioneren van de gerechten en de 

signalering van een te grate afstand tussen de rechtsprekende en ondersteunende 

functionarissen binnen de gerechten. 

— Doel: Kwaliteitssystemen voor gerechten blijken voor verschillende doeleinden te 

warden gebruikt, namelijk voor intern gebruik (am tot verbeteringen te komen of 

voor de vaststelling van het budget) en/of, vooral in de VS, voor extern gebruik (ter 

verantwoording tegenover het publiek). Daarnaast kunnen kwaliteitssystemen 

dienen voor het volgen van de ontwikkelingen in de tijd bij de afzonderlijke 

gerechten (am na te gaan of deze beter gaan functioneren), of voor een vergelijking 

tussen de gerechten (vooral met de bedoeling dat de gerechten die het minder goed 

doen, leren van die met betere resultaten). 

— Organisatorische vormgeving: Van slechts 4 van de 17 kwaliteitssystemen wordt in 

de literatuur melding gemaakt van de organisatorische vormgeving. De opzet van 

deze verder zo verschillende kwaliteitssystemen vertoont opmerkelijke 

overeenkomsten. Men tracht eerst een draagvlak te creeren binnen de rechterlijke 

organisatie door vertegenwoordigers ervan zoveel mogelijk te betreldcen bij de 

ontwikkeling van het kwaliteitssysteem. Het systeem wordt vervolgens bij een 

beperkt aantal gerechten getoetst en daarna aangepast. 

— Criteria: De kwaliteitssystemen voor de gerechten bestrijken de volgende terreinen: 

organisatorische kwaliteit, servicegerichtheid en juridische kwaliteit. Elk van deze 

kwaliteitsterreinen heeft eigen criteria. De meeste kwaliteitssystemen op 

gerechtsniveau zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de organisatie 

en/of de servicegerichtheid van de gerechten. In de VS en in enkele Scandinavische 

landen bestaan er ook kwaliteitssystemen voor de juridische kwaliteit. Het aantal 

criteria dat wordt gehanteerd verschilt per systeem, vooral afhankelijk van de 

beschikbare tijd, mensen en middelen. Want hoe uitgebreider, hoe kostbaarder. Het 

is echter opvallend dat in de meeste kwaliteitssystemen, ondanks uiteenlopende 

doelstellingen, gelijksoortige criteria worden gehanteerd. 

— Toets en waarborg van de kwaliteit: In veel landen van het Europese continent is de 

rechterlijke organisatie zelf verantwoordelijk voor het toetsen en waarborgen van de 

kwaliteit van de gerechten. Het ministerie van justitie dat in de regel 

verantwoordelijk is voor de budgettering, wordt veelal betrokken bij het toezicht op 

de organisatorische kwaliteit. In Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal is een inspectie 

belast met het toezicht op de rechterlijke organisaties. In de VS bestaan ook 



kwaliteitsystemen, waarbij de toetsende instantie een organisatie is die de bevolking 
vertegenwoordigt. 
Ervaringen: U it de praktijk blijkt dat de opzet, test en invoering van een 
kwaliteitssysteem zeker twee a drie jaar in beslag neemt. Voorts leert de ervaring dat 
het gebruik van een kwaliteitssysteem door een gerecht vooral niet te tijdrovend en 
te duur mag zijn. Anders dreigt het gevaar dat wordt bezuinigd op de regelmatige 
metingen, die essentieel zijn voor een kwaliteitssysteem. Aangezien de meeste 
kwaliteitssystemen van recente datum of nog in ontwikkeling zijn, is nog weinig 
bekend over het effect daarvan op het fun ctioneren van de gerechten. 

Kwaliteit van de rechters (microniveau) 

5 

In de literatuur hebben wij in totaal 11 kwaliteitssystemen aangetroffen voor individuele 
rechters, verdeeld over 8 van de 16 landen. 
- Achtergronden en doel: Aard en gebruik van kwaliteitssystemen voor rechters 

• hangen onder meer samen met de rekrutering en opleiding van rechters. 
Kwaliteitssystemen bestemd voor gebruik binnen de rechterlijke organisatie dienen 
om meer zicht te krijgen op de carriere- en plaatsingsmogelijkheden van de rechters, 
in verband met eventuele disciplinaire maatregelen en/of voor feedback voor de 
rechters zelf. Kwaliteitssystemen bestemd voor extern gebruik, zoals Amerikaanse, 
moeten exteme beoordelaars voorzien van betrouwbare informatie. 

— Organisatorische vormgeving: Bij kwaliteitssystemen die zijn bedoeld om rechters 
zelf van feedback te voorzien is hun medewerking een vereiste. Een voorwaarde 
daarvoor is dat rechters de garantie krijgen dat hun onafhankelijke positie niet in 
gevaar komt. De medewerking van rechters tracht men doorgaans te verkrijgen 
doordat deelname geschiedt op vrijwillige basis, en door hen te verzekeren dat de 
informatie vertrouwelijk wordt behandeld, dat het voor de evaluatie 
verantwoordelijke onderzoeksteam volledig onafhankelijk is, en dat de rechters niet 
onderling worden vergeleken. Het draagvlak onder de rechters kan worden vergroot 
door hen medezeggenschap te geven over de aard van de informatie die over hen 
zal worden verzameld. Indien ook anderen dan rechters informatie over het 
functioneren van rechters verstrekken, zoals advocaten, dan krijgen ook zij de 
garantie van anonimiteit. 

— Criteria: De criteria van de verschillende kwaliteitssystemen voor de rechters komen 
sterk met elkaar overeen. Zij lijken nauwelijks verband te houden met de aard en het 
doel van deze systemen. Het gaat bij deze criteria doorgaans om de volgende: 
onpartijdig en rechtvaardig handelen, het op de juiste wijze hanteren van de wet en 
de procedures, besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden, gepast gedrag 
tegenover alle betrokkenen, inzet, werkefficientie en kostenbewustzijn, werken in 
teamverband en leidinggeven aan een team. 

— Toets en waarborg van de kwaliteit: In de continentaal Europese landen valt het 
toezicht op de rechters onder de verantwoordelijkheid van de rechtsprekende macht 
zelf. Daarnaast oefent in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, het ministeries van 
Justitie (indirect) controle uit op de wijze waarop rechters hun beheerstaken 
vervullen. Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen landen in de mate van 
(periodieke) controle van de kwaliteit van rechters. Deze hangt samen met het 
rechtssysteem en de structuur van de rechterlijke organisatie. In sommige landen, 
zoals Frankrijk en Duitsland, worden rechters periodiek beoordeeld. In andere 
landen is sprake van informele intercollegiale toetsing. Uit de literatuur valt voorts af 



te leiden dat in sommige landen, zoals Belgie en Italie, periodiek toezicht op 

rechters in de praktijk geheel ontbreekt. In de VS wordt het toezicht op rechters oak 

wel uitgeoefend door externe organisaties, zoals de advocatuur of organisaties die 

het 'publiek' vertegenwoordigen. 
Ervaringen: Alleen in de Amerikaanse en Canadese literatuur wordt melding 

gemaakt van ervaringen die men met kwaliteitssystemen voor rechters heeft 

opgedaan. Deze leren dat medewerking van de rechters en eventuele externe 

beoordelaars, zoals advocaten, alleen kan warden verkregen, indien hun 

bovengenoemde garanties worden geboden. 

Hiaten 

6 

In het algemeen kan warden geconcludeerd dat er in de literatuur maar weinig 

informatie over kwaliteitssystemen is aan te treffen. De informatie vertoont bovendien 

verschillende hiaten. In sommige landen ontbreken weliswaar kwaliteitssystemen op het 

niveau van de rechter, maar worth dit enigszins gecompenseerd door vormen van 

intercollegiale toetsing, functionerings- en/of evaluatiegesprekken. Over de aard, de 

criteria en de resultaten daarvan is echter in de literatuur hoegenaamd niets te vinden. 

Tenslotte is in de literatuur buitengewoon weinig te vinden over de ervaringen met en 

de organisatorische vormgeving van kwaliteitssystemen. 



1 	lnleiding 

1.1 	Aanlelding 

De kwaliteit van de rechtspraak ondervindt steeds meer belangstelling. Van de zijde van 
het publiek, de pers en de politiek groeit de druk om de kwaliteit van de rechtspraak 
beter te verantwoorden. Publieke belangstelling voor rechterlijke uitspraken bestaat at 
lang. Het mediaspektakel rond onder andere de Hakkelaarzaak heeft bijvoorbeeld een 
impuls gegeven aan de discussie over openbaarheid in strafzaken. De laatste jaren is ook 
het functioneren van rechtbanken voorwerp van publiek debat geworden. Zo trok 
bijvoorbeeld het onderzoek van bureau Terpstra en Tukker naar het functioneren van de 
gerechten te Arnhem landelijk de aandacht. De aandacht van de media strekt zich 
inmiddels ook uit tot het functioneren van individuele rechters. Onlangs heeft het blad 
Amice de Nederlandse kortgeding rechters langs de meetlat gelegd (Kat, 1998). Len 
belangrijke factor achter de druk op externe verantwoording van kwaliteit van de 
rechtspraak zijn de burgers, dat wit zeggen de Ilanten'. 

Hoewel thans een terughoudende attitude nog lijkt te domineren, groeit de externe 
belangstelling voor de kwaliteit van de rechtspraak. Door rechters en bun 
vertegenwoordigende organisaties wordt echter regelmatig publieke aandacht gevraagd 
voor de hoge werkdruk en het risico van kwaliteitsverlies dat daarvan het gevolg kan zijn. 
Bovendien neemt ook binnen de rechtsprekende macht de belangstelling voor het op 
systematische wijze werken aan de kwaliteit van de rechtsspraak duidelijk toe. 

In kwaliteitstrajecten is vaak sprake van een wisselwerking tussen publieke druk, media, 
en initiatieven van overheidswege. In dit verband is bijvoorbeeld te wijzen op de 
ontwikkeling van kwaliteitssystemen in de Verenigde Staten, waar aanvankelijk groepen 
verontruste burgers publiceerden over het functioneren van rechters. De media namen 
dit over en publiceerden jaarlijks lijsten met namen van de best en de slechtst 
functionerende rechters. De rechtsprekende macht heeft vervolgens zelf het initiatief 
genomen voor de ontwikkeling van een kwaliteitsproject. Het lijkt nog slechts een 
kwestie van tijd alvorens ook aan de rechtsprekende macht in Nederland zal worden 
gevraagd extern verantwoording af te leggen over de voortgang van de 
kwaliteitsbevordering en de daarvoor ingezette middelen. 

In verband hiermee heeft het WODC, op verzoek van de afdeling beleid van de Directie 
Rechtspleging van het ministerie van Justitie, een 'quick scan' verricht in de 
internationale literatuur over gehanteerde kwaliteitssystemen in de rechtspraak in het 
buitenland met als doel inzicht te verkrijgen in deze buitenlandse ervaringen en een 
bijdrage te leveren aan kennisverspreiding naar het veld. De resultaten van de 
literatuurverkenning lijken vooral van belang voor het pVRO (project Versterking 
Rechtelijke Organisatie), waaronder deelprojecten vallen, gericht op de ontwikkeling van 
waarderingsonderzoek en lcwaliteitsindicatoren. 
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In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de stand van zaken in Nederland. Daarna 

komen de onderzoeksvragen van de internationale literatuurverkenning ter sprake 

alsmede de reikwijdte van het onderzoek. Vervolgens wordt gewezen op de invloed van 

de rechtscultuur in de diverse landen op de kwaliteitssystemen aldaar. Het hoofdstuk 

worth afgesloten met een overzicht van de inhoud van het rapport. 

1.2 	De stand van zaken in Nederland 

1.2.1 	Verhouding rechterlijke macht en uituoerende macht 

Art. 1 16, eerste lid, Gr.w. bepaalt dat de wet de gerechten aanwijst die behoren tot de 

rechterlijke macht. Ter uitvoering van deze bepaling bepaalt art. I Wet RO dat de tot de 

rechterlijke macht behorende gerechten zijn: 'de kantongerechten, de 

arrondissementsrechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad. 

De Grondwet bevat de essentiele onafhankelijkheidswaarborgen voor de leden van de 

zittende magistratuur. Volgens Art. 117, eerste lid, Gr.w. worden de rechters bij 

Koninklijk Besluit voor het leven benoemd. Bovendien kunnen zij volgens Art. 117, derde 

lid, Gr. w. in bij de wet bepaalde gevallen uitsluitend door 'een bij de wet aangewezen 

tot de rechterlijke macht behorend gerecht' (de Hoge Raad) worden geschorst of 

ontslagen. 

De organisatie van de zittende magistratuur wordt ingrijpend gewijzigd. Het ligt in de 

bedoeling dat er een Raad voor de Rechtspraak komt, waarvan de meerderheid van de 

leden zal bestaan uit leden van de zittende magistratuur. 

1.2.2 	Modern isering van de rechterlijke organisatie 

De rechterlijke organisatie zal in deze kabinetsperiode worden gemodemiseerd (zie 

Adviescommissie, 1998; Rechtspraak in de 21ste eeuw, 1998). Deze operatie heeft als 

doel tot een bestel te komen waarin: 

— rechtspraak op maat plaatsvindt; 

— doorlooptijden zijn bekon; 

— gerechten via modeme communicatiemiddelen voor burgers en instanties sneller 

bereikbaar zijn; 

— de rechtsgelijkheid en de eenheid van de rechterlijke organisatie meer accent 

krijgen; 

— de orientatie op de omgeving van de rechterlijke organisatie is toegenomen. 

Om dit te bereiken wordt in de komende vier jaren extra geld in de rechtspraak 

geinvesteerd en wordt de organisatiestructuur aangepast. 

De modernisering van de rechterlijke organisatie wordt niet vanuit Den Haag' opgelegd, 

maar wordt vooral door de zittende magistratuur zelf vormgegeven. Onder directe 

verantwoordelijkheid van de rechterlijke organisatie is het project Versterking 

Rechterlijke organisatie (pVRO) van start gegaan. Het p1/RU beslaat in hoofdzaak de 

volgende projectonderwerpen: 

— bestuur van de gerechten; 

— personeels- en opleidingsbeleid; 

— inrichting werkprocessen; 

— waarderingsonderzoek en klachtenregeling; 

— landelijke eenheid Toekomst Rechtspraak. 



1.2.3 	Selectie en opleiding van rechters 

1.2.4 	Huidige kwaliteitszorg bij de rechtsprekende macht 

Er wordt een vorm van bestuurlijke bundeling van kantongerechten en rechtbanken 

beoogd. 
Ook op het niveau van de gerechten vinden ingrijpende veranderingen plaats. Van 
oudsher is het gerecht, althans wat betreft de rechters, niet geconstrueerd als een 
hierarchische organisatie. De leden van het gerecht (de algemene vergadering) zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het besturen van het gerecht, waarbij de president tot 
op zekere hoogte als primus inter pares fungeert. Doordat de gerechtspresidenten op het 
terrein van het beheer meer verantwoordelijkheden hebben gekregen, is hun rot de 
laatste tijd echter duidelijk versterkt. Bovendien heeft de sterke groei in omvang van de 
gerechten in de afgelopen jaren tot divisievorming daarbinnen geleid en tot de instelling 
van een dagelijks bestuur dat op informele basis functioneert. Door genoemde 
ontwikkelingen is de rol van de algemene vergadering feitelijk teruggedrongen. Er is als 
zodanig sprake van een verschuiving van een collectief naar een meer hierarchisch 
bestuursmodel (Simons, 1996: p. 170 e.v.). Het ligt in de bedoeling dat de leiding over 
het beheer van de gerechten straks ook formeel berust bij een dagelijks bestuur, waarvan 
naast de president een directeur kwaliteit (een rechter) en een directeur beheer deel 
uitmaken (Rechtspraak in de 21ste eeuw, 1998). 
Verder ligt het in de bedoeling de budgetten van de gerechten te koppelen aan het 
aantal door hen afgedane zaken, teneinde de doorlooptijden te bekorten (Recht van 
spreken, 1999). 

De rechtsprekende macht streeft emaar ongeveer de helft van de rechters te laten 
bestaan uit personen die als jong jurist, na een strenge selectie, de raio-opleiding 
hebben gevolgd en voor de andere helft uit mensen die in een juridische functie buiten 
de rechtsprekende macht ervaring hebben opgedaan voordat zij tot rechter zijn 
benoemd, de zogenaamde buitenstaanders (Simons, 1996: p. 74 e.v.). De raio-
selectiecommissie en de Commissie Aantrelcken Rechterlijke Macht (voor de selectie van 
de buitenstaanders) bestaan uit vertegenwoordigers van de zittende magistratuur, het 
Openbaar Ministerie, het ministerie van Justitie en mensen van buiten (onder andere de 
advocatuur). In de Commissie Aantrekken Rechterlijke Macht zijn de leden van de 
zittende magistratuur ver in de meerderheid en vervullen de commissieleden afkomstig 
van het ministerie van Justitie, alleen een adviserende rol (Simons, 1996, p. 74 en 77). 
Naast de professionele rechters zijn er rechter-plaatsvervangers. Zij behoren niet tot de 
vaste formatie van een gerecht, maar nemen op incidentele basis deel aan de 
werkzaamheden daarvan (Simons, 1996: P.  64). Aan de Nederlandse rechtspraak nemen 
nagenoeg geen leken deel. 

Momenteel bestaan er in de Nederlandse rechtspraak verschillende vormen van 
waarborgen van de juridische kwaliteit: meervoudige raadkamer, jurisprudentieoverleg, 
hoger beroep en cassatie, klacht- en tuchtprocedures. Voor de buitenwereld is het in de 
huidige situatie lastig om een totaalbeeld te krijgen van de kwaliteit van uitspraken. De 
casuistiek domineert en er wordt weinig systematisch en transparant informatie 
verzameld. Veel elementaire gegevens (soon zaak en geldelijk belang, doorlooptijden, 
wijze van behandeling, hoger beroep en cassatie, afhandeling van klachten, etc) 
ontbreken, althans op geaggregeerd niveau. Kwaliteitsbewaking door middel van 



10 

openbaarheid van zaken en hoger beroep is bovendien reactief en betreft slechts een 

klein deel van de zaken. 
Binnen de rechtsprekende macht als geheel lopen momenteel verschillende initiatieven 

waarin de kwaliteit van de rechtspraak centraal staat. De Stichting Studiecentrum 

Rechtspleging, het opleidingsinstituut voor de magistratuur, beoogt de kwaliteit te 

verbeteren door middel van opleidingen, waaronder ook een opleiding in 
kwaliteitsverbetering. Daarnaast zijn er de laatste jaren veel gerechten die een speciale 

medewerker kwaliteit hebben aangesteld. In rapporten van ZM 2000 en het project 

Toekomst ZM komt de kwaliteit van de rechtspraak naar voren als een belangrijke 

intrinsieke waarde die als katalysator kan werken voor het veranderingsproces in de 

rechtsprekende macht (Koers e.a. 1996; 1997a en b; 1998; Toekomst ZM/pVRO, 1998). 

13Iijkens de rapportages over dit project wordt het gaan werken aan kwaliteitscriteria 

door veel rechters als prioriteit aangemerkt. In het pVRO-deelproject 'Landelijke motor' 

is dit lopende Toekomst ZM project opgenomen en wordt voorzien in de ontwikkeling 

van een kwaliteitssysteem. Er wont ongeveer vier jaar voor uitgetrokken. Voorzover er in 

Nederland reeds meer systematisch aan het verbeteren van kwaliteit van de rechtspraak 

wordt gewerkt, gebeurt dat onder auspicien van de Dienst Prisma. Daarbij richt men 

zich primair op de kwaliteit van de organisatie. 

Oak op het niveau van de gerechten lopen er momenteel diverse initiatieven waarin de 

kwaliteit van de rechtspraak centraal staat. De laatste jaren hebben veel gerechten een 

speciale medewerker kwaliteit aangesteld. Afgaande op de jaarplannen 1999 van de 

rechtbanken worden er bij alle rechtbanken initiatieven voor een Icwaliteitsbeleid 

genomen. Voor de meeste geldt bovendien dat alle sectoren meedoen en zowel rechters 

als ondersteuners zijn betrokken. Slechts bij een minderheid lijkt echter sprake te zijn 

van een systematische aanpak. Voorbeelden daarvan zijn de gerechten Alkmaar en AKO 

Breda. 

Het kwaliteitssysteem van de gerechten Alkmaar 
In Alkmaar is als uitgangspunt genomen dat adequaat Icwaliteitsbeleid zijn wortels vindt 

in een goede externe gerichtheid en datgene presteren wat de afnemer verlangt. Dit 

betekent dat men tracht te voldoen aan de legitieme verlangens van rechtzoekenden, 

advocatuur, parket, hof, etc. Daarbij moet een duidelijke koppeling worden aangebracht 

tussen de gewenste juridische inhoudelijke kwaliteitseisen en de eisen in termen van 

tijdigheid en volledigheid. Daartoe is men gestalt met een Idantwaarderingsonderzoek 

om te meten hoe externe relaties, zoals rechtzoekenden en verdachten, advocaten, het 

openbaar ministerie, deurwaarders, gemeenten en bedrijfsverenigingen over de 

dienstverlening van de rechtbank denken. Op basis hiervan wordt de inhoud van het 

kwaliteitsbeleid geformuleerd in de vorm van doelstellingen en producteisen. De 

uitkomsten van vervolgonderzoeken moeten enerzijds inzicht verschaffen in het succes 

of falen van het gevoerde kwaliteitsbeleid en anderzijds handvatten verschaffen om te 

kunnen komen tot een herformulering van doelstellingen en Icwaliteitseisen. De 

collegevergadering van de gerechten Alkmaar heeft aangegeven welke Icwaliteitscriteria 

relevant zijn. Op basis daarvan zijn over de volgende aspecten vragen opgenomen in de 

enquete: bejegening, snelheid van de behandeling, toegankelijkheid van de organisatie 

en voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraak. Inmiddels zijn de uitkomsten van de 

'nulmeting' bekend en zij vallen niet tegen. Op een score van 1 tot vier is de gemiddelde 

score 2,04. Vooral de voorspelbaarheid van de rechterlijke uitspraak scoorde hoog. Over 

de snelheid van behandeling is men minder tevreden. Er doen zich per sector 



interessante verschillen voor. De uitkomsten van het onderzoek geven goede 
aanwijzingen voor verbeterprojecten (Klantwaarderingsonderzoek, 1999). 
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KEMA-keur voor AKO Breda 
De Arrondissementale Kantongerechtsorganisatie van de samenwerkende 
kantongerechten te Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, en Zevenbergen ('AKO Breda') 
werkt nu al enige jaren aan kwaliteitsverbetering. Daarbij springen tenminste drie zaken 
in het oog. Een eerste sterk punt is dat men zich richt op de bedrijfsprocessen, zonder 
de onafhankelijkheid van de kantonrechter aan te tasten. Overigens blijkt dat door het 
afstemmen van de procedures de kantonrechters zich steeds meet bereid tonen ook hun 
eigeri functioneren ter discussie te stellen. Een tweede sterke kant is dat vanaf het begin 
het ondersteunend personeel er nadrukkelijk bij betrokken is. Door het intensief 
samenwerken in werkgroepen met medewerkers uit alle geledingen (kantonrechters, 
griffiemedewerkers, secretarissen) wordt de kennis waarover de organisatie zelf beschikt 
gebruikt om tot praktische verbeteringen te komen. Een belangrijk positief neveneffect is 
dat de afstand tussen rechters en ondersteuning daardoor wordt verkleind. Het derde 
sterke punt is de omgevingsgerichte benadering. Van meet af aan maken vele partners 
van de kantongerechten, zoals advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, de 
branche-organisatie van de rechtsbijstandverzekeraars, de consumentenbond en de 
overheid deel uit van een referentiegroep, waardoor kritiek van buitenaf kan worden 
gebruikt om tot verbeteringen te komen. Onlangs is het project 'bekroond' met het 
behalen van een KEMA-kwaliteitscertificaat (Binnen, 1999). 

Het blijkt in de praktijk echter lastig om aan het streven naar kwaliteit inhoud te geven. 
Bij verreweg de meeste initiatieven in Nederland zijn de maatstaven voor kwaliteit, de 
organisatie en implementatie van de inspanningen voor kwaliteitsverbetering 
betrekkelijk onuitgewerkt gebleven. Bovendien ontbreekt het aan een betrouwbaar 
overzicht van alle kwaliteitsprojecten in Nederland. Dit is vooral jammer omdat er 
daardoor te weinig kan worden geleerd van de reeds opgedane ervaringen. De aard en 
kwaliteit van de projecten worden in de huidige situatie geheel bepaald door locale 
omstandigheden en het is min of Meer toevallig of men wat van ervaringen elders 
opsteekt. In het licht hiervan lijkt de conclusie gewettigd dat de Nederlandse 
rechtsprekende macht zijn voordeel kan doen met de ervaringen die in het buitenland 
met kwaliteitssystemen zijn opgedaan. 1  

1.3 	Probleemstelling 

• De probleemstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 
Welke kwaliteitssystemen voor de rechtspraak worden in het buitenland gehanteerd en 
wat zijn de ervaringen die ermee zijn opgedaan? 

1.3.1 	Omschrijvingen van 4kwaliteir 

In de inmiddels uitgebreide literatuur over kwaliteit en kwaliteitssystemen zijn diverse 
definities van kwaliteit te vinden. 

Voor het voorafgaande is geput uit een (intern) beleidspaper van F. van der Doelen, 'Naar een 
verantwoorde Icwaliteit van de rechtspraak', Directie Rechtspleging, ministerie van Justitie, 1999. 



12 

De meest ruime definitie luidt: 'Kwaliteit is het voldoen aan nonnen. Wat iemand als 
kwaliteit beschouwt is afhankelijk van de normen die hij hanteert. Een product of dienst 

is van kwaliteit, indien de eigenschappen daarvan beantwoorden aan de daaraan door 
de gebruiker redelijkerwijze te stellen eisen, ongeacht of deze expliciet naar voren zijn 
gebracht' (Van der Doelen en Fijn, 1996). Deze definitie heeft zowel betrekking op de 
werkprocessen als op de 'producten' en diensten. 
De volgende definitie is meer beperkt, namelijk 'Kwaliteit is een geheel van kenmerken 
van een entiteit dat betrekking heeft op het vermogen van die entiteit om kenbaar 
gemaakte en vanzelfsprekende behoeften te bevredigen (NEN-ISO 8402, zie De Heer en 
Ahaus, 1995, p. 136). De ISO-normen hebben vooral betrekking op gevolgde procedures 

binr on de bedrijfsvoering. 
Hoogenboom (1998) benadrukt het consumentenperspectief. In zijn definitie van de 
kwaliteit van dienstverlenende bedrijven in het algemeen en de advocatuur in het 

bijzonder. Hij omschrijft kwaliteit als: 'de mate waarin het geheel van kenmerkende 
eigenschappen van de dienstverlening voldoet aan de verwachtingen van de client'. Het 
gaat bier om de kwaliteit van de dienstverlening die men ook als een 'product' mag 
beschouwen. Het 'eindproduct', de juridische dienst zelf, blijft hier overigens buiten 

beschouwing. In de praktijk blijkt de client, aldus Hoogenboom, bijvoorbeeld snelheid 
en inlevingsvermogen van de advocaat hoger aan te slaan dan het leveren van een goede 
juridische dienst. Dit houdt volgens Hoogenboom zeker verband met de omstandigheid 
dat de client de kwaliteit van de dienst moeilijk kan beoordelen. 

Kwaliteit is een complex begrip en men kan verschillende soorten kwaliteit 

onderscheiden. 

Kwaliteitszorg is een aanduiding van activiteiten die gericht zijn op het zeker stellen dat 

een product of dienst aan de gestelde eisen voldoet. In de literatuur worden de 

verschillende activiteiten die de kwaliteitszorg met zich meebrengt, als volgt 

omschreven: 

— Kwaliteitszorg 'omvat alle activiteiten van de totale managementfunctie die het 

kwaliteitsbeleid, de doelstellingen en de verantwoordelijkheden vaststelt en deze 

implementeert met middelen als Icwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing, 

kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering binnen het kwaliteitssysteem' (De Neer en 

Ahaus, 1995). 

— Methodische kwaliteitszorg 'houdt zich bezig met het bevorderen van het 

beantwoorden van producten en diensten aan de kwaliteitseisen, onder andere door 

het beheersen van productieprocessen, het peilen van eisen en verwachtingen bij 

afnemers en andere daarmee samenhangende werkwijzen' (Van der Doelen en Fijn, 

1996). 

— Integrale kwaliteitszorg 'is een systeem dat tot doel heeft de processen in een 

organisatie — die invloed hebben op de kwaliteit van het product of de dienst — 

zodanig te beheersen dat het product of de dienst de gewenste kwaliteit heeft tegen 

minimale kosten. De gewenste kwaliteit wordt enerzijds bepaald door de wensen 

van de klanten en anderzijds door wettelijke voorschriften en erkende normen' 

(Kramp en Pennings, 1993). 
Ondanks enkele nuanceverschillen gaat het in alle drie de definities om het positief 

beinvloeden van de processen die bepalend zijn voor de Icwaliteit van het 'product'. 

Voorts wordt in de laatste twee definities expliciet melding gemaakt van het peilen van 

de behoeften van klanten/afnemers. 
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Voor een effectieve kwaliteitszorg is een op schrift gesteld kwaliteitssysteem 

onontbeerlijk. Dit behelst 'het opstellen en implementeren van procedures en 
instructies, het identificeren en beschikbaar hebben van de benodigde uitrusting, het 
uitvoeren van verificaties, het stellen van specificaties respectievelijk normen en het 
onderhouden van kwaliteitsregistraties' (De Heer en Ahaus, 1995). ISO-8402 (zie van Ool 
en Dols, 1997) definieert een kwaliteitssysteem als 'organisatiestructuur, procedures, 
processen en middelen die nodig zijn voor het implementeren van kwaliteitszorg'. 
Volgens Deming (zie van der Doelen en Fijn, 1996) is bij de kwaliteitszorg sprake van een 
cirkelbeweging. Optimale productie of dienstverlening begint met planning, gevolgd 
door uitvoering. Daarna wordt grondig en systematisch geevalueerd of de uitvoering ook 
overf-enstemt met de planning. Ten slotte wordt bijgestuurd en worden de 
leerervaringen gebruikt in de volgende planning. 2  

Bij nog te vestigen kwaliteitssystemen komt altijd de vraag aan de orde welke normen en 
criteria gesteld dienen te worden aan de producten/diensten. De essentie van een 
kwaliteitsysteem heeft op zo'n moment vooral betrekking op een zekere immanente 
kwaliteit van producten/diensten. 
Bij reeds gevestigde kwaliteitssystemen heeft kwaliteit vooral betreldcing op het 
waarborgen dat aan de gestelde kwaliteitsnormen/-criteria kan worden voldaan. De 
essentie van het kwaliteitssysteem is dan te vinden in het productieproces 
(werkprocessen) en de daarin opgesloten waarborgen (.procedures, instrumenten e.d.). 
Kwaliteitssystemen voor de rechterlijke organisatie zijn nog in ontwildceling. In dat licht 
bezien is niet verwonderlijk dat de discussie over kwaliteit zich concentreert op de vraag 
aan welke kwaliteitsnormen producten en diensten dienen te voldoen en op de 
'immanente' kwaliteit van producten en diensten. Onze voorkeur gaat daarom naar de 
eerste definitie van kwaliteit: 'het voldoen aan normen'. 
Er wordt in de literatuur relatief veel aandacht besteed aan een aspect van de 
kwaliteitssystemen, namelijk de evaluatie ofwel het meten van de kwaliteit. Voor deze 
evaluatie worden eerst criteria vastgesteld, de lcwaliteitsaspecten waaraan moet worden 
voldaan. Voor het meten daarvan kan gebruik worden gemaakt van indicatoren, dat wit 
zeggen: meetbare variabelen die indicatief zijn voor het lcwaliteitscriterium. Bovendien 
moeten ten aanzien van de kwaliteit normen worden vastgesteld, dat wil zeggen 
kwantitatieve richtlijnen, aan de hand waarvan wordt vastgesteld in hoeverre de 
gemeten kwaliteit voldoet. 
Wij geven hier een voorbeeld. De kwaliteit van een gerecht wordt beoordeeld aan de 
hand van een aantal criteria, zoals tijdigheid. Een indicator voor tijdigheid is de 
gemiddelde doorlooptijd van zaken. Om na te gaan of met betreldcing tot deze indicator 
aan het criterium wordt voldaan, moet een norm worden vastgesteld, bijvoorbeeld dat 
de gemiddelde doorlooptijd niet meer dan een jaar mag bedragen. 

1.3.2 	Onderzoeksvragen 

De probleemstelling welke kwaliteitssystemen voor de rechtspraak er in het buitenland 
worden gehanteerd en welke ervaringen daarmee zijn opgedaan, laat zich opdelen in de 
volgende onderzoeksvragen: 
1 Wat zijn de achtergronden van het kwaliteitssysteem? Wie zijn initiatiefnemers? 

Van wezenlijk belang voor de kwaaliteitsbewaking zijn procedures voor die gevallen waarin een 
product of dienst van inferieure Icwaliteit is geleverd. 



14 

2 Wat is het doel van het kwaliteitssysteem? 

3 	Hoe is het kwaliteitssysteem organisatorisch von -ngegeven? 

4 Wat zijn de criteria van het kwaliteitssysteem? 

5 Hoe wordt gemeten of aan de criteria wordt voldaan en hoe wordt de kwaliteit 

gewaarborgd? 
6 Welke ervaringen zijn met het kwaliteitssysteem opgedaan? Wat zijn de effecten en 

is het systeem de investering waard geweest? 

De volgorde van deze onderzoeksvragen is bepaald door de verwachting van een zekere 

samenhang. Zo zullen de achtergrond, de initiatiefnemers en het doel van het 

kwa"teitssysteem de verdere kenmerken van het systeem sterk bepalen. Evenzo kan 

worden verwacht dat de ervaringen en effecten sterk worden beinvloed door de 

kenmerken van het kwaliteitssysteem. 

Ad I 

Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op de aanleiding en redenen am een 

kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Het kan zijn dat er een specifieke aanleiding voor is, 

bijvoorbeeld doordat er incidenten hebben plaatsgevonden, dat er sprake is van 

disfunctioneren of dat er een verplichting in de wetgeving is opgenomen. Voorts is bij 

deze onderzoeksvraag van belang wat de drijvende krachten zijn achter de ontwikkeling 

van een kwaliteitssysteem. Betreft het een initiatief vanuit de rechtsprekende macht zelf 

of wordt er druk uitgeoefend vanuit het ministerie van Justitie, of bijvoorbeeld door 

justitiabelen? 

Len belangrijk aandachtpunt bij deze onderzoeksvraag betreft de rol en positie van het 

ministerie van Justitie c.q. de uitvoerende macht ten opzichte van de rechtsprekende 

macht. In alle democratische rechtstaten is sprake van een onafhankelijke rechterlijke 

macht en tegelijkertijd van een bepaalde mate van politieke invloed, ter wille van de 

controle op de rechterlijke macht. In een aantal landen (zoals Zweden, Frankrijk en 

Italie) is sprake van een 'Raad voor de Magistratuur', maar de positionering van een 

dergelijke raad en de verdeling van bevoegdheden tussen minister, Raad voor de 

Magistratuur en gerechten varieren aanzienlijk. In het algemeen kan worden gesteld dat 

de mate waarin er sprake is van onafhankelijkheid en de wijze waarop deze 

institutioneel is vormgegeven sterk verschilt. In dit kader is met name van belang of zich 

in andere landen de vraag heeft voorgedaan of de invoering van een lcwaliteitssysteem 

inbreuk maakt op de rechterlijke onafhankelijkheid en de wijze waarop met dit 

vraagstuk is omgegaan. 

Ad 2 

Met een kwaliteitssysteem kan men verschillende doeleinden when bereiken. Zo kan 

een kwaliteitssysteem bedoeld zijn om vergelijking mogelijk te maken, bijvoorbeeld 

tussen individuele rechters of tussen gerechten. Len kwaliteitssysteem kan bijvoorbeeld 

ook dienen om extern verantwoording af te leggen. De resultaten van het betreffende 

kwaliteitssysteem worden dan openbaar gemaakt. Veelal zal de aard en inrichting van 

een kwaliteitssysteem zijn afgestemd op het beoogde doe!. Het is echter ook mogelijk 

dat met eenzelfde kwaliteitssysteem uiteenlopende doelen worden nagestreefd. Zo kan 

een kwaliteitssysteem bijvoorbeeld interne deskundigheidsbevordering tot doel hebben, 

een instrument zijn voor personeelsbeoordeling of ten doel hebben de besteding van 

financiele middelen voor personele voorzieningen te verantwoorden. 
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Ad 3 
De onderzoeksvraag naar de wijze van organisatie hangt nauw samen met de daarop 
voIgende vragen. De organisatorische vormgeving, de reikwijdte van de criteria, het 
terrein waarop zij betrekking hebben en de wijze van meting zullen wederzijds van 
invloed zijn. 

Deze onderzoeksvraag heeft betrekking op de wijze waarop het kwaliteitssysteem in de 
gerechten is ingevoerd. Daarbij is met name een onderscheid te maken tussen een meer 
pragmatische stapsgewijze aanpak, dan wel een meet conceptuele aanpak. In het eerste 
geval ontwikkelen gerechten zelf maatregelen, instrumenten en indicatoren naar eigen 
voorkeur. Bij een meer conceptuele aanpak is veeleer sprake van de ontwikkeling van 
een door alle gerechten gedeeld concept, dat richtinggevend is voor de te gebruiken 
indicatoren en 'benchmarks'. 

Voorts is een punt van aandacht bij deze onderzoeksvraag de wijze waarop met 
eventuele weerstanden is omgegaan. Er kan immers sprake zijn van weerstand, uit 
principiele overwegingen (de onafhankelijkheid van de rechter), praktische 
overwegingen (werkdruk) of het ontbreken van een deugdelijk personeelsbeleid 
waardoor rechters bijvoorbeeld niet zeker kunnen zijn van de wijze waarop de resultaten 
worden gebruikt. De informatie uit het buitenland leert onder meet dat bij de invoering 
van een kwaliteitssysteem allerlei voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen met 
het oog op de vertrouwelijkheid van de gegevens. Zo kunnen voorzorgsmaatregelen 
noodzakelijk zijn om de anonimiteit van beoordelaars te beschermen of om de 
geheimhouding te verzekeren van bijvoorbeeld prestaties van individuele rechters of van 
rechtbanken. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is een systeem eerst toe te passen op 
basis van vrijwilligheid. 

Mede in het licht van het voorgaande is een laatste aandachtpunt bij deze 
onderzoeksvraag de tijdsperiode die nodig blijkt voor de ontwikkeling, invoering en 
implementatie van een kwaliteitssysteem. 

Ad 4 
De minimumkwaliteitscriteria voor de rechtspraak staan omschreven in art. 6 EVRM. 
Het betreft onafhankelijke onpartijdige rechtspraak, die voor een ieder toegankelijk is, 
waarin sprake is van een eerlijke en openbare terechtzitting, die leidt tot een uitspraak 
binnen een redelijke termijn. Deze EVRM-criteria zijn te typeren als juridisch-
inhoudelijk, relatief zaak-gericht en onomstreden. In de rechtspraak gaat het naast 
juridische kwaliteit ook om uiteenlopende zaken als service-gerichtheid (bejegening, 
klantgerichtheid, toegankelijkheid) en organisatorische kwaliteit (doorlooptijd van zaken, 
productiviteit, personeelsbeleid). 

Met deze onderzoeksvraag wordt beoogd te inventariseren welke maatstaven in het 
buitenland worden aangelegd. Daarbij is in de eerste plaats onderscheid te maken 
tussen de reikwijdte van de criteria. Sommige kwaliteitssystemen zijn ontworpen voor de 
rechtsprekende macht als geheel ('macro-niveau'), sommige voor rechtsprekende 
instanties ('meso-niveau') en tenslotte kunnen svstemen bedoeld zijn om kwaliteiten 
van individuele rechters te meten ('micro-niveau'). 
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In de tweede plaats zijn de maatstaven te onderscheiden naat het terrein waarop zij 

betrekking hebben. Gaat het bijvoorbeeld om de juridische, de financiele of de 

organisatorische kwaliteit, of om de kwaliteit van de bejegening? 

Ad 5 
De onderzoeksvraag naar de wijze waarop wordt gemeten in hoeverre er aan de criteria 

wordt voldaan heeft verschillende aspecten. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt 

tussen wie de metingen feitelijk verricht, ten behoeve van wie dat geschiedt en de 

populatie waarin de meting wordt verricht. In dit kader moet tevens worden bedacht dat 

het niveau waarop dit zich afspeelt niet noodzakelijkerwijs hetzelfde hoeft te zijn of 

sarrnnvalt met het niveau waarop de criteria zich richten (rechtsprekende macht, 

gerechten of individuele rechters). 

Zo kunnen de criteria zich bijvoorbeeld richten op de kwaliteit van individuele rechters 

(micro) terwip de metingen worden uitgevoerd op het niveau van gerechten (meso), ten 

behoeve van externe controle door een centrale inspectie van het ministerie van Justitie 

(macro). De populatie waarin de meting wordt uitgevoerd varieert eveneens. Zo kan men 

een meting verrichten door het oordeel te vragen van meer of minder exteme 

betrokkenen, zoals partijen in procedures, advocaten of burgers. Ook kan men een 

oordeel vragen van rechters zelf, bijvoorbeeld door middel van systemen van 

intercollegiale toetsing, zelfevaluatie of visitatiecommissies van rechters. 

Ad 6 

De laatste onderzoeksvraag heeft betrelcking op datgene waar het uiteindelijk allemaal 

om is begonnen: de werking van kwaliteitssystemen. Heeft het Icwaliteitssysteem aan de 

verwachtingen beantwoord? Is invoering de investering waard geweest? Is de organisatie 

beter gaan werken? Zijn er ook neveneffecten? 

Net onderzoek heeft betrekking op kwaliteitssystemen in het buitenland. Dit betekent 

dat Nederlandse literatuur niet is verwerkt. Net  onderzoek heeft zich, naast literatuur uit 

de Angelsaksische landen, met name gericht op de situatie in ons omringende landen. 

Voor de literatuurverkenning zijn met behulp van trefwoorden diverse literatuur-

databases geraadpleegd (zie bijlage 2: 1). Aileen de bibliotheek van de Directie 

Rechtspleging van het ministerie van Iustitie en die van het Vredespaleis blijken in het 

bezit te zijn van relevante literatuur. Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van 

literatuurverwijzingen in de geraadpleegde literatuur. Veel literatuur is verzameld door 

deskundigen in te schakelen, veelal via persoonlijke netwerken (zie bijlage 2: 2). Net ging 

daarbij vooral om contacten met ministeries van Justitie, universiteiten, 

opleidingsinstituten voor de rechtsprekende macht en gerechten. Daarnaast hebben wij 

diverse sites op het Internet geraadpleegd (zie bijlage 2: 3). Vooral de website van het 

Amerikaanse National Centre of Justice Research (NORS) bevatte relatief veel 

inforrnatie. 

Volgens de in de literatuur aangetroffen definities zijn kwaliteitszorg en 

kwaliteitssystemen altijd ingebed in de organisatie waarvoor deze zijn bestemd. Er zijn 

echter, vooral in de Amerikaanse literatuur over de rechtsprekende macht, ook 
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voorbeelden aangetroffen van kwaliteitssystemen die min of meer buiten de rechterlijke 
organisatie om bestaan, maar verder wel aan de hiervoor gegeven definities voldoen. Er 
vinden namelijk systematische en periodieke evaluaties plaats, die zijn bedoeld om de 
kwaliteit van gerechten en rechters te verbeteren. Omdat uit deze voorbeelden eveneens 
lering valt te trekken als het gaat om de methodiek die daar is gehanteerd en de 
ervaringen die daarmee zijn opgedaan, maken wij gebruik van een ruimere definitie van 
Twaliteitssysteem'. Volgens deze definitie houdt een kwaliteitssysteem in dat op 
systematische wijze wordt getracht te voldoen aan normen. De systematiek betreft de 
herhaalbaarheid en de volgorde van verrichtingen. Eerst worden de normen vastgesteld. 
Vervolgens wordt gemeten of aan de normen wordt voldaan en worden maatregelen 
gene men om het functioneren te verbeteren. Aldus wordt systematisch gewerkt aan•een 
steeds hoger kwaliteitsniveau. 

Wij hebben in de literatuur voorbeelden aangetroffen van kwaliteitsonderzoek, waarvan 
niet zeker is of dat onderzoek periodiek wordt herhaald en of het als zodanig als 
onderdeel van een kwaliteitsysteem mag worden beschouwd. Daarbij moet bijvoorbeeld 
worden gedacht aan de onderzoeken naar de kwaliteit van de Engelse magistrates courts 
(zie paragraaf 3.1.2 en 3.1.3). Wij hebben dergelijke voorbeelden toch in het overzicht 
opgenomen, als deze informatie verschaffen die relevant kan zijn voor het opzetten van 
een kwaliteitssysteem. 

Wij maken hier vooral melding van de in de literatuur vermelde criteria en indicatoren. 
Soms worden de normen weliswaar eveneens vermeld, bijvoorbeeld de gemiddelde 
lengte van de doorlooptijden van zaken die een gerecht niet mag overschrijden, maar wij 
hebben deze informatie achterwege gelaten. De normen kunnen namelijk, zoals in dit 
voorbeeld, sterk afhankelijk zijn van de plaatselijke omstandigheden. 

DR onderzoek is een zogenaamde quick scan, waarin bij wijze van eerste verkenning 
wordt getracht in een beperkte tijd zoveel mogelijke informatie te verzamelen. De 
betrekkelijk brede scope van het onderzoek en de slecht toegankelijke informatie 
hebben, in combinatie met de korte doorlooptijd van dit onderzoek, tot gevolg dat wij 
over sommige kwaliteitssystemen slechts beperkte informatie hebben en niet kunnen 
uitsluiten dat meer informatie beschikbaar is. Bovendien lopen hoeveelheid en aard van 
de informatie over de verschillende aspecten van de kwaliteitssystemen, zoals de 
achtergronden of de organisatorische vormgeving, uiteen. Een beoordeling van en een 
vergelijking tussen de in de literatuur aangetroffen kwaliteitssystemen blijven daarom 
achterwege. 

Kwaliteitssystemen voor de rechtspraak ontstaan en functioneren binnen nationaal 
gekleurde politieke en juridische systemen en lenen zich daardoor niet zonder meer 
voor toepassing elders (zie hierover onder meer Council of Europe, 1975; Guarnieri, 
1993; 1995; Bovend'Eert e.a., 1996; Gass en Stolz, 1998; Blankenburg, 1993; 1998; 
Voermans en Albers, 1999). In het algemeen verschillen rechtssystemen behalve in de 
materiele en de procesrechtelijke regels, tevens in institutionele tradities, ideeen over het 
recht bij juristen en het publiek, procescultuur, de wijze van toepassing van het recht, 
etc. Vaak is het daarom beter te spreken van rechtsculturen (Blankenburg, 1993; 1998). 
Met name de Verenigde Staten vormen een tegenpool van Nederland. Dit land is een 



voorbeeld van een open en liberale politieke en rechtscultuur, met een sterk vertrouwen 

in het marktmechanisme en de kracht van de burgers zelf. In het rechtsysteem neemt 

individuele procesvoering op basis van het privaatrecht een centrale plaats in en vindt 

de rechtspleging plaats in nauwe interactie met burgers, zoals dat bijvoorbeeld tot uiting 

komt in de juryrechtspraak en de openbare verkiezing van rechters en officieren van 

justitie. Dit alles vormt een schril contrast met de Nederlandse rechtscultuur, die sterk 

intern georienteerd is, op consensus gericht en in het geheel geen betrokkenheid van 

burgers bij rechtspraak kent (hehalve uiteraard als partij in concrete zaken). 

Rechtscultuttr speelt op de achtergrond een belangrijke rol bij het eventuele bestaan, de 

aarr4  en het functioneren van kwaliteitssystemen. Voorbeelden alt het buitenland laten 

zich daarom niet eenvoudigweg overplanten naar de Nederlandse situatie. Wel kunnen 

zij dienen ter lering en voorkomen dat elders gemaakte fouten in Nederland nog eens 

worden overgedaan. Bovendien kunnen zij inspireren bij de zoektocht naar voor 

Nederland geschikt kwaliteitssystemen. Dit is niet de plaats om uitvoerig op dergelijke 

achtergronden in te gaan. Vandaar dat wij ons in het volgende zullen beperken tot 

enkele zeer globale opmerkingen. Allereerst springen de verschillen tussen de 

Angelsalcsische en continentaal Europese landen in het oog. Daarnaast zijn er federale 

staten, zoals de VS, die meerdere rechtssystemen en rechterlijke organisaties hebben. 

Bovendien is de verhouding tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht niet 

overal gelijk. Ten slotte bestaan er tussen de landen verschillen in de voor aspirant-

rechters vereiste ervaring, bun opleiding en loopbaan, terwijI in sommige landen naast 

de professionele rechters ook rechter-plaatsvervangers en lekenrechters worden ingezet 

(zie onder meer Council of Europe, 1975; Guarnieri, 1993; 1995; Bovend'Eert c.s., 1996; 

Gass, S. en P. Stolz, 1998; Blankenburg, 1993; 1998). Al deze verschillen blijken van 

invloed te zijn op de achtergrond en doelstellingen van de kwaliteitssystemen voor de 

rechtsprekende macht, en op de wijze waarop de kwaliteit van de rechtsprekende macht 

wordt beoordeeld. 

1.5.1 	Angelsaksische en continentaal Europese landen 
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Een belangrijk onderscheid tussen rechtssystemen is van oudsher dat tussen de 

Angelsaksische en de continentaal Europese traditie (Guarnieri, 1995). De Angelsaksische 

traditie bestaat in Engeland en in de meeste van zijn vroegere kolonien, zoals de VS. De 

essentie van deze traditie is dat de casdistiek de primaire rechtsbron is (case law) en 

niet, zoals in de continentaal Europese traditie, wetgeving. Het recht in Angelsaksische 

landen is daarmee van oudsher primair een product van de rechtspraktijk. Het geldend 

recht wordt volgens deze traditie in de loop van de tijd ontwikkeld op basis van de 

neerslag van beslissingen die door duizenden rechters over individuele zaken zijn 

genomen. Elk vonnis is niet alleen van belang omdat daardoor in een individueel geval 

wordt beslist, maar ook omdat het een bron vormt voor latere beslissingen 

(precedentwerking). 

Rechtssystemen in de meeste continentaal Europese traditie hebben traditioneel als 

centrale rechtsbron de wetgeving. In deze landen is de rechtsontwilckeling sterk bepaald 

door de receptie van het Romeinse recht en de daardoor geInspireerde 

wetenschappelijke beoefening van het recht. 

Bij dit onderscheid tussen de Angelsaksische en de continentaal Europese 

rechtssystemen moet worden opgemerkt dat rechtssystemen naar structuur en 

basiselementen binnen een van deze beide stelsels weliswaar veel gemeen hebben, maar 



dat er daarbinnen nog een aanzienlijke variatie bestaat. Bovendien is het onderscheid 
inmiddels verouderd. In de Angelsaksische landen is wetgeving steeds belangrijker 
geworden en in de continentaal Europese landen heeft rechtspraak als rechtsbron aan 
betekenis gewonnen. Niettemin zijn er in het functioneren van rechtssystemen nog tal 
van verschillen aan te wijzen die hiertoe herleidbaar zijn. 3  

1.5.2 	De federale of de eenheidsstaat 

Een ander belangrijk verschil met consequenties voor de aard van de rechtspraak en 
rechterlijke organisatie is dat tussen federale staten, zoals de Verenigde Staten, Canada, 
Duitsland en Zwitserland, en eenheidsstaten, zoaIs Nederland en Frankrijk. Ook hiervoor 
geldt weer dat het onderscheid van relatieve aard is. Een belangrijke consequentie van 
de staatsvorm is dat in sommige federale staten sprake is van meerdere vormen van 
rechterlijke organisatie. Zo zijn procesregels en justitiele organisatiestructuren in de VS 
van staat tot staat en in Zwitserland van kanton tot kanton verschillend (Blankenburg, 
1993). 

1.5.3 	Verhouding rechterlijke macht en uitvoerende macht 

In Zweden, Denemarken, Frankrijk, Italie, Spanje, Portugal, Belgie en Canada bestaat er 
een Raad voor de rechterlijke macht die de belangen van de rechterlijke macht behartigt 
en verantwoordelijk is voor het beheer van de rechterlijke organisatie. Er bestaan 
overigens aanmerkelijke verschillen in samenstelling en functie van deze raden. In 
Zweden, Denemarken, Spanje en Portugal maken de officieren van justitie daar geen 
deel van uit, zoals dat wel het geval is in Frankrijk en Italie. 
Met betreldcing tot de taken en bevoegdheden van deze raden kan in Europa, in grote 
lijnen, een onderscheid worden gemaakt tussen het Zuid-Europese en het Noord-
Europese model. De raden van het Zuid-Europese model zijn grondwettelijk verankerd 
en vervullen slechts primaire functies bij de waarborging van de rechterlijke 
onafhankelijkheid, zoals bijvoorbeeld advisering over de benoeming van of het 
uitoefenen van disciplinaire bevoegdheden over leden van de rechterlijke macht. De 
raden van het Noord-Europese model hebben naast primaire functies, zoals 
benoemingsadvies en disciplinaire rechtspleging, ook vrij vergaande bevoegdheden op 
het terrein van het bestuur (zoals toezicht op gerechtelijke administraties en 
doorlooptijden, bevordering van rechtseenheid, etc.), het beheer van gerechten 
(huisvesting, automatisering, werving en selectie, opleiding, etc.) en de budgettering van 
de gerechten (Voermans en Albers, 1999). 

In Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal is een inspectie belast met het toezicht op de 
rechterlijke organisaties. De Inspectie in Frankrijk en Italie valt direct onder het 
ministerie van Justitie, hetgeen in Spanje en Portugal niet het geval is. 

3 
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Overigens wordt het onderscheid tussen Angelsaksische en continentaal Europese rechtssystemen en 
rechtscultw-en door Posner (1996) in twijfel getrokken. Hij is namelijk van oordeel dat de rechterlijke 
organisatie en de werkwijze van de rechters in Engeland veel dichter staat bij die in de continentaal 
Europese landen dan bij die in de VS. 



1.5.4 	Se!eerie, opleiding en loopbaan van rechters 
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De selectie van rechters worth doorgaans in meerdere of mindere mate beInvloed door 

de uitvoerende macht. De wijze waarop dat gebeurt, is echter verschillend. De grootste 

verschillen zijn aan te treffen tussen Angelsaksische landen en continentaal Europese 

landen. 

In Angelsaksische landen zijn de regering en het parlement nauw betrokken bij 

benoemingen van rechters. Dit geldt in Engeland waar de Lord Chancellor en de eerste 

minister een prominente rol vervullen. Het geldt ook in de VS waar de benoemingen op 

federaal niveau door de president geschieden, met het advies en de instemming van de 

Senaat. Het gaat hierbij om benoemingen voor onbepaalde tijd. In veel staten worden de 

rechters door het plaatselijke electoraat gekozen, dikwips voor een beperkte termijn. 

Angelsaksische rechterlijke organisaties tenderen ernaar juristen in dienst te nemen van 

buiten, gewoonlijk met langdurige werkervaring buiten de rechterlijke organisatie. Voor 

de opleiding tot rechter volgt dan een Lange leerperiode. De Amerikaanse procescultuur 

verschilt overigens aanzienlijk van die in continentaal Europa. Amerikaanse gerechten 

hebben een grotere vrijheid om de procesgang en organisatie op hun eigen wijze te 

regelen. Verder werkt men minder met een meervoudige kamer, is er in veel gevallen 

geen hoger beroep. In de VS hebben de gekozen rechters door het mandaat van de 

kiezers een relatief grote mate van vrijheid. Zij staan daardoor wel eerder bloat aan 

(negatieve) publiciteit dan in andere landen. Tegelijkertijd zijn er echter ook relatief 

weinig andere corrigerende middelen. 

In veel Europese landen vindt de selectie van rechters (in samenspraak met de 

rechterlijke macht zelf) plaats door het ministerie van Justitie, dus door functionarissen 

en magistraten die door de wetgevende macht min of meer ter verantwoording kunnen 

worden geroepen. In veel continentale landen worden rechters veelal zonder 

noemenswaardige werkervaring geselecteerd. De rechterlijke organisatie heeft doorgaans 

een hierarchische structuur en de jonge rechters beginnen op de bodem van de 

piramide. Er is voortdurend toezicht op bun socialisatie binnen de organisatie doordat 

zij binnen deze hierarchie carriere moeten zien te maken. Vooruitgang op de 

carriereladder is competitief en promoties worden veelal gegeven op grond van formele 

criteria waarin senioriteit en verdienste bepalend zijn. Bij de bepaling van verdienste 

bestaat er een ruime mate van beslissingsvrijheid voor de hierarchische superieuren. 

Franse rechters doorlopen salarisschalen en maken promotie door middel van 

rangsverhogingen. De rechters moeten tegenover de president van hun gerecht 

verantwoording afleggen over de wijze waarop zij de zaken beheren en worden door 

deze functionaris periodiek beoordeeld. Evenals in de andere onderzochte landen, valt 

de inhoud van de door de rechters genomen beslissingen niet onder de controle 

(Kortmann, 1996). 

De positie van de rechters in Spanje en Portugal staat het dichtst bij die van de Franse 

rechters (zie Guarnieri, 1995; Voermans en Albers, 1999; Regulamento de Inspeccoes 

Judiciais, 1996/1998). In Duitsland is geen Inspectie en is alleen sprake van een 

hierarchie van gerechten. Daar doorlopen de rechters binnen een gerecht geen rangen 

en schalen. De rechters in dat land staan wel, evenals in Frankrijk, ander het 
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diensttoezicht van de president van hun gerecht en worden periodiek door die 
functionaris beoordeeld (Bovend'Eert, 1996). Het Oostenrijkse systeem lijkt vergelijkbaar 
met het Duitse (zie Gass, 1998: P.  32). 
In Italie was de rechterlijke organisatie tot de zestiger jaren sterk hierarchisch 
opgebouwd. De rechters die voor promotie in aanmerking wilden komen, moesten aan 
vergelijkende examens deelnernen en hun schriftelijke verslaglegging van hun juridische 
werk werd beoordeeld. Tegenwoordig worden de rechters die voor promotie in 
aanmerking komen, globaal beoordeeld. In de praktijk komt het er echter op neer dat 
iedereen die een bepaalde tijd als rechter werkzaam is, promotie maakt (Guarnieri, 
1995). 
In Fngeland lijkt men langzamerhand toe te groeien naar een meer `ambtelijke' 
structuur binnen de rechtsprekende macht. De overstap naar een hoger gerecht houdt 
een promotie in (Malleson, 1997). 

1.5.5 	Niet professionele rechters 

In de Verenigde Staten bestaat er voor bepaalde categorieen beslissingen 
juryrechtspraak. In veel landen vervullen ook lekenrechters een rechtsprekende functie, 
zij het dat dat in sommige landen, zoals Engeland, op grote schaal gebeurt en in andere 
landen, zoals de VS, in beperkte mate. Deze lekenrechters worden voor een beperkte 
termijn aangesteld en zijn, althans in Engeland, onbezoldigd. In onder andere 
Noorwegen en Denemarken maakt men ook gebruik van rechter-plaatsvervangers die 
wet jurist zijn. Zij worden, evenals de lekenrechters, voor een bepaalde periode 
benoemd. In de landen met rechter-plaatsvervangers en lekenrechters beschermt de 
Grondwet slechts de functionele onafhankelijkheid van de lekenrechters en rechter-
plaatsvervangers en niet, zoals bij de vaste rechters, ook de persoonlijke 
onafhankelijkheid. 

1.6 	Inhoud van dit rapport 

In het volgende komen de verschillende landen aan de orde waarover informatie 
beschikbaar is gekomen. Er wordt begonnen met de VS omdat daar de meeste systemen 
tot ontwikkeling zijn gekomen. Vervolgens komen de andere Angelsaksische landen aan 
de orde: Groot-Brittannie, Australie en Canada. Daarna worden kwaliteitssystemen in de 
ons omringende landen behandeld, gevolgd door de Scandinavische landen (Zweden, 
Noorwegen, Denemarken, Finland). Tenslotte wordt enige informatie over Oostenrijk, 
Zwitserland, Italie, Spanje en Portugal gegeven. 

Per land wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitssystemen op het niveau van de 
rechtsprekende macht als geheel (macro), op het niveau van gerechten (meso) en het 
niveau van individuele rechters (micro). Telkens komen per land per niveau alle 
onderzoeksvragen aan de orde, althans voorzover daarover informatie is gevonden. 

In tabel 1 wordt een globaal overzicht gegeven van de informatie die in de verschillende 
landen is aangetroffen. 



Landen 	Kwaliteitssy- 	kwaliteits- 	Organisatie van 	Ervaringen met 	De rol van de 

stemen aan- 	criteria 	kwaliteits- 	kwaliteitssy- 	minister/uit- 

wezig of in 	 systeem 	steem 	 voerende macht 

ontwikkeling  

Verenigde 	ja 	 + 	 + 	 + 

Staten  

Groot-Brittannie 	Ia 	 + 	 -r 	 ± 	 '  

Canada 	ja 	 + 	 + 	 + 

Australie  

Duitsiand 	ja 1 	 +  

Frankrijk 	ja 	 + 	 +  

Belgie 	 ja 	 + 	 +  

Zweden 	ja 	 + 	 + 	 + 

Noorwegen 	nee  

Denemarken 	ja 	 + 	 +  

Finland 	ja 	 + 	 + 	 + 	 +  

Oostenrijk 	ja 	 + 	 + 	 + 	 +  

Zwitserland 	nee 	 n.v.t. 	 n.v.t 	 n.v.t 	 n.v.t 

Italie 	 nee 	 n.v.t. 	 n.v.t 	 n.v.t 	 n.v.t  

Spanje  

Portugal 

Tabel 1: 	Overzicht van de gevonden informatie 

— informatie 
- : geen informatie 
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In het slothoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten. Daarbij zal tevens 

warden gesignaleerd op welke punten relatief veel dan wet juist weinig informatie 

beschikbaar is. Waar nuttig en mogelijk zal tevens enige vergelijking tussen landen 

plaats vinden en warden gewezen op opvallende overeenkomsten of verschillen. 



2 Verenigde Staten 

In de VS valt een onderscheid te maken tussen federal courts die onder de federate 
regering vallen en de state courts die onder de overheden van de afzonderlijke staten 
ressorteren. De federate gerechten omvatten gerechten van eerste aanleg (district courts), 
gerechten van tweede aanleg (appellate courts) en het Federal Supreme Court als gerecht 
van laatste instantie voor het federate recht. In de afzonderlijke staten vallen de State 
Supreme Courts direct onder hun staat, terwijl daar verder een grote verscheidenheid is 
aan plaatselijke gerechten, zoals municipal courts of county courts. Ook in de 
afzonderlijke staten valt een onderscheid te maken tussen gerechten van eerste aanleg, 
trial courts, gerechten van tweede aanleg, intermediate appellate courts, en het State 
Supreme Court (Rohl, 1993, pp. 17-19). 

Evenals bij de gerechten valt bij de rechters een onderscheid te maken tussen de federal 
judges en state judges (Rohl, 1993; De Werd, 1996). 
De overgrote meerderheid van de Amerikaanse rechters is jurist en heeft voor zijn of 
haar benoeming tot rechter in de advocatuur gewerkt Bij de supreme courts zijn ook 
hoogleraren in het recht werkzaam. Bij de gerechten van eerste aanleg met een beperkte 
jurisdictie, vooral die voor verkeerszaken, kleine schadeclaims en zeer lichte civiele 
zaken, zijn soms ook lekenrechters (dikwijls in deeltijd) in dienst (Rohl, 1993, p. 33 en 
34). De federate rechters worden door de president benoemd 'with advise en consent' van 
de Senaat. Van de state judges wordt een groot aantal rechters door de bevolking van de 
staat gekozen. In de wetten van de staat is vastgelegd aan welke eisen iemand moet 
voldoen om als rechter verkiesbaar cq. benoembaar te zijn. Een ander verschil is dat de 
rechters van de federal courts in principe voor het leven worden benoemd, namelijk 
'during good behavior', terwijl de benoeming van de rechters van de state courts in de 
regel voor een beperkte periode is (Davis, 1991; Rohl, 1993; De Werd, 1996). 

In diverse staten zijn alle overheidsinstellingen verplicht tot het ontwikkelen van een 
plan voor de langere termijn en een periodieke evaluatie van hun verrichtingen (Judicial 
Management Council Florida, 1998; Rohl, 1993). Dit is bij de federate overheid veel 
minder vaak het geval. Daardoor is de druk op de federal courts om een 
evaluatieprogramma te ontwikkelen minder groot dan die op de state courts (Davis, 
1991). De verplichte evaluaties bij de state courts houden daarnaast ook vaak verband 
met de herverkiezing en herbenoeming van de state judges. 

Er zijn in de VS kwaliteitscriteria ontwikkeld voor alle niveaus van het rechtssysteem: het 
rechtssysteem als geheel, de afzonderlijke gerechten en de individuele medewerkers van 
de gerechten, inclusief de rechters. 



2.1 	Kwaliteit van de rechtsprekende macht 

24 

Er is, voor zover bekend. in de VS geen kwaliteitssysteem op federaal niveau voor de 

rechtsprekende rnacht. Er is echter in elk geval in een Amerikaanse staat een 

kwaliteitssysteem in ontwikkeling. 

2.1.1 	Kwalireir van de rechtsprekende machr op staatsniveau 

Achtergronden van het kwalitettssysteem 
Volgens een in 1992 door de burgers aanvaarde grondwetswijziging in de staat Florida 

zijn nile overheidsinstellingen voortaan verplicht om plannen voor de langere termijn te 

ontwikkelen. De rechtsprekende macht is weliswaar geen uitvoerend orgaan, maar de 

constitutie vermeldt expliciet dat de rechtsprekende macht ook onder deze regel valt. De 

rechtsprekende macht blijkt zelf ook behoefte te hebben aan een dergelijke lange-

termijn-planning alsmede aan een planning voor de kortere termijn. De Judicial 

Management Council van de staat heeft het initiatief genomen tot een project ter 

formulering en toetsing van deze plannen (Judicial Management Council Florida, 1998). 

Doel van her kwaliteits.systeem 
Een doel van het project is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de rechtspraak, 

naar buiten toe verantwoording afleggen door bun plannen bekend te maken en in een 

later stadium aan te geven in hoeverre deze zijn gerealiseerd. 

Een interne doelstelling is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het rechtspreken, 

een visie ontwikkelen, dat wil zeggen dat zij zich een beeld vormen van hoe zij hun 

functie willen vervullen en verder ontwikkelen. Een andere interne doelstelling is het 

ontwikkelen van een missie, waarin de voomaamste doelstellingen van de 

rechtsprekende macht worden geformuleerd, zodat deze prioriteiten kan stellen (Judicial 

Management Council Florida, 1998). 

Er moet een kwaliteitssysteem komen om na te gaan in hoeverre de beoogde 

doelstellingen worden gerealiseerd. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteem 
Net plan is in drie jaar tijd opgesteld (1995-1998). 

Net Judicial management Council heeft inmiddels de volgende initiatieven ontwikkeld: 

— Tijdens het ontwikkelen van het plan voor de lange termijn, is alvast een interim-

operationeel plan opgesteld dat de eerstkomende twee jaar bestrijkt. 

— Er is een missie en lange-termijn-visie voor de rechtsprekende macht van Florida 

geformuleerd. 

— Aan functionarissen werkzaam bij de gerechten, personen die met de gerechten 

samenwerkten en burgers is gevraagd welke punten zij voor verbetering vatbaar 

vonden en welke mogelijkheden zij daartoe zagen. 

— Er is nagegaan welke trends van invloed zouden kunnen zijn op de rechtsprekende 

macht. 

— Er is aangegeven welke zaken op lange termijn van wezenlijk belang zijn voor het 

vermogen van de rechtsprekende macht om de missie te vervullen en volgens de 

visie te werken. 

— Er zijn doelstellingen en strategieen geformuleerd voor de lange termijn om de 

rechtsprekende macht in de gewenste richting te ontwil<kelen 



De plannen voor termijnen die tussen minder clan een jaar en twintig jaar liggen, 

worden regelmatig herzien en up-to-date gehouden. 

Een aantal werkgroepen van leden van de rechtsprekende macht hebben de visie en de 
missie geformuleerd. Een jaar lang (augustus 1996/juli 1997) zijn workshops 
georganiseerd voor rechters, beroepsgroepen die een rol vervullen bij de rechtspraak, 
supreme court comites, de leiding van gerechten, organisaties uit de samenleving, etc. 
De deelnemers aan deze workshops hebben aangegeven op welke punten het 
functioneren van de rechtsprekende rnacht voor verbetering vatbaar is. Bovendien 
hebben zij een programma op korte termijn (tot twee jaar), middellange (twee tot zes 
jaar) 	lange termijn (zes tot twintig jaar) ontwikkeld om tot dergelijke verbeteringen te 
komen. Het ligt in de bedoeling dat zal worden geevalueerd in hoeverre de beoogde 
doelstellingen zijn bereikt. Het is ons niet bekend op welke wijze en door wie het 
evaluatiesysteem zal worden ontwikkeld (Judicial Management Council Florida, 1998). 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Volgens de in de visie geformuleerde criteria moet de rechtsprekende macht 
toegankelijk, rechtvaardig en effectief zijn, anticiperen en reageren op de behoeften van 
de gehele samenleving en rekenschap daaraan afleggen (zie bijlage 3.1.1). 
Volgens de missie moet de rechtsprekende macht de rechten en vrijheden beschermen, 
de wet handhaven en interpreteren en een vreedzame oplossing voor conflicten bieden 
(Judicial Management Council Florida, 1998). 
Het lijkt voor de hand te liggen dat deze criteria zullen worden gehanteerd bij het te 
ontwikkelen kwaliteitssysteem. 

2.2 	Kwaliteit van de gerechten 

2.2.1 	TCPS en ACPS 
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Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Het TCPS-project, bedoeld voor de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem voor de trial 
courts, de zogenaamde Trial Court Performance Standards (TCPS), ging in 1987 van start. 
Aanleiding vormde de toenemende overbelasting van de state courts door de groei in het 
aantal vergrijpen verband houdend met drugs. Het National Center of State Courts — 
een non-profit organisatie die de leiding heeft over het beheer van en diensten verleent 
aan de state courts — kreeg de leiding over het project en ontving daarvoor subsidie van 
het Bureau of Justice Assistance (BJA) van het federale ministerie van Justitie (Bureau of 
Justice Assistance, 1995). In een latere stadium werd een vergelijkbaar programma voor 
de Appellate Courts ontwikkeld: de Appellate Court Performance Standards (ACPS) 
(National Center for State Courts and Appellate Court Performance Standards 
Commission, 1995). 

Doe van het kwaliteitssysteem 
De gerechten kunnen de resultaten van de evaluatie intern gebruiken om tot 
verbeteringen te komen. Verder is het systeem bedoeld als hulpmiddel voor het 

• management bij de sturing en planning. Het ligt niet in de bedoeling de gerechten 
onderling met elkaar te vergelijken 
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Verder moet het kwaliteitssysteern het mogelijk maken om in meer begrijpelijke taal de 

activiteiten van de gerechten te beschrijven, te classificeren en naar buiten te brengen 

(Bureau of Justice Assistance, 1995). 

Organisatorische vormgeuing van het lavaliteitssysteem 
Het National Center of State Courts heeft een commissie samengesteld van state en local 

judges, state en local court administrators en een selectie uit gerechtssecretarissen en 

deskundigen op het terrein van de rechtspraak. 

In de eerste fase van het ontwikkelen van het TCPS-systeem (augustus 1987 tot en met 

juli 1990) heeft de commissie zich beziggehouden met: 

— le ontwikkeling van een werkbaar aantal kwaliteitscriteria (20-25); 

— de ontwikkeling van een systeem om aan de hand van de kwaliteitscriteria metingen 

te verrichten; 

— het uittesten van de kwaliteitscriteria en het meetsysteem bij een beperkt aantal 

gerechten: 

— verspreiding, openbaarmaking en het geaccepteerd krijgen van de kwaliteitscriteria 

en het meetsysteem bij justitiele organisaties die een sleutelrol vervullen. 

Daarna heeft de commissie voor het creeren voor een draagvlak onder de rechterlijke 

organisaties de volgende stappen ondemomen: 

— Zij heeft eind 1989 de kwaliteitscriteria met de commentaren daarop, alsmede een 

video met een beschrijving van het project, op grote schaal laten verspreiden onder 

rechters, court managers, deskundigen op het terrein van de gerechtelijke 

administratie, etc. Vervolgens is bun commentaar daarop verwerkt. 

— Vervolgens is het meetsysteem in vier staten uitgetest op bruikbaarheid en 

gebruiksgemak (vanaf augustus 1990). Alle meetinstrumenten zijn bij minstens e'en 

gerecht getest en, zo nodig, gewijzigd of verwijderd. De definitieve versie van het 

systeem is ongeveer tien jaar na het begin van het project gepubliceerd (Bureau of 

Justice Assistance, 1997a). 

Voor zover bekend, is het Los Angeles Municipal Court het enige gerecht in de VS dat 

zijn kwaliteit aan de hand van alle criteria van de Trial Court Performance Standards 

(TCPS) heeft geevalueerd. 

Men begon daar in 1994 met een vooralsnog wijblijvend onderzoek, namelijk een 

enquete onder de rechters en de staf van het gerecht en onder professionele en niet-

professionele clienten. De bedoeling was na te gaan in hoeverre het beeld dat deze 

clienten van het gerecht hadden, verschilde van dat van degenen die daar werkzaam 

waren. Dit informele onderzoek was het begin van een actie om voortdurend tot 

verbeteringen te komen, waarbij men uitging van het TCPS-model. 

In 1995 is de California Judicial Council Rule van kracht geworden, waarin trial courts 

tot een periodieke evaluatie warden verplicht. Het Los Angeles Municipal Court (LAMC) 

heeft toen de gelegenheid gekregen alle 68 metingen van de TCPS uit te voeren. 

Bij de LAMC is een comite, bestaande uit onder meer de president en waarnemend 

president van het gerecht, drie andere rechters en de leiding van de staf, belast met de 

leiding over het onderzoek. 

Van de 68 metingen is ongeveer tweederde op de voorgeschreven wijze uitgevoerd. Van 

de overige metingen is de helft gecombineerd met een andere meting en is de andere 

helft weggelaten. De beslissing of men een meting op de voorgeschreven wijze uitvoerde, 

hing af van de vraag of de baten tegen de kosten opwogen en of men de gegevens van de 

meting niet al op een andere wijze verkreeg. Verder had een meting alleen zin als het 

gerecht het resultaat daarvan zelfzou kunnen verbeteren en als de meting relevant was 
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voor de jurisdictie van het gerecht. Het comite stelde de overige medewerkers door 
middel van nieuwsbrieven regelmatig op de hoogte van het verloop van het project. Het 
gerecht kreeg assistentie van een extern adviesbureau (Anabasis Straub), andere 
organisaties van justitie en van vrijwilligers (Mohasseb, z.j.; Schriftelijke informatie van 
Mr. Craig Mann, Sr. Administrative Assistant van het Municipal Court of California) 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
De Trial Court Performance Standards bevatten 22 criteria die op vijf terreinen liggen 
(Bureau of Justice Assistance, 1997a, en b; Casey, concept; zie ook bijlage 3: 2.1): 
— Kwaliteitsterrein 1: toegankelijkheid van justitie 

Criteria: 
- het openbaar maken van de gang van zaken; 
- veiligheid, toegankelijkheid en gemak; 
- effectieve deelname; 
- beleefdheid, luisteren en respect; 
- betaalbare kosten om toegang te krijgen. 

— Kwaliteitsterrein 2: snelheid en tijdigheid 
Criteria: 
- de behandeling van zaken; 
- het zich houden aan tijdschema's; 
- een snelle implementatie van nieuwe wetten en procedures. 

— Kwaliteitsterrein 3: gelijkheid, rechtvaardigheid en integriteit 
Criteria: 
- eerlijke en betrouwbare procesvoering; 
- jury's die representatief zijn voor de jurisdictie waar het proces plaatsvindt; 
- geen onnodige ongelijkheid bij beslissingen en handelingen bij vergelijkbare 

zaken; 
- helderheid; 
- verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdrachten; 
- het vastleggen en bewaren van gegevens. 

— Kwaliteitsterrein 4: onafhankelijkheid en rekenschap afleggen 
Criteria: 
- onafhankelijIcheid en erkenning van elkaars verantwoordelijkheden; 
- verantwoordelijkheid voor publieke middelen; 
- rechtvaardig personeelsbeleid; 
- voorlichting aan het publiek; 
- anticiperen en reageren op veranderingen. 

— Kwaliteitsterrein 5: vertrouwen van het publiek 
Criteria: 
- toegankelijkheid in de ogen van het publiek; 
- snel, rechtvaardig en betrouwbaar in de ogen van het publiek; 
- in de ogen van het publiek onafhankelijk en zich voldoende verantwoordend 

Volgens de Appellate Courts Performance Standards bestaan de voornaamste taken van 
de appellate courts uit: 
— protecting the rule of law door middel van 

- opportunity for multi-judge review 
- develop, clarify and unify the law 
- error correction 
- extraordinary functions by Appellate Court Systems. 
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— promoting the rule of law door middel van: 

- quality of the judicial process; 

- clarity of decision; 

- designation of precedential authority; 

- timeliness. 
(National Center for State Courts and Appellate Court Performance Standards 

Commission, 1995) 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Voor het meten van de verrichtingen van de gerechten aan de hand van de 22 criteria 

van het TCPS-systeem zijn 68 instrumenten ontwikkeld (Bureau of Justice Assistance, 

1997a, en b; Casey. concept:). 
Bij de TCPS- en ACPS-systemen hanteert men onder meer enquetes, observaties, 

groepstechnieken met panels en statistische gegevens over het aantal zaken, de 

behandelduur, etc. 
Men maakt daarbij gebruik van zowel inteme als externe respondenten: personen die bij 

het gerecht werlczaam zijn, professionele en niet-professionele clienten en 

vertegenwoordigers van het 'publiek'. Daarnaast worden statistische gegevens 

geraadpleegd. 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Het Los Angeles Municipal Court, dat het hele systeem heeft uitgeprobeerd en een 

district court in Oakland, dat ervaring met een aantal criteria van het systeem heeft 

opgedaan, hebben over bun bevindingen gerapporteerd. 

— De metingen bij het onderzoek naar de Icwaliteit van het Municipal Court in Los 

Angeles hebben ongeveer 18 maanden in beslag genomen (de tijd besteed aan de 

vragenlijst niet meegerekend). De tijd die de staf in het kwaliteitsonderzoek heeft 

gestoken, schat men op twee volledige banen (gedurende anderhalf jaar). Ondanks 

de nuttige informatie die het onderzoek heeft opgeleverd, realiseert men zich bij het 

LAMC dat het, gezien de hoge kosten, waarschijnlijk nooit in dezelfde omvang zal 

kunnen worden herhaald. Een systeem van deze omvang zal al helemaal niet 

haalbaar zijn bij kleinere gerechten. De metingen hebben echter alleen zin als deze 

periodiek worden herhaald, zodat men kan nagaan of er in de loop van de tijd 

vooruitgang is geboekt. Daarom heeft men bij het LAMC een vereenvoudigd systeem 

ontwiklceld door de 68 meetinstrumenten in drie categorieen onder te brengen: 

meetinstrumenten die incidenteel (bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten), 

periodiek en continu worden gebruikt. Leidinggevenden op elk niveau moeten 

verantwoordelijk zijn voor de continu te verrichten metingen, terwijI de 

stafafdelingen met de periodieke metingen kunnen worden belast. Voor de 

incidentele metingen kan men gebruik maken van de bestaande 

Idachtenprocedures. Bij het lAMC worden voor 32 van de 68 meetinstrumenten 

incidenteel gebruikt. Bij 26 gebeurt dat periodiek en 10 meetinstrumenten zijn 

permanent in gebruik. Andere gerechten kunnen een andere indeling maken, 

afhankelijk van hun jurisdictie, de reeds beschikbare feedbacksystemen, etc. 

(Mohasseb, z.j.; Schriftelijke informatie van Mr. Craig Mann, Sr. Administrative 

Assistant van het Municipal Court of California). Het is ons niet bekend in hoeverre 

de resultaten van dit eerste kwaliteitsonderzoek tot maatregelen van het LAMC om 

tot verbeteringen te komen, heeft geleid. 
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— In een district court in Oakland hebben de rechters een beperkt aantal criteria van 
het TCPS gekozen, waarin zij speciaal zijn geinteresseerd, namelijk het beeld dat het 
publiek heeft van het functioneren van het gerecht. Zij beogen daarmee ook tot een 
nauwere samenwerking met en meer servicegerichtheid aan het publiek te komen. 
De opiniepeilingen zijn verricht door middel van telefonische enquetes en tijdens 
voor iedereen toegankelijke bijeenkomsten op het stadhuis. Verder is de vragenlijst 
in kranten gepubliceerd en bij diverse maatschappelijke organisaties uitgereikt. 
U it de resultaten bleek dat degenen die zelf ooit in contact met het gerecht waren 
gekomen, tevreden waren over het functioneren daarvan, maar dat de meerderheid 
van de bezoekers van de bijeenkomsten slecht was geinformeerd over (de 
werkzaamheden van) het gerecht. Daarom besloten de rechters voortaan een 
jaarverslag uit te brengen, een interne site te maken, en de nieuwsmedia over 
bepaalde processen te informeren. Bovendien zijn de antwoorden op de vragen 
geanalyseerd om na te gaan of er andere terreinen waren, welke voor verbeteringen 
in aanmerking kwamen. 
Een gunstig neveneffect van het onderzoek is de positieve publiciteit over het 
gerecht geweest. De gerechtsfunctionarissen hebben daarmee immers laten zien dat 
zij zich bekommeren om het beeld dat het publiek van hun gerecht heeft. Een ander 
voordeel is de satisfactie die de rechters en de leiding hebben ondervonden als 
gevolg van hun deelname aan het onderzoek en de onderlinge samenwerking 
daarbij (Casey, concept). 

2.2.2 Modern Courts 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Modern Courts, opgericht in 1955 is een gemeentelijke non-profit organisatie, die tot 
doel heeft het rechtssysteem van de staat New York te verbeteren. Modern Courts doet 
onderzoek naar de kwaliteit van de rechtspleging en onderzoekt in verband daarmee 
onder andere de kwaliteit van de gerechten (Monroe County Court Monitors, 1998). 
Sinds 1975 werkt Modern Courts samen met Church Women United Task Force, een 
groep verontruste burgers die het de gerechten in de Monroe County al meer dan 25 jaar 
volgen (Monroe County Court Monitors, 1998). 
In dit rapport worden de resultaten behandeld van het Monroe County Family Court, 
dat zich bezig houdt met urgente problemen met kinderen en met gezinnen die in een 
crisissituatie verkeren. 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het functioneren van het rechtssysteem verbeteren door alle daarbij betrokken personen 
en instanties van feedback te voorzien en door het publiek eveneens van de resultaten 
op de hoogte te stellen. Door dit laatste kunnen de burgers een beter inzicht krijgen in 
de wijze waarop het gerechtssysteem werkt. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Modern Courts besteedt bij het onderzoek naar de kwaliteit van de gerechten onder 
meer aandacht aan de volgende kwaliteitsindicatoren: (de oorzaken van) uitstel bij 
procedures; de beschikbaarheid van informatie voor het publiek; de aanwezigheid van 

het 52ste District Court, lste divisie in Oakland County, Michigan. 



factoren die een eerlijke zitting voor de betrokkenen in de weg staan; de fysieke 

condities van het gerecht, etc. (Brown, 1997; Monroe County Court monitors, 1998). 
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Toets en waarborg van de kwaliteit 
Modern Courts maakt gebruik van externe respondenten. Meer dan 600 vrijwilligers in 

16 counties in de staat New York dienen als 'waakhonden' door het werk van de 

gerechten te volgen vanuit het perspectief van consumenten en belastingbetalers. 

Gedurende enkele maanden worden de werkzaamheden van een bepaald gerecht 

geobserveerd. De gegevens worden verbaal en zonder kwantificaties op een daartoe 

ontworpen formulier vastgelegd (Monroe County Court monitors, 1998). 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Volgens de infonnatie van Modern Courts heeft haar werk de communicatie tussen 

burgers en rechters verbeterd. Naar het oordeel van deze organisatie hebben de 

gerechten meer oog gekregen voor de behoeften van de burgers. Dit heeft er inmiddeis 

toe geleid dat de gerechten naar oplossingen zoeken voor problemen waarop burgers 

stuiten als zij een gerecht bezoeken. Voorbeelden van dergelijke oplossingen zijn: 

voorzieningen voor jonge kinderen en de invoering van een 'gespreide ' kalender om de 

wachttijden en het aantal mensen in de wachtkamers te beperken (Monroe County 

Court monitors, 1998). 

2. 9.3 American Bar Association (ABA) 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
De American Bar Association heeft het initiatief tot de ontwikkeling van een aantal 

kwaliteitscriteria genomen. 

Doe van het kwaliteitssysteem 
Het bevorderen van de snelheid, efficientie en effectiviteit door middel van meer 

eenheid in de organisatie en het beleid van de verschillende gerechten (116111, 1993, p. 

73-77). 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
De American Bar Association heeft een aantal criteria voor de gerechten ontwikkeld: de 

ABA-standards. Daarbij ligt het accent echter meer op de organisatiestructuur dan op de 

feitelijke verrichtingen. Er wordt gepleit voor een centraal geleide hierarchische 

structuur met een eenduidig beleid (116111, 1993, p. 73-77). 

2.3 	De Icwaliteit van de rechters 

2.3.1 	De kwaliteit van federale rechters 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
De evaluaties van federal courts vinden niet vaak en onsystematisch plaats (Krafka, zie 

Davis, 1991). Het werk van veel federate rechters wordt echter geevalueerd in 

programma's van state en local bar associations. De federate rechters maken tegen deze 

evaluaties vooral de volgende bezwaren: 

— Deelname wordt afgedwongen en de gegevens worden onvoldoende vertrouwelijk 

behandeld. 
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— De vragen zijn erop toegesneden om de rechters te bekritiseren en met elkaar te 
vergelijken en leiden bij hen niet tot een verbetering op individueel niveau. 

— Het resultaat is een 'rangschikken' van rechters of een strijd wie het populairst is, 
waarbij de rechters in `goede' en `slechte' worden ingedeeld. 

— De enquetes zijn niet objectief en worden gehouden onder advocaten die niet op 
federaal niveau werkzaam zijn. 

— De betrouwbaarheid van de evaluatie is een twijfelpunt en de evaluatie zelf vormt 
een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de rechter. 

Door deze weerstanden is het moeilijk federale rechters te bewegen tot vrijwillige 
deelname aan een federaal evaluatie-project. 
In het negende rayon kwam de Judicial Council in 1981 tot de aanbeveling om de district 
judges aan een zelfevaluatie te laten deelnemen, op basis van vrijwilligheid en 
vertrouwelijkheid. De deelname aan deze enquetes bleek echter uiterst gering: in 1985 
minder dan 8%. Het Evaluatiecomite van het negende rayon schreef de geringe 
deelname aan de volgende factoren toe: 
— een sterke traditie van onafhankelijkheid van de rechters; 
— de onervarenheid van federale rechters met evaluatietechnieken; 
- twijfel over de bruikbaarheid van de resultaten; 
— de kosten in geld en mankracht die evaluaties met zich meebrengen. 
Het Judicial Conference Committee van de Rechtsprekende macht wilde een evaluatie 
uitvoeren waarbij de weerstanden van de rechters zoveel mogelijk zouden worden 
weggenomen. Een werkgroep werd met de uitvoering daarvan belast. De evaluatie zou 
het karakter hebben van een verkennend onderzoek bij een beperkt aantal rechters. Men 
besloot de evaluatie in het Central District van de staat Illinois uit te voeren, vanwege de 
belangstelling die de district judges in dat district voor een dergelijk onderzoek toonden. 
Uiteindelijk betrok men niet alleen de district judges, maar ook de magistrate judges en 
bankruptcy judges bij deze evaluatie (Davis, 1991). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
De resultaten van het kwaliteitsonderzoek waren uitsluitend bestemd voor intern 
gebruik, namelijk als feedback voor de rechters opdat zij beter zouden gaan 
functioneren. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
De werkgroep ontleende vragen aan elders gebruikte vragenlijsten en legde een concept-
vragenlijst aan de rechters voor. De rechters beslisten zelf welke vragen uiteindelijk in de 
enquete kwamen. 
Om de kans op lekken' van de vertrouwelijke informatie tot het minimum te beperken 
liet men de ingevulde vragenlijsten door de advocaten direct naar de door hen 
beoordeelde rechters terugsturen. Dit was mogelijk doordat het om een eenvoudige 
vragenlijst met een beperkt aantal vragen ging, zodat de resultaten niet aan een 
technische analyse onderworpen en in de computer verwerkt behoefden te worden. 
De werkgroep vond het van belang dat de geevalueerde rechters een beeld kregen van 
de duur en het soon ervaring dat de responderende advocaten met hen hadden. Met 
andere woorden wat de basis was van het oordeel van de advocaten over hen. Daarom 
moesten de advocaten in de oorspronkelijke vragenlijst aangeven bij hoeveel zaken van 
de rechter zij in de afgelopen drie jaar betrokken waren geweest en hoeveel uren zij in 
die tijd met de door hen beoordeelde rechter hadden samengewerkt. De werkgroep 
constateerde echter dat de rechters de advocaten met wie zij veel uren hadden 



32 

samengewerkt, dan waarschijnlijk zouden herkennen. Daarom werd in de definitieve 

versie van de vragenlijst niet naar het aantal uren gevraagd, maar of de advocaat langer 

of korter dan vijf uur met de rechter had samengewerkt. 

Bij eerdere evaluaties was gebleken dat respondenten die in dezelfde vragenlijst hun 

oordeel over meerdere rechters moesten geven, geneigd waren deze rechters met elkaar 

te vergelijken en in een rangorde onder te brengen. Om dat te vermijden kregen de 

advocaten voor elke rechter die zij moesten beoordelen, een aparte vragenlijst (Davis, 

1991). 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
De criteria lagen op de volgende vijf terreinen: 

— integriteit (integrity); 
— het karakter van de rechter (judicial temperament); 
— het vermogen de wet toe te passen (legal ability); 

— besluitvaardigheid (decisiveness); 
— toewijding (diligence). 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Men hield een schriftelijke enquete onder externe respondenten, namelijk advocaten die 

in hun werk met de rechters in contact waren gekomen. Zij zouden de vragen anoniem 

beantwoorden. Het ging om advocaten die bij civiele en/of strafzaken waren betrokken. 

De gerechtssecretaris selecteerde de advocaten, 150 per rechter. 

Men gebruikte voor de verschillende soorten rechters dezelfde vragenlijst. In de 

vragenlijst werd zowel naar positieve als negatieve aspecten van het functioneren van de 

rechters gevraagd, terwfil uitsluitend om informatie werd verzocht die relevant was voor 

verbeteringen in het functioneren van de rechters (Davis, 1991). 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Alle district, magistrate en bankruptcy judges van het Central District in Illinois namen 

aan de evaluatie deel. De werkgroep heeft niet direct kunnen nagaan hoe hoog de 

respons onder de advocaten was, vanwege de vertrouwelijke behandeling van de 

gegevens. Volgens de rechters die aan het onderzoek deelnamen was de respons echter 

50%. Van de 19 rechters oordeelde een mime meerderheid (13) dat de evaluatie 'heel 

nuttig' was geweest (Davis, 1991). 

2.3.2 Evaluatie van rechters met behulp van de kritische incidentenmethode 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Bij de meeste evaluaties van rechters moeten de respondenten uit vaste items kiezen en 

de verrichtingen op een schaal van tussen de drie en negen punten waarderen, 

bijvoorbeeld van 5 Conacceptaben tot 1 ('uitstekend'). Deze methode kan volgens 

Bernick en Pratto (1995) echter tot de volgende vertekeningen leiden: 

— ledere beoordelaar moet de termen die de kwalificaties aangeven voor zichzelf 

definieren. Wat verstaat hij bijvoorbeeld onder 'onacceptabel'? Zonder een duidelijk 

referentiepunt, kunnen twee personen hetzelfde gedrag zien en het verschillend 

beoordelen. 

— Sommige beoordelaars zijn geneigd iedereen dezelfde score te geven en zij maken 

geen onderscheid tussen de diverse rechters. 
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— Sommige beoordelaars zijn gene igd altijd in het midden te scoren (centrale 
tendens). 

— Bij een positieve score voor het eerste item, geven sommige beoordelaars voor alle 
andere items ook eerder een positieve score (halo-effect), terwijI een eerste 
negatieve score tot meer negatieve scores op andere items leidt (horn-effect). 

— Respondenten proberen hun antwoorden soms een logische samenhang te geven. 
Men geeft bijvoorbeeld een rechter die een hoge score kreeg voor 'favoritisme', dan 
ook altijd een hoge score voor `vooroordeer. 

Uit de literatuur blijkt dat men dergelijke vertekeningen (grotendeels) kan vermijden 
door gebruik te maken van een meetinstrument dat berust op de zogenaamde kritische 
inciHentenmethode (Campbell e.a.; Smith en Kendall, zie Bernick en Pratto, 1995). 
Voor de ontwikkeling van een dergelijk instrument, bestemd voor advocaten die moeten 
aangeven welk gedrag zij bij de rechters hebben waargenomen, is een werkgroep 
samengesteld, bestaande uit negen advocaten, twee rechters en drie professionele 
onderzoekers (Bernick en Pratto, 1995). Het is ons niet duidelijk welke instantie(s) het 
initiatief tot dit project hebben genomen (Bernick en Pratto, 1995). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Men wil de evaluatie van de kwaliteit van de rechtspraak door advocaten verbeteren 
door het meetinstrument waarvan gebruik wordt gemaakt te verfijnen. De observaties 
van de rechters door de advocaten kunnen dienen voor externe doeleinden, bijvoorbeeld 
in verband met de herverkiezing van rechters, of alleen als feedback voor de rechters 
zelf. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
De werkgroep heeft 125 advocaten geselecteerd van wie bekend is dat zij ervaring 
hebben met rechtszittingen. Deze advocaten is verzocht maximaal vijf voorbeelden van 
goed en maximaal vijf voorbeelden van slecht gedrag te geven van de rechters die zij 
hebben meegemaakt. Van hen hebben 34 advocaten, die representatief blijken te zijn 
voor alle geselecteerde advocaten, aan het verzoek voldaan. De werkgroep heeft getracht 
de gegeven voorbeelden in verschillende gedragscategorieen, zoals 'inzet' en 
'beleefdheid', onder te brengen en er is bij de advocaten nagegaan of zij het met die 
indeling eens waren. Dit heeft geresulteerd in zes gedragscategorieen met elk vijf 
concrete gedragingen als ankerpunten (Bernick en Pratto, 1995; zie bijlage 3: 3.1) 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Men heeft op grond van de kritische incidentenmethode de volgende criteria ontwikkeld 
(zie bijlage 3: 3.1): 
— juiste toepassing van de wet; 
— rekening houden met anderen; 
— onpartijdigheid, 
— de aard van een rechter (judicial temperament); 
— respect voor het rechtssysteem en inzet (zie bijlage 3: 3.1). 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Advocaten, dus exteme respondenten, geven op een aantal schalen aan welk gedrag zij, 
op grond van hun waarnemingen, van de rechter verwachten. 



Ervaringen met her kwaliteitssysteem 
Urn het instrument te toetsen hebben alle advocaten in een county in North Caroline 
een vragenlijst toegestuurd gekregen met het verzoek aan te geven welke gedragingen zij 
hebben gezien bij rechters van de district courts en bij zes willekeurig gekozen superior 

court judges met wie zij in de afgelopen twee jaar ervaring hebben opgedaan. Van de 

advocaten die zich door hun samenwerking met de rechters een beeld van hen hebben 

kunnen vormen, heeft de helft gereageerd. 
De werkgroep heeft onderzocht of de advocaten een te mild beeld van de rechters geven 
en alleen maar positieve gedragingen aangeven. Er blijkt weliswaar een tendens te zijn 
naar gunstige scores, maar de gemiddelde score is niet overdreven hoog en niet alle 
rechters worden als 'volmaakt' afgeschilderd. 
Het meetinstrument blijkt ook voldoende te differentieren tussen de rechters en het 
aantal vertekeningen is gering. 
De observaties van dezelfde rechter door verschillende respondenten blijken ook redelijk 
met elkaar overeen te stemmen (Bernick en Pratto, 1995). 

2.3.3 De beoordeling van 'metropolitan judges' in New Mexico 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
In 1988 hebben de burgers van de staat New Mexico voor een grondwetswijziging 
gestemd die inhoudt dat de rechters van onder andere de metropolitan courts in het 
vervolg op grond van hun verdiensten worden geselecteerd. ledere rechter wordt door 
middel van partijgebonden verkiezingen in zijn ambt aangesteld en door middel van niet 
partijgebonden verkiezingen in zijn ambt herbenoemd. 
Begin 1997 heeft het Supreme Court opdracht gegeven tot de ontwikiceling van een de 
hele staat omvattend evaluatieprogramma voor rechters van district en metropolitan 
courts. Inmiddels is bij een verkennend onderzoek in twee districten gebleken dat de 
ontwikkeling van een dergelijk programma uitvoerbaar en wenselijk is (Judicial 
Performance Evaluation Commission, 1999). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het programma moet ertoe leiden dat de rechters beter gaan functioneren. Verder moet 
het de kiezers van betrouwbare en geloofwaardige informatie voorzien over de rechters 
die voor verlenging van hun ambtstermijn moeten worden herkozen. Het programma 
speelt geen rol bij de aanstelling van rechters door middel van partijgebonden 

verkiezingen. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteern 

In juli 1997 is de Judicial Performance Evaluation Commission geinstalleerd, bestaande 
uit acht niet-lawyers en zeven lawyers. Deze commissie is belast met de evaluatie van 
het functioneren van elke rechter van een district court of metropolitan court die zich 
voor herbenoeming verkiesbaar heeft gesteld. In het verkiezingsjaar 1998 heeft de 
commissie, in samenwerking met een particulier onderzoeksbureau, een 
evaluatieprogramma opgezet voor de elf voor herverkiezing in aanmerking komende 

rechters van het metropolitan court van Barnalillo. 

Criteria van her kwaliteitssysteem 

De volgende criteria worden gehanteerd (zie bijlage 3: 3.2): 
— integriteit en onpartijdigheid; 
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kennis van, inzicht in en de juiste toepassing van de wet en de procedureregels; 
communicatieve vaardigheden; 
de rot en de zaken die aan hem zijn toegewezen naar behoren kunnen beheren; 
in de rechtszaal de gang van zaken op een goede manier onder controle houden. 

Tom en waarborg van de kwaliteit 
Er is gebruik gemaakt van informatie van interne en externe respondenten, observaties 
tijdens de zittingen en statistische gegevens over de taaklast van en het soon zaken dat 
de te beoordelen rechter behandelt. 
Er is bij de rechters zelf een interview afgenomen. Daarnaast is een enquete gehouden 
onder de rechters die beroepszaken van de te beoordelen rechters behandelen, en onder 
professionele en niet-professionele clienten. Bovendien is uit de groep professionele 
clienten een representatieve steekproef getrokken voor een interview. 
Minstens twee commissieleden of door hen aangewezen observators hebben zittingen 
van de rechters bijgewoond. 
De commissie heeft de informatie over iedere rechter zodanig samengevat dat de 
identiteit van de respondenten daar niet uit viel af te leiden, en een advies gegeven over 
de herbenoeming van de rechter. Velar het openbaar maken van deze informatie en 
adviezen, kon de rechter hier nog commentaar op geven. 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
De informatie van de niet-professionele clienten bij wie men de enquete heeft 
afgenomen, namelijk de procederende partijen en de juryleden, is niet bruikbaar 
gebleken. De respons bij de procederende partijen was te gering en de informatie van de 
juryleden differentieerde te weinig tussen de rechters. 
De definitieve conclusies en aanbevelingen zijn ruim een maand voor de verkiezingen 
openbaar gemaakt. De commissie heeft geadviseerd om vier van de elf herverkiesbare 
metropolitan court judges niet opnieuw te benoemen. Niettemin zijn alle kandidaten 
opnieuw gekozen (Judicial Performance Evaluation Commission, 1999). 

2.3.4 Modern Courts 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Modern Courts (zie paragraaf 2.2.2) kijkt bij het onderzoek ook naar de individuele 
kwaliteit van de daarbij betrokken personen. 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Zie paragraaf 2.2.2 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
Zie paragraaf 2.2.2 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
Bij de rechters hanteert Modern Courts als criteria: 
— houding en gedrag tegenover de partijen, de advocaten en de gerechtsmedewerkers; 
— werkefficientie en het vermogen om de gang van zaken tijdens het proces in de 

hand te houden. 



Verder wordt onder meer de taaklast van de rechters in beschouwing genomen. De 

bevindingen worden, evenals die bij de gerechten niet gekwantificeerd, maar verbaal 

weergegeven (Monroe County Court Monitors, 1998). 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Zie paragraaf 2.2.2 
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Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Zie paragraaf 2.2.2. 

Er worden geen specifieke gevolgen voor het functioneren van de rechters genoemd. Het 

State Office of Court Administration heeft inmiddels een verplicht trainingsprogramma 

in 'correct gedrag' ingevoerd voor de gerechtsmedewerkers, maar deze verplichting geldt 

niet voor de rech ters (Monroe County Court Monitors, 1998). 



3 Engeland 

Binnen het Verenigd Koninkrijk als eenheidsstaat bestaan drie verschillende 
rechtsystemen, elk met zijn eigen gerechten en rechters, namelijk dat van 
Engeland/Wales, Noord-Ierland en Schotland (Council of Europe, 1975; Prakke, 1998a). 
Aan tiezien hier alleen Engelse kwaliteitssystemen worden besproken, beperken wij ons 
tot het rechtsysteem van Engeland en Wales. 
Engeland en Wales hebben geen ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor de 
controle over de gerechten en de benoeming van rechters. De Lord Chancellor, de 
voorzitter van het House of Lords, is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
gerechten en de toepassing van de civiele wet. Het Home Secretary is verantwoordelijk 
voor een groot deel van de toepassing van het strafrecht en voor het gevangeniswezen. 
(Council of Europe, 1975; Prakke, 1998a). 

In Engeland en Wales is geen hierarchie van provinciale courts met een uitsluitend 
lokale jurisdictie, ook al bieden de magistrates' courts en de county courts een plaatselijk 
forum voor minder ernstige straf- en civiele zaken. 
Het voornaamste onderscheid wordt gemaakt tussen civiele en straf courts, ook al is de 
grens niet altijd even duidelijk. Binnen elk systeem is er gewoonlijk een duidelijke 
jurisdictie waarin men met de actie moet beginnen De magistrates' courts zijn bevoegd 
voor de minder belangrijke strafbare feiten (summary offenses), die zonder jury kunnen 
worden behandeld. Over deze zaken wordt in de regel rechtgesproken door een college 
van (meestal drie) onbetaalde parttime lekenrechters (justices of the peace), en alleen in 
enkele grote steden door alleen zittende, gehonoreerde en juridisch geschoolde fulltime 
stipendiary magistrates (Prald(e, 1998a). Daamaast zijn de magistrates' courts belast met 
het vooronderzoek van zwaardere vergrijpen, waarvoor het Crown Court bevoegd is. De 
behandeling van deze zaken in het Crown Court geschiedt steeds door een alleen 
zittende rechter met een jury. Het Crown Court fungeert tevens (zonder jury)" als 
appelinstantie voor de magistrates' courts, indien het gaat om beroep tegen de 
veroordeling of tegen de strafmaat. Betreft het beroep de beslissing van een rechtsvraag, 
dan wordt het door het High Court behandeld. In beide gevallen is hoger beroep op het 
House of Lords mogelijk. Civiele zaken worden behandeld door de county courts, het 
High Court, het Court of Appeal en het House of Lords, terwijl ook de magistrates' 
courts een beperkte bevoegdheid hebben op civielrechtelijk, met name familierechtelijk 
terrein (Prakke, 1998a). 

De professionele rechters worden door de Kroon benoemd en zijn afkomstig uit de 
advocatuur. Benoemingen vinden plaats op advies van de Lord Chancellor aan de 
premier. In Engeland en Wales wordt het rechtspreken over een groot deel van de zaken 
aan niet-juristen toevertrouwd. Zij worden ondersteund door juridisch geschoolde clerks. 
Deze lekenrechters (justices of peace) worden door de Lord Chancellor benoemd in 
magistrates' courts op advies van plaatselijke commissies. Rechters oefenen bun ambt 
uit 'during good behaviour' en kunnen slechts op grond van een verzoek aan de koningin 
door zowel het Hoger als het Lager Huis worden verwijderd (Council of Europe, 1975; 



Prakke, 1998a). De rechterlijke organisatie in Engeland krijgt steeds meer het karakter 

van een carrierestructuur met promotiemogelijkheden voor hogere gerechten (Malleson, 

1997). 

Er ligt in Engeland een voorstel voor ingrijpende hervormingen van het civiele 

rechtssysteem. (Woolf, 1995; Malleson, 1997; Middleton, 1997; Flanders, 1998). Het plan 

houdt onder meer in dat de procesvoering niet langer door de partijen en bun adviseurs 

wordt gecontroleerd, maar door de gerechten. Danlczij de hervormingsplannen, 

verwoord in het rapport van Lord Woolf, zijn er nu teams van de Judicial Studies Board 

bezig met het opzetten van opleidingsprogramma's voor rechters, komen er nieuwe 

regels en worden overal management informatiesystemen opgezet (Flanders, 1998). De 

rechters zelf staan thans veel positiever tegenover trainingen dan twintig jaar geleden 

(Malleson, 1997). 

Op het niveau van de gerechten is in Engeland een kwaliteitsysteem voor de Court 

Service ontwikkeld, alsmede een instrumentarium voor kwaliteitsonderzoek bij de 

magistrates' courts. De Engelse professionele rechters staan weliswaar vooralsnog 

sceptisch tegenover een kwaliteitsysteem, maar voor de lekenrechters is een dergelijk 

systeem in ontwikkeling. 

3.1 	Kwaliteit van de gerechten 

3.1.1 	Kwaliteit van de Court Service 
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Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
De Court Service die valt onder de verantwoordelijkheid van de Lord Chancellor, 

verricht administratieve en andere ondersteunende werlczaamheden voor het High 

Court, Crown Court, de county courts, sommige tribunals en de Reclassering. 

In het verlengde van een reorganisatie van de Court Service zijn nieuwe systemen voor 

de selectie en de beoordeling van de medewerkers van de Court Service ontwikkeld 

(Court Service, 1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
De bevordering van onpartijdigheid en efficientie van de gerechten door middel van een 

kwalitatief goede en kosten-effectieve ondersteuning door de Court Service. 

Organisatorische vormgeving van St kwaliteitssysteem 
De leiding van de Court Service heeft een stuurgroep ingesteld voor de ontwildceling van 

een nieuw beoordelingssysteem. Het nieuwe systeem is getest. In verband met de 

invoering van het systeem is een training voor alle stafleden georganiseerd. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
De criteria worden ontleend aan de algemene doelstellingen van de Court Service die als 

volgt worden omschreven: 

— geeft een correcte, betrouwbare en zorgvuldige dienstverlening, geeft relevante 

informatie en biedt bruikbare faciliteiten; 

— brengt alle administratieve processen snel tot een einde; 

— doet de wachttijden voor een rechtszitting en verhoor afnemen; 

— doet de kosten van geleverde diensten afnemen; 



39 

— werkt volledig kostendekkend in de civiele gerechten. 
De mate waarin de Court Service volgens plan werkt en zijn doelstellingen bereikt, wordt 
gemeten met zes sleutel-indicatoren (key performance indicators) met targets (normen) 
die door de Lord Chancellor zijn vastgesteld: 
— het percentage van de administratieve processen in de civiele gerechten dat binnen 

de gestelde tijd (vijf dagen) wordt voltooid; 
— het percentage gedaagden van het Crown Court van wie de rechtszitting binnen de 

beoogde wachttijd begint; 
— de kosten per zaak in het Crown Court; 
— de kosten per zaak die bij een civiel gerecht tot een civiele procedure leidt; 
— het percentage van de kosten van civiele gerechten dat door de betaalde 

proceskosten wordt gedekt; 
— het percentage criteria waaraan de courts en tribunals voldoen. 

3.1.2 	Aspecten van de servicegerichtheid van 'magistrates' courts' en het gewicht dat 
clienten daaraan hechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Het Home Office heeft het initiatief tot het onderzoek genomen. (Raine en Walker, 
1990). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Beter inzicht krijgen in het gewicht dat professionele en niet-professionele clienten 
hechten aan bepaalde aspecten van de dienstverlening, afgezien van de kwaliteit van de 
gerechtelijke beslissingen 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
Voor het onderzoek zijn tien magistrates' courts geselecteerd die representatief zijn voor 
alle magistrates' courts in Engeland en Wales met betrekking tot de werkdruk en de 
leeftijd en aard van de gebouwen. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Men hanteert voor de servicegerichtheid de volgende criteria: 
— immateriele service (met indicatoren als doorlooptijden, uitloop, wachttijd voordat 

men aan de beurt is, openingstijden van het magistrates' court); 
— materiele voorzieningen (met onder andere de indicatoren: wacht- en spreekkamers, 

aparte wachtkamers voor de getuigen van de officier van justitie en van de 
verdediging, kosteloos bellen voor advocaten); 

— informatie, 
— persoonlijke behandeling. 
Verder krijgen de respondenten de ruimte om hun mening over andere aspecten van de 
service te geven. 

Toets en waarborg van kwaliteit 
Men heeft professionele en niet-professionele clienten geenqueteerd en daarbij onder 
meer gevraagd naar hun verwachtingen met betrekking tot de dienstverlening van de 
magistrates' courts en bun ervaringen daarmee. Deze vragen zijn gesteld om te kunnen 
nagaan in hoeverre de ervaringen van de clienten afwijken van hun verwachtingen. 
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Bovendien is bij een deel van de geenqueteerde groep een interview afgenomen, waarin 

onder meer is gevraagd welke kwaliteitsaspecten volgens hen prioriteit verdienen. 

Ervaringen met her kwaliteitssysteem 
Bij de meeste gebruikers blijkt de persoonlijke behandeling het zwaarst te wegen bij hun 

beoordeling van de servicegerichtheid. Men hecht ook vrij veel gewicht aan de 

beschikbaarheid van faciliteiten, terwijI informatie relatief het minst zwaar weegt. Dat 

wil overigens niet zeggen dat alle aspecten van persoonlijke behandeling het zwaarst 

wegen en alle aspecten van informatie het minst zwaar (Raine en Walker, 1990). 

3.1.3 	Servicegerichtheid van de magistrates' courts vOor, tijdens en na de zitting 

Achtergronden 
De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de servicegerichtheid van de 

magistrates' courts aan niet-professionele clienten en zijn diverse verbeteringen 

aangebracht, zoals aparte wachtkamers voor getuigen, een bekorting van de wachttijden 

etc. Daarbij is vooral aandacht besteed aan de tijd die de clienten op het gerecht buiten 

de zittingen am doorbrengen en veel minder aan bun verblijf in de rechtszaal en aan de 

voorbereiding en afronding van hun komst naar het gerecht (Walsh, zie Raine en Wilson, 

1996). 

Doel 
Inzicht krijgen in zoveel mogelijk aspecten van de servicegerichtheid van de gerechten, 

die niet direct verband houden met het rechtspreken. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de servicegerichtheid in de rechtszaal, op het 

gerecht buiten de rechtszaal, en voor en na het bezoek aan het gerecht (zie tabel 2). 



dimensies voor 	terreinen van servicegenchtheid 
servicegerichtheid  

in de rechtszaal 	 op het gerecht buiten de 	vOor de komst naar 
rechtszaal 	 en na het verlaten 

van het gerecht  

Accuratesse/eer- 	juiste beslissingen 	een goed beheer van de 	een zorgvuldige ad- 
lijkheid 	 roi 	 ministratie  

informatieverstrek- 	het uitleggen van 	borden en geschreven 	het verstrekken van 
king 	 procedures 	 aankondigingen 	 details over hoe men 

bij het gerecht komt 
en wat men daar 
moet doen  

snelheid 	 geen onnodige 	 minimale wachttijd op het 	minimale tijd tussen 
verdagingen van de 	gerecht 	 aanklacht en eerste 
zitting 	 zitting  

sensitiviteit 	 het tonen van 	 morele steun voor 	 terminologie en toon 
beleefdheid en respect 	slachtoffers 	 van de correspon- 

dentie  

faciliteiten 	 (sfeer van de) innchting 	comfort en voorzieningen 	spreekkamers in het 
in de wachtkamers 	court office  

toegankelijkheid 	een niet-intimiderende 	toegankelijkheid voor 	de locatie van het 
omgeving 	 mensen met lichamelijke 	gerecht en de court 

handicaps 	 offices 	 . 
flexibiliteit 	 het uitstellen van 	een rooster voor de 	openingstijden van 

zittingen als dat de 	zittingen 	 het gerecht 
partijen beter schikt  

veiligheid 	 de behandeling van de 	het scheiden van getuigen 	vertrouwelijke 
gedetineerden 	 behandeling van de 

adressen van de 
getuigen  

privacy 	 videoverbindingen voor 	de inrichting van spreek- 	afdelingen waar men 
kwetsbare getuigen 	en wachtkamers 	 vertrouwelijke 

gesprekken kan 
voeren 

Tabel 2: Dimensies voor de servicegerichtheid* 
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*Bron: Rain en Wilson. 1996 

3.2 	De kwaliteit van de rechters 

Door de sterke groei in trainingen voor rechters is de behoefte aan lcwaliteitsmetingen 
bij deze functionarissen toegenomen. Dergelijke metingen zijn namelijk onontbeerlijk 
voor onderzoek naar het effect van de trainingen op het functioneren van de rechters. 
Bovendien kan een kwaliteitssysteem voor rechters leiden tot een verhoging van de 
kwaliteitsnormen (Malleson, 1997). De rechters verzetten zich echter vooralsnog tegen 
een beoordeling omdat deze hun onafhankelijkheid te zeer zou aantasten (Malleson, 
1997; Gass, 1998). 
Er wordt in Engeland alleen gewerkt aan een beoordelingssysteem voor de lekenrechters. 
Voor de lekenrechters heeft men inmiddels areas of competence vastgesteld (Judicial 
Studies Board Magisterial Committee, 1998, zie bijlage 4). 



4 Andere Angelsaksische landen 

4.1 	Canada 

Het Lianadese recht bevat elementen van het Angelsaksische recht en van dat van het 
Europese continent, in het bijzonder Frankrijk. 
De rechters zijn op federaal of provinciaal niveau werkzaam. Op federaal niveau beschikt 
Canada over een Raad voor de rechterlijke macht: Conseil de la magistrature of judicial 
council die onder meer tegen rechters ingediende klachten onderzoekt. Het parlement, 
de minister van Justitie of de PG van de provincie kunnen om een dergelijk onderzoek 
verzoeken. De Raad kan de regering adviseren disciplinaire maatregelen tegen de rechter 
te nemen. Op provinciaal niveau zijn er, per provincie verschillend, diverse 
controlemogelijkheden. Negen van de tien Canadese provincies hebben een Conseil de 
la magistrature of Judicial council met een disciplinaire bevoegdheid. 

Inmiddels is door de Raad een gedragscode voor de rechters opgesteld, met de volgende 
gedragskenmerken als richtsnoer: onafhankelijkheid, integriteit, toewijding, een gelijke 
behandeling van alle betrokkenen en onpartijdigheid (Canadian Judicial Council, 1998). 

In Canada lopen de meningen uiteen over de wenselijkheid van een evaluatie van de 
werkzaamheden van de rechters. Aangezien de Canadese rechters zonder proeftijd 
vooraf een vaste aanstelling krijgen en zij in hun functie geen promotie kunnen maken, 
overplaatsing naar een hoger gerecht uitgezonderd, zijn zij zelf minder geInteresseerd in 
een dergelijke evaluatie (Mailhot, zie Gass, 1998). De voorstanders van evaluatie 
benadrukken echter dat het ook voor de rechters zelf gunstig is als hun werk 'externe' 
goedkeuring krijgt. Daarom zijn er voorstellen gedaan om rechters eens in de drie jaar 
door collega's te laten beoordelen. Deze beoordelingen zouden vertrouwelijk worden 
behandeld en alleen aan de beoordeelde rechter ter hand worden gesteld. Deze 
beoordelingen zouden alleen zijn bedoeld als feedback voor de rechter en zouden geen 
rol kunnen spelen bij disciplinaire maatregelen. De rechters nemen een gereserveerd 
standpunt in over deze voorstellen (Gass, 1998). 

Er zijn, voor zover bekend, in Canada geen kwaliteitssystemen ontwikkeld, met 
uitzondering van een kwaliteitssysteem voor rechters in Nova Scotia, in het kader 
waarvan inmiddels een verkennend onderzoek heeft plaatsgevonden. Wel hebben 
Canada en Australie, anders dan de VS, van oudsher stelsels van rechtshulp die de 
kwaliteit van de dienstverlening van gerechten positief beinvloeden. 

4.1.1 	Kwaliteit van de rechters 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
De rechters in Nova Scotia zijn zich steeds meet gaan realiseren dat zij rekenschap over 
bun werk moeten afleggen. Bovendien hebben rechters die zichzelf verder wilden 



Criteria van het kwaliteitssysteem 
De volgende criteria zijn gehanteerd (zie bijlage 5): 

— het kunnen toepassen van de wet; 

— onpartijdigheid; 

ontwikkelen, ervaren hoe moeilijk het is objectieve feedback te krijgen. Eind 1992 heeft 

een Chief Justice een voorlopig comite sarnengesteld, bestaande uit leden van de 

rechtsprekende macht, om met een voorstel te komen voor een evaluatieproject voor 

rechters (Poe!, 1997). 

Doe van het kivaliteassysteem 
De rechters feedback geven die uitsluitend voor henzelf is bestemd om bun functioneren 

te verbeteren. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteem 
Het comite besloot een enquete te houden onder advocaten die de rechters hadden zien 

werken. Men trok voor de werving van de advocaten een termijn van maximaal negen 

rnaanden uit. AIle advocaten die in die tijd met de rechters samenwerkten, kregen het 

verzoek tot deelname aan de enquete. Men wierf per rechter maximaal 50 advocaten. 

Het comae realiseerde zich dat de rechters alleen zouden kunnen en willen meewerken 

als de informatie vertrouwelijk zou worden behandeld. In diezelfde geest werd in die tijd 

de Freedom of Information Act van de provincie Ontario zodanig gewijzigd dat de 

informatie voortvloeiend uit de evaluatie van rechters werd uitgesloten van de 

verplichting tot openbaarmaking. 

Het comite kwam met het volgende voorstel voor een verkennend onderzoek bij de Chief 
Justices and Judges of Nova Scotia: 

— De rechters zouden op vrijwillige basis deelnemen aan het verkennende onderzoek. 

— De informatie zou vertrouwelijk worden behandeld. 

— Er werd een groep mentoren gevormd die bestond uit senior rechters en kort 

daarvoor gepensioneerde rechters. De aan het onderzoek deelnemende rechters, 

konden zelf hun mentor uit deze groep kiezen, om met hem de resultaten van hun 

beoordeling te bespreken. 

De vrijwilligheid van de deelname en de vertrouwelijkheid van de informatie moesten 

garanderen dat de onafhankelijkheid van de rechters niet in het geding zou komen. 

De onafhankelijlcheid van de onderzoeksleiding van het federale en provinciale 

ministerie van Justitie en van de rechters werd benadrukt. De projectcoardinator en zijn 

staf, die het onderzoek moesten uitvoeren, kregen een kantoor in een apart gebouw en 

werkten op stand-alone computers. Verder waren de onderzoekers geen ambtenaar bij 

de provincie, maar 'in dienst' bij het coardinerende comite. 

Het project kreeg de steun van het federale ministerie van Justitie, het ministerie van 

justitie van Nova Scotia, de Law Foundation van Nova Scotia en de Law for the Future 

Fund of the Canadian Bar Association. 

Bij het begin van het onderzoek werd een persbericht uitgebracht met vermelding van 

de positieve reacties van rechters op het onderzoeksplan en van de te verwachten 

voordelen van het onderzoek voor rechters en gerechten. Verder werd benadrukt dat het 

om een verkennend onderzoek ging, dat een dergelijk onderzoek niet eerder in Canada 

had plaatsgevonden, dat de gegevens over de individuele rechters niet zouden worden 

gepubliceerd en dat eerst na afronding van het onderzoek verdere informatie daarover 

zou worden verstrekt. 



— managementvaardigheden; 
— zaken naar behoren kunnen afdoen; 
— correct gedrag. 
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Toets en waarborg van kwaliteit 
De verrichtingen van de individuele rechters zijn geevalueerd door middel van een 
enquete onder advocaten, dus een externe beoordeling. De beoordeling door de 
advocaten berustte op algemene ervaringen van en met de rechter en was niet 
gekoppeld aan specifieke zaken. Daarnaast kregen de rechters de gelegenheid een aantal 
kwaliteiten van zichzelf te beoordelen en hun resultaten met het groepsgemiddelde te 
verv ,-lijken. 

Ervaringen bij her kwaliteitssysteem 
Het verkennende onderzoek begon op 1 augustus 1995 en zou 15 maanden duren. 
— De advocaten: Door de beperkte tijd (negen maanden) waarin de advocaten voor het 

onderzoek werden geworven, is het onderzoeksteam er uiteindelijk slechts bij 18% 
van de rechters in geslaagd om 50 advocaten te vinden die met de rechters in die 
tijd hadden samengewerkt; bij de helft van de rechters lag het aantal advocaten 
tussen de 30 en 50. De verschillen in het aantal advocaten dat men per rechter wist 
te werven, hielden waarschijnlijk verband met verschillen tussen de rechters in het 
aantal door hen behandelde zaken en de doorlooptijd daarvan. Doordat het zo 
moeilijk was voldoende advocaten voor sommige rechters te vinden, moest men 
soms ook genoegen nemen met advocaten van wie de ervaring met de rechter 
feitelijk te beperkt was voor een gefundeerd oordeel. 
Een ander probleem was dat sommige advocaten in feite te veel vragenlijsten 
moesten invullen als gevolg van het geringe aantal advocaten in Nova Scotia en de 
specialisaties binnen de advocatuur in straf- en familierecht. 
Veel advocaten waren geneigd naar afzonderlijke zaken te kijken, ook al stond in de 
enquete duidelijk dat hun oordeel moest berusten op hun ervaringen in het 
algemeen met deze rechter. 
De respons onder de advocaten lag hoog (70%), ondanks de lengte van de enquete. 
Dit wijst erop dat de advocaten het project een goed initiatief vonden. Verder is de 
respons vergroot door de advocaten die na enige tijd nog niet hadden gereageerd, 
daartoe telefonisch op te roepen. 

— De mentoren: De rol van mentor was niet eenvoudig voor de oudere rechters die 
deze op vrijwillige basis vervulden, want zij hadden daar geen ervaring in. Zij 
moesten rechters coachen die meestal al geruime tijd in functie waren. De mentoren 
kregen maar een beperkte training. Niettemin bleken zij naar tevredenheid te 
functioneren. De rechters gaven namelijk een zeer positief oordeel over het contact 
met bun mentor. 

— De rechters: Van de rechters nam de meerderheid (60%) deel aan het onderzoek. 
De rechters kregen een positief oordeel van de advocaten. Van de advocaten gaf 88% de 
kwalificatie 'goed' of 'uitstekend' bij hun eindoordeel over de rechters. De verschillen 
tussen individuele rechters binnen een gerecht bleken groter te zijn dan die tussen de 
verschillende gerechten. Dit wijst erop dat de gegevens meer houvast bieden voor de 
ontwikkeling van individuele rechters dan voor die op gerechtsniveau. 
Van de rechters en advocaten die aan het onderzoek hadden deelgenomen, was 90% 

voorstander van een periodieke herhaling van de enquete (Poet, 1997). 



4.2 	Australie 
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Er bestaat in Australie een hierarchie van gerechten op het niveau van de staat, het 

territorium en het gernenebest. Alle drie de soorten gerechten behandelen zaken die 

voor het eerst voor de rechter komen. De hogere gerechten behandelen zwaardere zaken 

dan de lagere en behandelen ook beroepszaken. 

De meeste gerechten behandelen zowel civiele als strafzaken. 

De court administrations zijn verantwoordelijk voor het beheer van de faciliteiten en staf 

van het gerecht, het case management en de handhaving van gerechtelijke bevelen door 

middel van het sheriffs Department of een soortgelijke instantie (Australian government 

services, 1997; 1998). 

Voor de court administrations wordt een kwaliteitssysteern ontwikkeld. Er wordt in de 

literatuur geen melding gemaakt van kwaliteitssystemen voor rechters. 

4.2.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Sinds 1994 warden de ondersteunende afdelingen van de gerechten, de court 

administrations, jaarlijks 'doorgelicht'. Het is niet bekend wat de aanleiding is geweest 

en wie het initiatief heeft genomen (Australian government services, 1997; 1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het door middel van feedback vergroten van de efficientie en effectiviteit van de court 

administrations. Een ander doel is het naar buiten toe verantwoording afleggen. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
Er is een aantal criteria ontwikkeld. Er worden vooralsnog slechts aan de hand van een 

deel daarvan metingen verricht. Voor de overige criteria zijn er nog geen 

meetinstrumenten of zijn deze nog in ontwikkeling. 

Criteria van het kwaliteitssysteern 
Men hanteert de volgende criteria en indicatoren: 

— Kwaliteit: 

- tevredenheid van de clienten; 

- alternatieve oplossingen van geschillen; 

- percentage van de zaken waarbij men in hoger beroep gaat. 

— Toegankelijkheid: 

- gemiddelde proceskosten per ingediende zaak; 

- de tijd die het afdoen van een zaak kost; 

- percentage verdagingen; 

- locaties van de gerechten. 

— Handhaving van de wet: 

- handhaving van gerechtelijke bevelen. 

— Efficientie: 

- kosten per zaak. 
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Toets en waarborg van kwaliteit 
Alleen de meetinstrumenten voor de criteria 'toegankelijkheid' en `kosten' zijn gereed. 
Men maakt onder meer gebruik van statistische gegevens en enquetes onder clienten. 

Ervaringen met kwaliteitssysteem 
Er zijn bij de gerechten maatregelen genomen om de kosten te drukken, achterstanden 
weg te werken en vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen, onder andere door middel 
van verdere automatisering. Uit de statistische info rmatie komt vooralsnog geen 
eenduidig beeld naar voren. De resultaten kunnen ook nog worden vertekend doordat 
men eerst nog achterstanden van Oar de invoering van de vernieuwingen moet 
wegwerken (Australian government services, 1998). 



5 Duitsland 

De Duitse grondwet gaat, nog nadrukkelijker dan de Nederlandse, uit van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Volgens de Duitse grondwet moet er in 
functioneel en organisatorisch opzicht sprake zijn van een scheiding van machten. 
Volgcns de wet moet de rechtspraak uitsluitend aan gerechten, en daarbinnen aan 
rechters, worden toevertrouwd. 
Het uitgangspunt van de scheiding van machten is overigens in Duitsland, evenmin als 
in andere westerse tandem absoluut. De rechterlijke organisatie en het rechterlijk 
handelen worden tot op grote hoogte bepaald en beinvloed door de wetgever en het 
bestuur. De wetgever bepaalt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de 
rechterlijke macht, stelt de procedures bij de gerechten vast en regelt de rechtspositie 
van rechters. Verder stelt de wetgever bij begrotingswet de uitgaven van de rechterlijke 
macht vast. Voorts is de (bonds- of lands-) minister van Justitie in hoogste instantie 
belast met het diensttoezicht op de rechters. Dit diensttoezicht wordt echter beperkt 
door het constitutionele uitgangspunt van de rechterlijke onafhankelijkheid 
(Bovend'Eert, 1996). Voorts heeft de uitvoerende macht van de deelstaten veel invloed 
op de benoemingen en de loopbaan van rechters, de organisatie van de rechterlijke 
macht, en zelfs op de staatsexamens van de juridische opleiding. 

De Duitse rechterlijke organisatie verschilt sterk van de Nederlandse. Er bestaan zowel 
gerechten op het centrale (bonds-)niveau als op het niveau van de deelstaten 
(Bovend'Eert, 1996). 
In wezen is de rechtspraak primair een aangelegenheid van de deelstaten. Het 
Bundesverfassungsgericht, de in de Grondwet genoemde Bundesgerichte en de 
Landgerichte van de deelstaten zijn met het rechtspreken belast. Deelstaten bezitten 
bovendien op grond van bun eigen landsgrondwetten een eigen constitutioneel hof. De 
competentieverdeling tussen Bundes- en Landgerichte is niet 'materieel' van aard, in die 
zin dat zij elk op eigen rechtsgebieden competent zouden zijn, zoals in de VS het geval 
is, maar vooral procedureel. In het algemeen zijn de Landgerichte rechterlijke instanties 
van eerste aanleg en hoger beroep. De Bundesgerichte zijn cassatie ('revisions'-)hoven. 
Zij vervullen dus vooral een functie met betrekking tot de rechtseenheid. De 
constitutionele hoven staan apart van de overige rechtsgangen. De wetgevende en 
uitvoerende macht in de deelstaten hebben (een beperkte) zeggenschap over de 
Landgerichte. De bondswetgever is bevoegd wetgeving vast te stellen inzake de 
inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de rechterlijke macht, alsmede inzake het 
procesrecht. De deelstaatwetgever stelt de uitgaven van de Landgerichte vast, terwijl het 
bestuur van de deelstaten zeggenschap heeft over het beheer van de Landgerichte 
(Bovend'Eert, 1996). 
In Duitsland is er een grotere mate aan differentiatie en specialisering in gerechten dan 
in Nederland. De Duitse Grondwet verplicht de Bondsstaten voor een vijftal 
rechtsgebieden tot oprichting van een zelfde aantal opperste gerechtshoven: het 
Bundesgerichtshof (burgerlijke en strafrechtspraak), het Bundesverwaltungsgericht 
(bestuursrechtspraak), het Bundesfinanzhof (belastingrechtspraak), het 
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Bundesarbeitsgericht (arbeidsrechtspraak) en het Bundessozialgericht (sociale 

zekerheidsrechtspraak). Om de rechtseenheid te bewaken verplicht de Grondwet tot 

instelling van een gemeinsame Senat bestaande uit leden van de vijf genoemde 

Bundesgerichte. Ook de lagere (lands-)gerechten zijn verdeeld over de vijf terreinen en 

functioneren als vijf onafhankelijke rechterlijke organisaties naast elkaar, ook al verplicht 

de Grondwet op dit niveau niet tot een dergelijke scheiding (Bovend'Eert. 1996). 

De civiele en strafrechtspraak vindt plaats bij vier instanties. Op het niveau van de 

deelstaten valt een onderscheid te maken tussen Amtsgerichte, 

LandgerichtelBezirlagerichte en Oberlandesgerichte. Het hangt van de aard van het geschil 

af of het Amtsgericht of Landgericht als gerecht van eerste aanleg optreedt. In het laatste 

gev'il is — bij strafzaken — sprake van een instantie die oordeelt over recht en feiten. 

Het Oberlandesgericht beslist slechts over rechtsvragen (Bovend'Eert, 1996). In de 

Amtsgerichte, enigszins vergelijkbaar met onze kantongerechten, wordt door e'en rechter 

rechtgesproken. In de Kollegialgerichte, zoals het Bundesgerichtshof, de 

Oberlandesgerichte, Bezirksgerichte en Landgerichte wordt rechtgesproken door 

meervoudige kamers, zij het dat niet zelden door delegatie feitelijk een rechter 

rechtspreekt (zie Koetz e.a., 1993). 

Er is binnen de organisaties waarin de Duitse rechters werken geen sprake van een 

hierarchische bevelstructuur, maar de rechters staan wel onder diensttoezicht en 

worden beoordeeld. De beoordeling valt geheel onder de verantwoordelijlcheid van de 

rechtsprekende macht (Vultejus, 1993; Schnellenbach, 1995; Deutsche Richterbund 

Nordrhein-Westfalen, 1996). 

In Duitsland moet iedereen die jurist wil worden, eerst een universitaire studie rechten 

volgen (zes jaar) en daarna een stage van twee jaar volgen bij gerechten, administratieve 

afdelingen en op een advocatenlcantoor. Zowel de universitaire studie als de stage 

worden afgesloten met een staatsexamen. Voor degenen die dan kiezen voor de carriere 

van rechter, blijft de bureaucratische controle aanwezig. Zij beginnen op een parket of 

op een Landgericht en volgen dan een lang traject van promoties naar een 

Bezirksgericht, een Oberlandesgericht of, voor enkele rechters, het Bundesgerichtshof 

(Blankenburg, 1993; 1998) 

In Duitsland worden periodiek opiniepeilingen gehouden, waarbij ander andere naar de 

mening van de bevolking over de rechtsprekende macht wordt gevraagd. Daarnaast 

worden kwaliteitsystemen voor verschillende soorten gerechten ontwiklceld, onder meet 

in het kader van het project Strukturanalyse der Rechtspflege (Koetz en Friihauf, 1992; 

Koetz e.a., 1993; 1994; R6h1, 1998). Voorts staan de rechters, zoals vermeld, onder 

diensttoezicht en worden zij periodiek beoordeeld. 

5.1 	Kwaliteit van de rechtsprekende macht 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 

— In opdracht van het Bondsministerie van Binnenlandse Zaken houdt het Institut fiir 

Praxisorientierte Sozialforschung (MOS) jaarlijks een opiniepeiling onder de Duitse 

bevolking over actuele onderwerpen in de binnenlandse politiek. Daarbij komt ook 

het vertrouwen in overheidsinstellingen aan de orde (Vertrauen in die lustiz, 1992). 

— In 1991 voerde het Gesellschaft far Internationale Marktanalysen (IMAS) 

tegelijkertijd een enquete onder de bevolking uit naar het 'vertrouwen in justitie'. 



5.2 	Kwaliteit van de gerechten 

5.2.1 	'Strukturanalyse der Rechtspflege' (SAR) 

Doel van her kwaliteitssysteem 
De doelstellingen van de SAR zijn tweeerlei 
— de gerechten in kwantitatief opzicht ontlasten. 
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Het is ons niet bekend in opdracht van wie dat is gebeurd (Vertrauen in die Justiz, 
1992). 

Doel van her kwaliteitssvsteem 
Inzicht krijgen in het oordeel van de bevolking over justitie, inclusief de rechtsprekende 
macht 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
— IPOS: vertrouwen in het Bundesverfassungsgericht en in de algemene gerechten. 
— IMAS: vertrouwen in de Duitse justitie, inclusief de rechters en de gerechten. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Zowel het IPOS als het IMAS maakten gebruik van een enquete. 
— Bij het IPOS kreeg de respondent keuzevragen met een tien puntsschaal lopend van 

-5 (In het geheel geen vertrouwen') tot +5 ('volledig vertrouwen'). 
Bij het IMAS kreeg hij keuzevragen met de volgende keuzemogelijkheden: volledig 
vertrouwen; geen volledig vertrouwen; deels/deels; geen oordeel. 

Ervaringen met her kwaliteitssysteem 
— In 1991 lag bij de IPOS-enquete het oordeel van de West-Duitsers, evenals de 

voorafgaande jaren, gemiddeld op +2,5 voor het Bundesverfassungsgericht en op 
+2,2 voor de algemene gerechten. Bij de Oost-Duitsers die dat jaar voor het eerst 
meededen, lag het gemiddeld lager: respectievelijk op +1,1 en +0,1. 

— Bij de IMAS-enquete sprak in 1991 slechts een minderheid zijn `volledige 
vertrouwen' uit. Overigens zijn de antwoordcategorieen bij deze enquete `geen 
volledig vertrouwen"deels/deels' voor meerdere interpretaties vatbaar (Vertrauen in 
die Justiz, 1992). 

In Duitsland blijven de maatregelen om de kwaliteit van de gerechten te garanderen 
vooralsnog beperkt tot verbeteringen van de organisatie, bijvoorbeeld door middel van 
kwaliteitskringen. Verder hebben bij een aantal gerechten organisatie-onderzoeken 
plaatsgevonden (Stock e.a., 1996). Bovendien is in Noordrijn-Westfalen een onderzoek 
naar het functioneren van de Sozialgerichte uitgevoerd (Innovation und Evolution, 
1998). 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Vooral gestimuleerd door de toenemende werkdruk van de gerechten en de kritische 
publieke discussie over justitie, heeft men in Duitsland diverse pogingen gedaan om het 
justitie-apparaat te hervormen. In verband daarmee heeft het bondsministerie van 
Justitie tussen 1988 en 1994 een onderzoekprogramma laten uitvoeren: Strukturanalyse 
der Rechtspflege (SAR). 



5.2.2 	Onderzoek bij de Sozialgerichte' in Noordrijn-Westfalen 
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— de rechtspraak in kwalitatief opzicht verbeteren en deze vooral begrijpelijk en 

geloofwaardig voor de burgers laten zijn 

De doelstellingen van de eerste fase van de SAR, waarvoor ongeveer 20 onderzoeken zijn 

uitgevoerd, zijn als volgt geformuleerd: 

— de werkprocessen verbeteren, vooral door middel van automatisering; 

— meer conflicten buiten de rechter om regelen; 

— het procesrecht wijzigen voor een meer efficiente afdoening van zaken. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteem 
Eind 1987 ging de voorbereiding van het project van start. Er vond intensief overleg 

pIaac tussen het Bondsministerie van Justitie en de Landesjustizverwaltungen, de 

gerechtsbesturen van de bondsstaten. 

Er zijn tussen 1988 en 1994 twaalf Amtsgerichte (Koetz en Friihauf, 1992) en tien 

Kollegialgerichte (het Bundesgerichtshof, vier Oberlandesgerichte, een Bezirksgericht en 

vier Landgerichte) 'doorgelicht' (Koetz e.a., 1993; 1994). 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
Bij het organisatie-onderzoek bij de gerechten is aandacht besteed aan: 

— structuur en functioneren van de organisatie (arbeidsverdeling, werkprocessen, 

samenwerkingsverbanden, collegialiteit); 

— automatisering en inrichting van de gebouwen; 

— personeelsbeleid (arbeidsvoorwaarden, vorming en opleiding, 

promotiemogelijkheden); 

— management, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 

— effectiviteit (servicegerichtheid, telefonische bereikbaarheid, de organisatie van de 

zittingen, wachttijden). 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Degenen die bij de gerechten werkzaam zijn, zoals rechters, gerechtssecretarissen, etc., 

zijn geinterviewd en er zijn observaties op de werkplek verricht (Arbeitsplatzbegehungen). 
Verder is bij hen een enquete gehouden met speciaal op de ftmcties toegespitste 

vragenlijsten. De gezamenlijke resultaten zijn in geanonimiseerde vorm bekendgemaakt. 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Uit de onderzoeken blijkt dat er oak bij Justitie een meet duidelijke organisatiestructuur 

moet komen. Er is al een verbetering aangebracht door de herstructurering van de 

ondersteunende organisaties tot service-eenheden. Daarmee wordt echter alleen beoogd 

de bureaudienst van Justitie efficienter te laten werken en daarmee op kosten en 

personeel te besparen. De rechters zijn er bij gebaat dat bijvoorbeeld het traject voor 

aktes wordt verkort. De huidige hervormingen raken echter niet de kern van de 

rechterlijke arbeid. Deze stoppen bij de rechtszaal (Rohl, 1998). 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
Er heeft in Noordrijn-Westfalen een reorganisatie plaatsgevonden bij de Sozialgerichte, 

die verantwoordelijk zijn voor de rechtspraak op het terrein van de sociale zekerheid. Bij 

deze gerechten zijn service-eenheden gevormd — teams van rechters, griffiers en 
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administratieve medewerkers — om de kloof tussen deze beroepsgroepen te 
verminderen en tot een snellere werkwijze te komen. 
Het ministerie van Justitie en de leiding van de gerechten willen nu het functioneren van 
deze gerechten onderling vergelijken (Innovation und Evolution, 1998). 

Dad van her kwaliteitssysteem 
Het gaat er bij de vergelijking tussen de gerechten niet om een 'winnaar' en 'verliezer' 
aan te wijzen, maar om bij de gerechten die het op een bepaald terrein relatief goed 
doen, na te gaan wat de oorzaken van deze goede resultaten zijn. Een dergelijk inzicht 
kan wellicht leiden tot verbeteringen bij minder goed functionerende gerechten. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteem 
Een werkgroep bestaande uit de presidenten van de gerechten, vertegenwoordigers van 
de rechters en van de niet-rechtsgeleerde medewerkers analyseert de verschillen tussen 
de gerechten en hanteert de resultaten daarvan als richtsnoer voor verbeteringen. 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
Men hanteert de volgende criteria: 
— kwaliteit van de opheldering van en beslissingen over de zaken; 
— kwantiteit: het aantal zaken dat is afgedaan, de duur van de behandeling en het 

afdoeningpercentage per jaar per rechter; 
— kostenbewustzijn: de kosten van de afzonderlijke producten geleverd door de 

verschillende onderdelen van het gerecht, de gemiddelde kosten voor de afdoening 
van een zaak; 

— klantvriendelijkheid: vriendelijkheid en bereikbaarheid van de rechters en de andere 
medewerkers, de snelheid van bediening, etc.; 

— tevredenheid onder degenen die bij het gerecht werlczaam zijn. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Men zoekt nog naar een methode om de kwaliteit van het werk van de rechters te 
meten. De verrichtingen van de individuele rechters zullen niet met elkaar worden 
vergeleken. 
Er worden gegevens van het gerecht over het aantal zaken, etc. geraadpleegd. 
Er wordt een schriftelijke enquete gehouden onder de medewerkers van de gerechten 
naar hun mening over de arbeidsvoorwaarden, de zwakke punten van de gerechten en 
mogelijkheden om tot verbeteringen te komen. 
Men vraagt alle professionele clienten en een steekproef van de niet professionele 
clienten in een enquete naar hun oordeel over de klantvriendelijkheid. Verder wordt een 
steekproef van de professionele clienten door de gerechtpresident voor een gesprek met 
de rechters uitgenodigd (Innovation und Evolution, 1998). 

5.3 	Kwaliteit van de rechters 

5.3.1 	Dienstoezicht op rechters 

De president van het gerecht is de eerst aangewezene voor het diensttoezicht op de 
rechters. Maatregelen van diensttoezicht zijn slechts toegestaan, als het gaat om 
rechterlijke werkzaamheden die zo ver zijn verwijderd van het lemgebied', dat de 
grondwettelijke waarborg van onafhankelijkheid niet in het geding is. Het kerngebied 



van rechterlijke werkzaamheden omvat niet alleen de behandeling van en beslissing over 

het geschil als zodanig, maar ook de voorbereidende en uitvoerende beslissingen en 

handelingen die daarop betrekking hebben, zoals het vaststellen van termijnen, het 

oproepen van partijen en getuigen ter zitting, de motivering van een uitspraak, etc. Ook 

de verdeling van de werlczaamheden door het presidium valt binnen het kerngebied. 

Uk jurisprudentie blijkt echter dat de uiterlijke vorm van rechterlijk handelen, ook die 
welke valt binnen het kerngebied, onderworpen kan zijn aan diensttoezicht, zoals het in 

acht nemen van wettelijke termijnen en van de voorgeschreven vorm van een 

rechterlijke beslissing, gepaste omgangsvormen, de ambtsdracht, punctualiteit, etc. Het 

Bundesgerichtshof rekent ook offentliche Fehlgriffe im Kern bereich tot de uiterlijke vorm 

van rechterlijk handelen. Maatregelen van diensttoezicht zijn dus ook toelaatbaar als 

met betrekking tot de inhoud van een rechterlijke beslissing sprake is van apert onjuist 

handelen van een rechter. Op deze jurisprudentie is de nodige kritiek uitgeoefend 

(Bovend'Eert, 1996). 

Wat betreft de kwantitatieve kant van het werk van een rechter is het niet toelaatbaar 

deze te verplichten tot het beslissen over een van tevoren bepaald aantal zaken binnen 

een bepaalde termijn. Het is wel mogelijk bij vertragingen of overbelasting de 

arbeidsprestatie van een rechter ter sprake te brengen, deze met prestaties van andere 

rechters te vergelijken en eventueel erop aan te dringen meer te presteren, waarbij 

echter de wijze van afdoening van zaken buiten beschouwing dient te blijven. Een 

rechter die zijn ambt plichtsgetrouw vervult, kan vooralsnog in hoge mate zelf bepalen 

hoeveel zalcen hij jaarlijks afdoet en op welke wijze. 

Genoemde beperkingen in het diensttoezicht gelden niet voor niet-rechterlijke 

werkzaamheden verricht door een rechter, of voor diens prive-gedrag buiten diensttijd 

(Bovend'Eert, 1996). 

De bevoegdheid van presidenten van de gerechten tot het opleggen van disciplinaire 

maatregelen is zeer beperkt. Zij kunnen slechts een berisping geven. Er zijn speciale 

Dienstgerichte fiir Richter die zwaardere sancties kunnen opleggen. Een rechter kan 

daartegen in beroep gaan. Voor de ontvankelijlcheid van het beroep is beslissend dat een 

rechter stelt dat een maatregel van diensttoezicht afbreuk heeft gedaan aan zijn 

rechterlijke onalhankelijIcheid. Net  beroep is gegrond, indien de maatregel gobjectief 

afbreuk doet aan de rechterlijke onafhankelijkheid. Op bondsniveau functioneert het 

Bundesgerichtshof als Dienstgericht des Bundes. Een bijzondere Senat van dit gerechtshof 

oordeelt in eerste en enige aanleg over beroepen van bondsrechters. Tevens is het hof 

revisie-instantie van uitspraken van Dienstgerichte van de deelstaten. 

De deelstaten zijn verplicht Dienstgerichte in te steIlen die oordelen over maatregelen 

van diensttoezicht jegens rechters van Landgerichte. Daarbij geldt ook de eis van beroep 

in twee instanties. De Dienstgerichte zijn niet zelfstandig, maar toegevoegd aan 

bestaande Landgerichte. In de praktijk treedt veelal een bijzondere kamer van een 

Landgericht op aIs Dienstgericht van eerste aanleg en een bijzondere Senat van een 

Oberlandesgericht als hoger beroepsinstantie (Bovend'Eert, 1996). 

5.3.2 	Beoordeling van rechters 
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Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
Rechters die jonger zijn dan 50 jaar, worden om de vier jaar periodiek beoordeeld. 

Rechters worden ook beoordeeld als zij solliciteren naar een andere, meestal hogere 

functie (Vultejus, 1993; Schnellenbach, 1995; Deutsche Richterbund Nordrhein-

Westfalen, 1996). 
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Doe van her kwaliteitssysteem 
Voor de aanstelling als rechter en een eventuele bevordering zijn de prestaties 
maatgevend. De beoordeling maakt het voor de dienstleiding mogelijk na te gaan welke 
rechter voor een bevordering in aanmerking komt. Bovendien krijgt de beoordeelde 
dankzij de beoordeling feedback en een beeld van diens carrieremogelijkheden 
(Deutsche Richterbund Nordrhein-Westfalen, 1996). 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
De beoordelingsvoorschriften en -criteria zijn per bondsstaat vastgesteld en zijn soms 
verschillend (Schnellenbach, 1995). 
In Noordrijn-Westfalen bijvoorbeeld liggen de criteria op de volgende terreinen 
(Deutsche Richterbund Nordrhein-Westfalen, 1996): 
algemene vaardigheden; 
— vakbekwaamheid; 
- persoonlijkheidskenmerken; 
- sociaal gedrag 
- lichamelijke prestaties. 
In Nedersaksen hanteert men onder andere de beoordelingscriteria (Deutsche 
Richterbund Nordrhein-Westfalen, 1996): 
— bekwaamheid; 
- prestaties; 
— geschiktheid; 
— vakkennis; 
— oordeelkundigheid; 
— besluitvaardigheid; 
— belastbaarheid. 
In bijlage 6 worden de criteria in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen nader 
omschreven. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Vroeger bepaalden alleen de hierarchisch hoger geplaatste rechters wie voor promotie in 
aanmerking kwam. Sinds 1970 is een evaluatie door collega's ook mogelijk. De regels 
daarvoor zijn per bondsstaat vastgesteld (Blankenburg, 1993; 1998). Het is ons niet 
bekend hoe de beoordelaars tot hun oordeel komen. 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Vultejus (1993) constateert in Nedersaksen dat er bij de beoordelingen relatief hoge 
scores worden gegeven en dat slechts een kleine minderheid de score `gemiddeld' krijgt, 
terwij1 de overgrote meerderheid als 'boven het gemiddelde' wordt gekwalificeerd. 
Er is onder de Duitse rechters kritiek op het huidige beoordelings- en 
bevorderingssysteem en een spreekbuis voor deze kritiek is de Neue Richtervereinigung. 
Volgens deze critici is door het huidige beoordelings- en bevorderingssysteem sprake 
van een hierarchie binnen de zittende magistratuur en worden rechters onder druk gezet 
om zich aan te passen. Bovendien wordt, aldus deze critici, door de nadruk op het aantal 
afgedane zaken de kwantiteit boven de kwaliteit gesteld. Verder wordt de objectiviteit 
waarmee wordt beoordeeld door hen in twijfel getrokken (Hauser, 1994, 1997a en b; 
Hochschild, 1997; Stanicki, 1997; Hurlin, 1997). De Neue Richtervereinigung heeft een 
model voor een nieuw justitiesysteem ontwikkeld. Men wil een zelfde 
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bevorderingssysteem als in Italie, waardoor de beoordeling overbodig zou warden, dit 

om de onafhankelijkheid van de rechters te garanderen. De selectie en aanstelling van 

rechters zou door een selectiecommissie moeten geschieden die voor tweederde uit 

vertegenwoordigers van de wetgevende macht en voor een derde uit die van de 

rechterlijke macht zou moeten bestaan (Hauser, 1997a). 



6 Andere Continentaal Europese 
landen 

6.1 	FranIcrijk 

De Franse grondwet van 1958 breekt met het klassieke 
onderscheid van drie staatsmachten. Er is alleen sprake van een 
wetgevende macht en een uitvoerende macht (de twee pouvoirs). Deze worden gevormd 
door de President van de republiek, de regering en het parlement. De President 
waarborgt samen met de Conseil superieur de la magistrature de onafhankelijkheid van 
de rechterlijke macht (Kortmann, 1996; 1998, p. 269). Voorts geldt voor de 
onafhankelijlcheid van de zittende magistratuur nog een extra grondwettelijke waarborg, 
namelijk de bepaling dat leden van de zittende magistratuur, eenmaal benoemd, niet 
kunnen worden afgezet. Verder wordt de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in 
het Franse constitutionele stelsel in functionele zin gewaarborgd door de afwezigheid 
van enige bevels- of richtlijnenbevoegdheid van het bestuur, parlement of wetgever ten 
aanzien van de inhoud van de uitoefening van de rechterlijke functie in individuele 
dossiers (Voermans en Albers, 1999). 

Anders dan in Nederland kent Frankrijk een Raad voor de rechterlijke macht, de Conseil 
Superieur de la magistrature. De voorzitter van deze Raad is de President van de 
republiek en vice-voorzitter is de minister van Justitie, maar zij nemen niet aan alle 
vergaderingen deel. De Raad bestaat uit zestien leden: zes worden gekozen door en uit 
de zittende magistratuur, zes leden door en uit het OM en drie worden benoemd door 
respectievelijk de President, de voorzitter van de Assemblee nationale en die van de 
Senat, en een lid wordt gekozen door en uit de Conseil d'Etat (Raad van State). Deze 
benoemingen gelden voor vier jaar en directe herbenoeming aan het eind van die 
termijn is uitgesloten. De Conseil Superieur de la magistrature treedt overigens op in 
twee aparte formaties (OM en zittende magistratuur). 

De rechtspraak valt uiteen in `rechtspraak door de Rechterlijke Macht' (autorite 
judiciaire) en andere vormen van rechtspraak: rechtspraak door het Constitutionele Hof, 
rechtspraak door het Haute Cour de Justice ((ambts)misdrijven President van de 
Republiek) en het Cour de Justice de la Republique ((ambts)misdrijven ministers). De 
organisatie van de zittende magistratuur in Frankrijk komt voor het overige sterk 
overeen met die in Nederland die op het Franse systeem is geent. De rechtspraak door 
de rechterlijke macht omvat een Hof van cassatie (Cour de cassation), gerechtshoven 
(Cours d'appel), arrondissementsrechtbanken (tribunaux de grande instance) en 
kantongerechten (tribunawc d'instance). De laatste twee typen gerechten zijn de 
algemene gerechten van eerste aanleg, zoals de tribunaux de commerce en de conseils de 
prud'homme (lekenrechters die arbeidszaken behandelen) (Kortmann, 1996). 
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De Franse rechters (en de leden van het OM) warden in beginsel gerekruteerd uit de 

afgestudeerden van de Ecole narionale de la magistrature (ENM). Al deze personen zijn 

magistrat. Men kan als magistraat oak arnbtenaar bij het ministerie van lustitie warden 

of gaan werken bij de lnspectie van de gerechtelijke diensten. Er is dus in zekere zin 

sprake van een gesloten circuit zowel de rechtspraak zelf als het beheer daarvan warden 

uitgeoefend door magistraten, en zij verdedigen deze situatie tot nu toe met succes. Men 

kan overigens oak lid van de rechterlijke macht worden zonder de ENM te hebben 

gevolgd, maar de personen bij wie dat het geval is. zijn duidelijk in de minderheid 

(Kortmann, 1996). 

In Frankrijk hebben de interne organisatie, de rechtspositieregelingen en de 

bevelstructuren van de rechterlijke macht veel gemeen met die van een openbare dienst. 

In Frankrijk warden de rechters weliswaar voor het leven benoemd, maar zij hebben 

minder aanzien dan bun collega's in Duitsland, de VS of Nederland (Ko rtmann, 1996; 

1998). In Frankrijk ligt, veel meer dan in Nederland, het accent op hierarchische 

verhoudingen. Rechters kunnen promotie maken. Er is een formele carrierestructuur 

met graden en schalen, vastgelegd in een rechtspositieregeling (Kortmann, 1996). 

Er bestaan in Frankrijk plannen voor een reorganisatie van het justitiele apparaat, 

waarmee vooral een grotere toegankelijkheid van justitie voor iedereen, een meer 

efficiente werkwijze, een snellere afdoening van zaken, een nauwere samenwerking met 

politie en de gendarmerie, een betere afstemming op veranderingen in de samenleving 

en bescherming van de burgerlijke vrijheden warden beoogd. Verder wordt een grotere 

verantwoordingsplicht van de rechters bepleit (Ministere de la Justice, 1997). 

Er is in Frankrijk een Inspectie die onder het gezag van de minister van Justitie valt en 

die inspecties uitvoert op het terrein van het functioneren van rechters en gerechten. 

Bovendien warden de Franse rechters periodiek beoordeeld. 

6.1.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Het toezicht op de gerechten is in handen van de Inspection gendrale des service 
judiciaires (hier verder aangeduid als 'de Inspectie') die rechtstreeks onder de minister 

van lustitie valt. De Inspectie telt 13 magistraten en staat onder leiding van een 

inspecteur-generaal, die advocaat-generaal is bij het Hof van cassatie dan wet president 

of PG bij een gerechtshof. De lnspectie houdt zich permanent op de hoogte van het 

functioneren van de gerechten en doet eventueel voorstellen voor verbeteringen aldaar. 

Het Hof van cassatie valt echter niet onder de Inspectie. 

Soms verricht de Inspectie een dieper gravend onderzoek. Daar moet altijd een 

aanleiding toe bestaan, zoals problemen bij het functioneren, ontoereikende middelen 

of de evaluatie van een nieuwe wet Daarnaast is &en inspecteur belast met de 

bevordering van 'innovatie' door de gerechten op diverse terreinen, zoals de ontvangst 

van de burgers, de automatisering, etc. (Kortmann, 1996; Lernout, 1996; Voermans en 

Albers, 1999 

Doe/ van het kwaliteitssysteem 
De lnspectie verricht onderzoek met de volgende doelstellingen: 

— voor bewaking en verbetering van de kwaliteit (periodieke controle); 
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naar aanleiding van klachten of ter evaluatie van nieuwe beleidsmaatregelen 
(incidenteel onderzoek). 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
De routine-onderzoeken van gerechten bestrijken een breed terrein. Men gaat daarbij na 
of de gerechten en diensten van voldoende middelen zijn voorzien, of zij het beleid van 
het ministerie in grote lijnen volgen en of zij voldoen aan de gewettigde verlangens van 
de justitiabelen (Kortmann, 1996; 1998). 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
De qerechten houden statistieken bij van ingekomen en afgehandelde zaken, die het 
ministerie van justitie met elkaar vergelijkt, rekening houdend met het aantal rechters en 
de omvang van de bevolking van het geografische gebied dat onder het gerecht 
ressorteert (Kortmann, 1996). 
Verder stuurt de lnspectie aan de door haar te inspecteren gerechten van tevoren een 
vragenlijst toe. De vragen daarin hebben betrekking op de voornaamste indicatoren van 
de gerechtsactiviteiten (zie bijlage 7:1.1.). Bovendien wordt de gerechten gevraagd over 
welke punten zij tevreden zijn en over welke zaken zij zich zorgen maken. Door middel 
van een dergelijke zelfevaluatie worden de gerechten bij de inspecties betrold(en. 
Bovendien weten de inspecteurs die het gerecht bezoeken, van tevoren welke punten 
daar de meeste aandacht verdienen (Lernout, 1996) . 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
De Inspectie is in 1964 ingesteld. Volgens mondelinge mededelingen aan Kortmann 
(1996) is de Inspectie behoorlijk actief, maar leveren haar rapporten van algemene, 
beleidsmatige aard in het algemeen weinig concrete resultaten. 
De kritiek op de inspectie luidt vaak dat in haar rapporten vooral het accent wordt 
gelegd op zaken die niet goed gaan (zie Lernout, 1996). 

6.1.2 	Kwaliteit van de rechters 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Er is —afgezien van de rechtsmiddelen— geen controle op de inhoud van de 
beslissingen die de rechters nemen. De rechter is tegenover de president van het gerecht 
wel verantwoording schuldig voor de wijze waarop hij de zaken beheert. Rechters krijgen 
eens in de twee jaar een periodieke beoordeling van de president van hun gerecht. 
Daarnaast staan de rechters onder toezicht van de Inspectie (Kortmann, 1996; Gass, 
1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het voornaamste doel van de beoordeling door de president van het gerecht is het 
vinden van de meest geschikte plaats voor de rechter. Men kan de rechters op grond van 
hun verdiensten en niet uitsluitend op grond van het ancienniteitprincipe bevorderen. 
De beoordeling kan ook als basis dienen voor eventuele disciplinaire maatregelen (Gass, 
1998). 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
Bij de beoordeling van de rechters wordt onder meer gekeken naar het aantal zaken dat 
door hen is afgedaan en de moeilijkheidsgraad daarvan (Gass, 1998). Er zijn overigens 
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geen productienormen voor rechters, ook al is er reeds in 1981 een commissie ingesteld 

am productienormen te formuleren (Kortmann, 1996). 

Toets en waarborg van tie kwaliteit 
In de regel warden de rechters beoordeeld door de president van het gerecht of van de 
kamer waarin zij zitting hebben. Er wordt een sanalyserastert gemaakt van de 
voornaamste kwaliteiten van de werlczaamheden van de rechter en een schriftelijk 
rapport opgesteld (Gass, 1998). Een slechte beoordeling kan de bevordering van een 
magistraat in de weg staan (Kortmann, 1996). 

In Belgie zijn de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht gelijkwaardig en 
onafhankelijk van elkaar. 
De gerechten die uitsluitend onder het gezag van de wet vallen, moeten deze toepassen. 
De gerechten zijn niet gemachtigd tot het uitvaardigen van decreten en het vaststellen 
van regels, tenzij deze conform de wet zijn. De gerechten zijn ook niet bevoegd om uit te 
maken of een wet al dan niet in overeenstemming is met de Grondwet (Men e.a., 1992). 

Het Belgische rechterlijke systeem is op vier niveaus georganiseerd: nationaal (Hof van 
Cassatie), provinciaal (hoven van beroep, arbeidshoven van beroep en hoven van 
assisen), arrondissementsniveau (gerechten van eerste aanleg, rechtbanken van 
koophandel en arbeidsrechtbanken) en kantonsniveau (vredegerecht en 
politierechtbank) (Council of Europe, 1975). 

De Belgische rechters worden voor het !even benoemd. De vrederechters (vergelijkbaar 
met de Nederlandse kantonrechters) en politierechters, de rechters van de gerechten van 
eerste aanleg, van koophandel en van arbeid, worden rechtstreeks door de koning 
benoemd, met dien verstande dat zij moeten voldoen aan bepaalde bij de wet 
vastgestelde criteria. Hun onafhankelijkheid tegenover de uitvoerende macht is 
gewaarborgd. Hun benoeming is voor het leven en zij kunnen niet zonder hun 
instemming worden overgeplaatst. Voorts mogen de federale wetgever en de 
uitvoerende macht de rechters geen opdrachten geven (Craenen, 1998). 
De huidige regeling heeft geleid tot politieke benoemingen, van oudsher gerechtvaardigd 
met het argument dat de samenstelling van de rechtsprekende macht een 
weerspiegeling moet zijn van de verschillende politieke stromingen in de samenleving. 
In de rechtbanken van koophandel (de rechters in handelszaken), in de 
arbeidsrechtbanken (rechters in sociale zaken) en in de arbeidshoven (raadsheren in 
sociale zaken) zetelen lekenrechters naast de beroepsrechters. (Men e.a., 1992). 
De Belgische rechterlijke macht is de afgelopen jaren aan zware kritiek onderhevig 
geweest (Evers, 1997; Huyse, 1997). Critici menen dat de politieke benoemingen de 
rechters te afhankelijk hebben gemaakt van het politieke systeem. Dit heeft ertoe geleid 
dat er een wetsontwerp is aangenomen, dat verstrekkende hervormingen bevat op het 
terrein van de aanname en bevordering van magistraten (rechters en officieren van 
justitie) en voor de wijze waarop de werking van de rechterlijke macht kan worden 
vastgesteld en bijgestuurd (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1997/98). 
Volgens het wetsontwerp worth in Beigie een Hoge Raad voor Justitie ingesteld. De Hoge 
Raad maakt geen onderdeel uit van de rechterlijke macht en is evenmin een verlengstuk 
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van de uitvoerende of wetgevende macht. Er hebben zowel magistraten als niet-
magistraten zitting in de Hoge Raad. 
De Hoge Raad is ook niet het representatieve orgaan van de rechterlijke macht. Daartoe 
wordt voorzien in de oprichting van een afzonderlijke Raad voor de Magistratuur. 
Het is zeker niet de bedoeling de rechterlijke macht via de Hoge Raad tot een 
ondergeschikte macht te maken. Dat zou in strijd zijn met het beginsel van de scheiding 
der machten. Men moet de Hoge Raad zien als een op zichzelf staande instantie die het 
midden houdt tussen een intern en extern orgaan en die bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden moet waken over de goede werking van de rechterlijke macht en daarbij 
de onafhankelijkheid moet respecteren. De Hoge Raad moet onder meer een brug slaan 
tus5^n enerzijds de rechterlijke macht, waarvan hij de onafhankelijkheid moet 
respecteren, en anderzijds de uitvoerende en wetgevende macht. Het is de bedoeling dat 
de wetgever en de regering de signalen van de Hoge Raad aangrijpen om hun beleid 
beter te sturen. 
De Hoge Raad is onder andere bevoegd tot: 
— de selectie, promotie en opleiding van magistraten. Daaronder vallen ook de 

aanwijzingen (tijdelijke aanstellingen) van de voorzitters (presidenten) van de 
gerechten. Deze functionarissen behoren in Belgie tot de korpschefs. 

— controle op het functioneren van de rechterlijke organisatie, zoals het evalueren en 
bevorderen van interne controlemiddelen, het aanhoren van klachten en het 
eventueel doorgeven daarvan aan andere bevoegde instanties, onderzoek naar het 
functioneren van de rechterlijke organisatie. 

De Hoge Raad heeft geen bevoegdheid als tuchtorgaan. (Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1997/98). 

In Belgie wordt een kwaliteitssysteem voor de gerechten ontwikkeld. Bovendien is 
onlangs door de Belgische Kamer een wetsontwerp aangenomen dat een meer 
systematisch toezicht op de kwaliteit van de rechters mogelijk moet maken. 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Tijdens contacten tussen de minister van Justitie en vertegenwoordigers van de 
korpschefs is in Belgie een project voor integrale kwaliteitszorg, het zogenaamde IKZ-
project, opgezet voor de gerechten (Berenschot Belgium, 1998). Wij maken uit de 
beschikbare informatie op dat dit project geen direct verband houdt met de 
voorgenomen instelling van een Hoge Raad. 

Doel van her kwaliteitssysteem 
Het project is bedoeld om de interne controle, de organisatie en het beheer van de 
gerechten zo goed mogelijk te laten verlopen. Verder moet het leiden tot een 
doelmatiger gebruik van de middelen door de gerechten. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
In september 1997 is het projectvoorstel door de korpschefs goedgekeurd. Berenschot 
Belgium heeft in 1997 de opdracht gekregen de invoering van de integrale kwaliteitszorg 
te ondersteunen. 
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Een di rectiecomite, bestaande uit twee magistraten, twee vertegenwoordigers van het 

ministerie van lustitie en een consultant van Berenschot Belgium is belast met de 

controle over en de voortgangsbewaking van het project. 

Het directiecomite heeft een criteriacommissie ingesteld met de opdracht een 
evaluatiekader vast te stellen. In de criteriacommissie zijn het ministerie van lustitie, de 

hoven van beroep, de gerechten van eerste aanleg, de zittende magistratuur (zetel) en 

het parket allemaal even sterk vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor de magistraten, 

griffiers en secretarissen, alsmede voor de Vlamingen en Walen. 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
Er 7i;n meer dan 500 criteria ontwikkeld die in 15 thema's zijn gegroepeerd (zie bijlage 7: 

2.1). Deze hebben betrekking op : 

— de kwaliteit van de organisatie en het beheer van het gerecht; 

— de doelmatigheid van het gebruik van de beschikbare middelen; 

— de benodigde middelen en andere voorwaarden voor een goede organisatie en een 

goed beheer van het gerecht. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
De evaluatie van een gerecht wordt uitgevoerd door een visitatiecomite. De leden van de 

visitatiecomites worden aangewezen door de vaste vergadering van de korpschefs (de 

Belgische benaming voor degenen die de leiding hebben over de rechterlijke instanties, 

zoals de presidenten van de gerechten). De comites moeten bestaan uit twee 

magistraten van het hof van beroep (een raadsheer en een advocaat-generaal), een 

rechter van eerste aanleg, een griffier, een parketsecretaris en een of twee consultants. 

De raadsheer van het hof van beroep is de voorzitter van het comite. Het aantal 

visitatiecomites en de verschillende functies daarbinnen zullen waarschijnlijk moeten 

worden uitgebreid. De leden van het visitatiecomite mogen geen deel uitmaken van het 

gevisiteerde gerecht De leden van het visitatiecomite moeten de helft van de tijd van 

een voltijdse baan beschikbaar zijn. De institutionele onafhankelijkheid van het gerecht 

wordt gegarandeerd doordat de evaluaties door magistraten worden uitgevoerd, en de 

externe consultant (van Berenschot Belgium) een zuiver adviserende rol vervult 

Bij de evaluatie van een gerecht laat het visitatiecomite de gevisiteerden een vragenlijst 

invullen voor een zelfevaluatie en verzoekt bun om voorstellen voor eventuele 

verbeteringen. Verder wordt ongeveer 30% van de magistraten en griffiers van het 

gerecht geintenriewd, inclusief de voorzitter (president) en de hoofdgriffier. Daarnaast 

maakt het comae gebruik van statistische gegevens, andere documenten en 

procesbeschrijvingen. Op grond van deze gegevens maakt het visitatiecomite een 

voorlopig rapport dat met de president van het gerecht wordt besproken en eventueel, 

naar aanleiding van zijn commentaar, wordt gewijzigd (Berenschot Belgium, 1998). 

Ervaringen met her kwaliteitssysteem 
Begin 1999 is een verkennend onderzoek in de rechtsgebieden Brugge en Namen 

afgerond. Op grond van de ervaringen daarmee wordt beslist of het systeem landelijk zal 

worden ingevoerd. De resultaten van het verkennend onderzoek zijn ons niet bekend. 
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Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
Volgens het in paragraaf 6.2 genoemde wetsontwerp zal in Belgie binnen elk 
rechtscollege een interne kwaliteitscontrole van de magistraten, dus ook van de rechters, 
gaan plaatsvinden (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1997/98). Er zal 
daarbij gebruik worden gemaakt van periodieke en bijzondere beoordelingen. 
— Het is de bedoeling dat iedere rechter om de drie jaar een periodieke beoordeling zal 

krijgen. Deze beoordeling heeft betrekking op de wijze van ambtsuitoefening en mag 
niet slaan op de inhoud van een rechterlijke beslissing. De beoordeling staat in 
heginsel los van de tucht. Dit neemt niet weg dat bepaald gedrag van de rechter 
zowel voor diens beoordeling als voor het tuchtrecht gevolgen kan hebben. 

— Er zal een bijzondere beoordeling komen voor magistraten met een tijdelijke 
aanstelling in een bepaalde functie (mandaat), bijvoorbeeld die van korpschef. 

Doe van het kwaliteitssysteem 
De periodieke beoordeling is een instrument voor interne controle op het 
functioneren van de rechters, de kwaliteit van hun beslissingen uitgezonderd. 
De bijzondere beoordeling, de beoordeling van de rechters met een tijdelijke 
aanstelling, is vooral gericht op het al dan niet vernieuwen van het mandaat. Deze 
beoordeling is doorslaggevend voor het al dan niet vernieuwen van het mandaat. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteem 
Het ligt in de bedoeling dat de Hoge Raad in de tweede helft van 1999 zal worden 
geinstalleerd. Deze zal dan worden belast met de ontwikkeling van de 
beoordelingscriteria. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
— Een evaluatiecollege voert de periodieke beoordeling uit. Dit bestaat uit de korpschef 

en twee door de algemene vergadering of korpsvergadering aangewezen rechters. 
Aan de beoordeling moet een functioneringsgesprek tussen de beoordelaars en de te 
beoordelen rechter voorafgaan. Dit leidt tot een voorlopige beoordeling waarvan de 
beoordeelde in kennis wordt gesteld. Hij kan daar schriftelijk commentaar op geven. 
Daarna krijgt de beoordeling zijn definitieve vorm. 
Er zijn vier kwalificaties: zeer goed, goed, voldoende en onvoldoende. Is de 
beoordeling onvoldoende, dan leidt dat tot een vertraging van zes maanden in de 
periodieke verhogingen van hun salaris. In dat geval vindt na zes maanden een 
nieuwe beoordeling plaats. Is de beoordeling dan niet minstens goed, dan wordt 
deze sanctie herhaald. (Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, 1997/98). 

— De bijzondere beoordelingen worden door hetzelfde college gegeven als de periodieke 
en daarbij wordt dezelfde procedure gevolgd. Bij de bijzondere beoordelingen 
kunnen de rechters slechts twee kwalificaties krijgen: de lcwalificatie `goed' die 
automatisch tot een herbenoeming leidt en `onvoldoende' die automatisch een 
beeindiging van het mandaat tot gevolg heeft (Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1997/98). 
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In het Zweedse staatsrecht worden rechtspraak en bestuur in hetzelfde hoofdstuk 
geregeld. In de Zweedse literatuur wordt vaak onderstreept dat de bestuurs- en 
rechtsprekende functie bepaalde aspecten gemeen hebben en dat een duidelijk 
onderscheid eigenlijk niet mogelijk is. In Zweden is vanouds niet alleen de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, maar ook die van het bestuur ten opzichte 
van de regering door middel van zelfstandige bestuursorganen een uitgangspunt in de 
staatsorganisatie..In de Zweedse wet is zowel ten aanzien van de rechterlijke colleges als 
bestuursorganen vastgelegd dat zij in concrete gevallen onafhankelijk beslissen. Het is in 
de praktijk ook zeer gebruikelijk dat rechters tijdelijk worden gedetacheerd bij 
bestuursorganen of onderzoekscommissies die wetgeving voorbereiden (De Meij, 1998). 

In Zweden bestaat sinds 1975 een raad voor de rechtspraak, de Domstolsverket. Deze is 
ingericht als een zelfstandig bestuursorgaan met een directeur-generaal aan het hoofd. 
Hij is de voorzitter van het bestuur van de Domstolsverket, dat bestaat uit vier rechters 
(twee rechtbankpresidenten en twee presidenten van appelcolleges), twee 
parlementariers, een advocaat en twee vertegenwoordigers van vakbonden. De taken 
van de Domstolsverket bestaan onder meer uit bestuurstaken, zoals het opstellen van de 
begroting voor de rechterlijke macht en de verdeling daarvan over de gerechten, en het 
verrichten van beheerstaken, zoals het bieden van ondersteuning aan de gerechten op 
onder meer het terrein van personeels- en opleidingenbeleid, huisvesting, 
automatisering, informatievoorziening en administratieve organisatie. Verder laat de 
Domstolsverket verantwoording afleggen over de besteding van de middelen en vervult 
zij facilitaire taken bij de rekrutering en benoemingen van rechters (Voermans en Albers, 
1999). 

De zittende magistratuur is in Zweden als volgt georganiseerd. Onder de Zweedse Hoge 
Raad staan zes gerechtshoven, terwifl de rechtspraak in eerste aanleg voor alle straf- en 
civielrechtelijke zaken berust bij de districtsrechtbanken. Zowel bij de gerechtshoven als 
bij de districtsrechtbanken vervullen lekenrechters een belangrijke rol. In strafzaken en 
in de meeste familierechtelijke geschillen wordt rechtgesproken door een juridisch 
geschoolde rechter en drie bijzitters. De drie lekenrechters beslissen mee over de feiten 
en de rechtsaspecten. Bij delicten waarop maximaal vijf jaar of langer gevangenisstraf 
staat, neemt naast de jurist-rechter een vijftal lekenrechters aan de beslissing deel (De 
Meij, 1998). 
Bij de gerechtshoven worden de zaken waarover bij de districtsrechtbanken 
lekenrechters meebeslissen, in hoger beroep door drie juristen-rechters en twee 
lekenrechters beslist. In de gevallen waarin in eerste instantie door drie juristen-rechters 
wordt beslist, vindt in hoger beroep beoordeling door een college van vier rechters 
plaats. De toegang tot de hoogste rechter staat slechts open voor zaken die dit college 
zelf selecteert, welke keuze door een college van drie rechters wordt uitgevoerd. Bij deze 
beoordeling in derde en laatste instantie komen zowel rechtsvragen als feiten aan de 
orde (De Meij, 1998). 

De onafhankelijkheid van de rechters wordt, indirect, gegarandeerd op het niveau van 
de positie van de individuele rechter (rechtspositioneel) en functioneel (op het niveau 
van de rechtspraakfunctie). De Zweedse rechters worden door de regering voor 
onbepaalde tijd benoemd en kunnen slechts in gevallen genoemd in de Grondwet 



worden ontslagen (Voermans en Albers, 1999). De professionele rechters moeten een 
universitaire studie rechten hebben afgerond. Zij worden benoemd door de regering of 
door een autoriteit die daartoe door de regering is gemachtigd (Council of Europe, 1975). 
De lekenrechters worden door de gemeenteraden voor drie jaar gekozen met de 
mogelijkheid van herverkiezing, hetgeen dikwijls voorkomt. De politieke partijen wijzen 
de kandidaten aan. Als voordeel van deze lekenparticipatie wordt meestal genoemd dat 
hierdoor het vertrouwen van de burgers in de rechtspraak wordt vergroot. Ook spreekt 
men wel van een democratisch beginsel, daar participatie van burgers niet alleen voor 
vertegenwoordigende organen behoort te gelden. maar ook voor het bestuur en de 
rechterlijke macht (De Meij, 1998). 

De RRV (de Zweedse Algemene rekenkamer) heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit 
van gerechten en rechters, dat bedoeld is als aanzet tot de ontwikkeling van 
kwaliteitssystemen. 

6.3.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
De Zweedse Algemene Rekenkamer (RRV) heeft van de regering de opdracht gekregen 
tot onderzoek naar de benutting van de middelen door de gerechten (RRV, 1997). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Nagaan hoe de gerechten met de huidige organisatie en werkmethodes hun middelen 
beter kunnen benutten. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Het RRV zal het gebruik van de middelen door de gerechten bestuderen en nagaan 
welke hindernissen een efficient gebruik daarvan in de weg staan. 

6.3.2 	Kwaliteit van de rechters 
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Er is, eveneens door de RRV, een onderzoek gedaan, waarbij het primair ging om de 
kwaliteit van de rechters. Overigens zijn bij dat onderzoek ook kwaliteitsaspecten 
bestudeerd, waarvoor niet uitsluitend de rechters verantwoordelijk zijn (RRV, 1997). 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
De RRV heeft van de regering de opdracht gekregen tot onderzoek naar de kwaliteit van 
de rechtspraak. De RRV heeft twee verkennende onderzoeken verricht: een naar de 
kwaliteit van vonnissen en een ander naar die van de procesgang en de bejegening van 
personen die in contact met het gerecht zijn gekomen. 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Nagaan of en, zo ja, hoe de rege ring kwaliteitseisen kan stellen aan de rechtspraak. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
Ter voorbereiding van de onderzoeken heeft de Domstolsverket twee seminars over de 
kwaliteit van de rechtspraak georganiseerd voor rechters bij de algemene 
(bestuurs)gerechten, openbare aanklagers en advocaten, waaraan de RRV als waarnemer 
deelnam. 
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Criteria van her kwaliteitssysteetn 
De criteria voor de von nissen zijn: 

- taalgebruik; 

- begrijpelijkheid; 

- juridische analyse. 

Bij het onderzoek naar de procesgang en de bejegening is onder meer gekeken naar: 

- de structuur en de procesleiding; 

- de mate waarin de rechter bepaald gedrag van de verdachte of andere 

aanwezigen tolereerde; 

- wie de ondervraging inleidde: de rechter of de officier van justitie (Volgens het 

Wetboek van Strafvordering moet het verhoor van de verdachte door het gerecht 

worden ingeleid, tenzij het gerecht anders heeft besloten); 

- de begrijpelijkheid van de procesgang voor alle betrokkenen (of de taal van de 

oproep om op een rechtszitting te verschijnen, en de tijdens de rechtszitting 

gebruikte taal ook voor niet-juristen helder was. Men ging ook na of voor 

iedereen duidelijk was welke functionarissen op de zitting aanwezig waren en 

welke taken zij hadden. De functie van de verschillende onderdelen van de 

rechtszaak moeten ook duidelijk worden gemaakt); 

- het optreden van de rechter, de officier van justitie en de advocaat. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
— Het onderzoek naar de kwaliteit van vonnissen is verricht bij een aantal 

districtsrechtbanken in West- en Midden-Zweden. Het RRV heeft 27 vonnissen in 

strafzaken, waarbij het ging om veel voorkomende delicten, laten onderzoeken. Deze 

zijn geselecteerd door de presidenten van de gerechten. Sommige zijn gekozen als 

goede of slechte voorbeelden van het opstellen van een vonnis. Andere vonnissen 

zijn willekeurig gekozen. De kwaliteit van de vonnissen is door twee gepensioneerde 

rechters beoordeeld. 

— Voor het onderzoek naar de kwaliteit van de procesgang en de bejegeningheeft een 

consultant met de vereiste ervaring en juridische competentie in 1997 twee 

maanden lang dertig rechtszittingen op verschillende districtsrechtbanken 

bijgewoond. 

Verder heeft het RRV een enquete gehouden onder professionele rechters en 

lekenrechters, alsmede onder professionele en niet-professionele clienten. 

Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
Hoewel de Zweedse rechter volgens de Grondwet onafhankelijk is bij het rechtspreken, 

meent het RRV dat de regering kwaliteitsmaatstaven kan vaststellen voor het werk bij de 

gerechten. Daarbij moet men volgens de RRV uitgaan van de kwaliteitseisen die de 

rechters zichzelf stellen, de eisen die de staat aan de rechters stelt en de 

gerechtvaardigde eisen van de individuele burger. ledere burger die als partij of getuige 

optreedt in een rechtszaak zou de garantie moeten krijgen dat hij een goed voorbereide 

rechter ontmoet die zijn of haar zaak op een zakelijke, correcte, respectabele en 

vertrouwenweklcende wijze behandelt (RRV, 1997). 
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Het Noorse recht heeft weliswaar een duidelijk nationale oorsprong, maar is nauw 
verwant aan dat in de andere Scandinavische landen. Het is ook beinvloed door het 
Romeins-Germaanse recht. De procedures bij strafzaken zijn eveneens beInvloed door 
het Britse en Amerikaanse recht. 
Volgens de Noorse grondwet is de rechterlijke macht onafhankelijk van de wetgevende 
en uitvoerende macht (Council of Europe, 1975). 

De opvatting dat de gerechten onafhankelijk en autonoom moeten zijn, geldt echter 
alleen voor de rechtspraak en heeft nooit een belemmering gevormd voor de plaatsing 
van de administratie van de gerechten in een organisatie die niet onder de 
rechtsprekende macht valt. Het is in Noorwegen van oudsher een traditie dat de 
regering, in de persoon van de minister van Justitie, niet alleen verantwoordelijk is voor 
de administraties van de gerechten, maar ook voor de rechtspleging in brede zin, 
inclusief politie, OM, de tenuitvoerlegging van straffen en wetgeving. Verder stelt het 
parlement (Storting), op advies van de regering, jaarlijks de begroting voor de gerechten 
vast. 

In Noorwegen is nog geen sprake van (de ontwikkeling) van kwaliteitssystemen. Er vindt 
in dat land echter wel onderzoek plaats naar de organisatie van de gerechtelijke 
instanties. Verder wordt met betrekking tot de rechters onder meer nagegaan of er 
eventueel veranderingen moeten worden aangebracht in de procedures bij hun 
benoeming en in de rechtsbescherming van tijdelijke rechters. 

6.4.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Begin 1996 is in Noorwegen de Law Courts Commission geInstalleerd die de organisatie 
van de gerechtelijke instanties moet onderzoeken. De voorzitter is een rechter van het 
Hooggerechtshof. 
De commissie gaat onder meer na wat de voor- en nadelen zijn van de huidige 
gecentraliseerde administratie voor de gerechten en welke alternatieven daar eventueel 
voor te vinden zijn. 5  

6.4.2 	Kwaliteit van de rechters 

In Noorwegen zijn naast de vast benoemde rechters tijdelijk aangestelde rechter-
plaatsvervangers (veelal jonge juristen) en lekenrechters werkzaam (Council of Europe, 
1975). 
De benoeming van de vaste rechters is volgens de Grondwet voorbehouden aan de 
Kroon. Dit is vergelijkbaar met de gang van zaken in de meeste westerse landen. In 
Noorwegen volgt een dergelijke benoeming op een voorstel van de minister van Justitie 
op advies van de ambtenaren van haar departement. 
In 1990 is een speciale adviescommissie voor de benoeming van rechters ingesteld, 
waarin vertegenwoordigers van de gerechten over iedere benoeming van een rechter 
adviseren. Na een proefperiode van drie jaar heeft de commissie in 1993 een permanent 

Schriftelijke informatie van het Noorse Royal Ministry of Justice and the Police, Department of Courts 
Administration (1996) en mondelinge informatie van dhr. Rinnan, secretaris van de Law Courts 
Commission. 
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karakter gekregen. Aangezien het benoemingssysteem relatief nieuvv is, behoeft de vorm 

daarvan nog niet definitief te zijn. De Law Courts Commission zal de ervaringen van vijf 

jaar met dit adviesorgaan voor de benoeming van rechters evalueren en zal nagaan of de 

procedures bij de benoeming van rechters kunnen worden verfijnd en geformaliseerd. 
Het vereiste dat rechters onafhankelijk zijn bij het uitoefenen van de rechtspraak, blijkt 

Mt de relatieve afwezigheid van sancties op misbruik. Rechters warden tegen andere 

rijksoverheidinstellingen beschermd door middel van een grondwettelijk verbod op 

zware disciplinaire maatregelen zoals ontslag en overplaatsing. Rechters zijn ook 

uitgesloten van de mogelijkheid van een berisping volgens de ambtenarenwet. De 

disciplinaire autoriteit van de minister van lustitie als technisch hoofd van de justitie 

over de rechters is opzettelijk ingeperkt. Bovendien heeft het ministerie zich 

terughoudend opgesteld bij de controle op (het werk van) de rechters en bij het reageren 

op ongepast gedrag van rechters tijdens het uitoefenen van bun functie. Als argument 

daarvoor is aangevoerd dat men, gezien de onafhankelijkheid van de gerechten, mag 

betwijfelen of het gewenst is dat het ministerie de macht van de rechters aan banden 

kan leggen. Anderzijds kan deze gang van zaken ongewenste gevolgen hebben, indien 

een rechter zich kan misdragen zonder dat hij op zijn gedrag wordt aangesproken. 

Volgens de Noorse wet kunnen er echter rechters voor een beperkte tijd worden 

aangesteld, voor wie deze rechtsbescherming niet geldt. 

De genoemde Law Courts Commission, ingesteld am de rechtspraak te onderzoeken, zal 

onder meet kijken naar: 

— de behoefte aan veranderingen in de Idachtenprocedure en in de disciplinaire 

maatregelen die tegen rechters kunnen worden genomen. 

— door de rechters beklede nevenfuncties. De commissie gaat na of deze niet te veel 

ten koste gaan van de onafhankelijkheid en belastbaarheid van de rechters. 

— het functioneren van de huidige wetgeving voor tijdelijk aangestelde rechters 

In Denemarken wordt de onafhankelijkheid op het niveau van de rechterlijke organisatie 

zelf door de Grondwet gegarandeerd. Daarin wordt bepaald dat de rechterlijke macht 

berust bij de gerechten en dat rechtspraak en bestuur gescheiden moeten blijven 

(Voermans en Albers, 1999). Net gaat daarbij echter eerder am een staatkundig politiek 

beginsel dan am een wettelijke garantie in de zin van een aanspraalc De grondwettelijke 

bepalingen inzake de scheiding tussen bestuur en rechtspraak hebben geen beletsel 

gevormd voor de ontwikkeling van bijzondere gerechten naast de gewone rechterlijke 

organisatie. Daarnaast komt het zelfs voor dat aan administratieve organen 

rechtsprekende functies worden toegekend, zelfs in hoogste instantie waartoe de Deense 

Hoge Raad niet bevoegd is (Gilhuis, zie Voermans en Albers, 1999). 

In Denemarken is de minister van fttstitie altijd verantwoordelijk geweest voor de 

volledige zorg voor het beheer van de rechterlijke organisatie Op 1 juli 1999 wordt 

echter, naar Zweeds voorbeeld, een onafhankelijke raad voor de rechtspraak, de 

Dornstelsstyrelsen, gethstalleerd. Deze staat onder het voorzitterschap van een directeur 

en een bestuur van vijf onafhankelijke leden aflcomstig uit de verschillende gerechtelijke 

instanties, twee bestuursleden afkomstig uit de kringen van de juridische staf van de 

gerechten en twee uit de ondersteunende diensten. Verder nemen een advocaat en twee 

bestuursleden met management-expertise zitting in de Domstelsstyrelsen. De 

Domstelsstyrelsen ondersteunt de furidische Benoemingsraad (een apart orgaan), heeft 
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bevoegdheden op het terrein van de begrotingen, de verdeling daarvan over de 
gerechten en het toezicht op de besteding. Bovendien is zij bevoegd tot het opstellen 
van strategische beleidsplannen. Daarnaast is zij algemeen competent op het terrein van 
het beheer van de gerechten, en vervult zij een ondersteunende rol bij de 
informatievoorziening en automatisering. De algemene verantwoordelijkheid voor de 
begroting blijft echter grotendeels bij de minister en de begrotingswetgever, opdat de 
parlementaire controle op de hoofdlijnen van de budgettering van de rechterlijke macht 
gewaarborgd blijft (Voerrnans en Albers, 1999). 

In Denemarken worden rechters door de Grondwet beschermd tegen interventie in de 
uitoefening van hun juridische functie (functionele onafhankelijkheid) en worden zij 
beschermd tegen ontslag of overplaatsing (persoonlijke onafhankelijkheid). Aileen indien 
een rechter een ernstige overtreding begaat, of bij blijvende lichamelijke of geestelijke 
ongeschiktheid, kan het Special Court of Indictment and Revision tot ontslag of 
plaatsing in een andere functie besluiten (Committee of the Judiciary, 1996). Verder zijn 
in Denemarken, evenals in Noorwegen, naast de professionele rechters assistentrechters 
(lekenrechters) en rechter-plaatsvervangers werkzaam, bij wie alleen sprake is van 
functionele onafhankelijkheid (Council of Europe, 1975). 

De Deense algemene rechterlijke organisatie is piramidaal opgebouwd uit verschillende 
instanties met de Hoge Raad als hoogste gerecht aan de top, waaraan met name het 
beslissen in privaatrechtelijke geschillen is toevertrouwd alsmede het rechtspreken in 
strafzaken. Parallel aan deze organisatie van de gewone en strafrechtspraak is een 
organisatie van bijzondere gerechten (Steenbeek en Gilhuis, 1998). 

Het Deense ministerie van Justitie heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van 
kwaliteitssystemen voor de gerechten. 

6.5.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
— Het ministerie van Justitie heeft een aantal instrumenten ontwikkeld om een beeld 

te krijgen van de organisatorische aspecten van de rechtspraale. 
— Er wordt, op initiatief van het ministerie van Justitie, onderzoek gedaan naar de 

servicegerichtheid van gerechten. 7  

Doe van het kwaliteitssysteem 
— Toezicht op en verbetering van de kwaliteit van de gerechten. 
— Toezicht op en verbetering van de kwaliteit van de gerechten. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
— De werkefficientie en het naar behoren besteden van de beschikbare (financiele) 

middelen. 
— De kwaliteit van het gerecht (de telefonische service, de leiding van de rechtszitting, 

de uitspraak in de zaak, het schriftelijk materiaal van het gerecht, de wachttijden, de 
huisvesting, en een totaaloordeel over het contact met het gerecht). 

t; Schriftelijke informatie van Mw. Klenow, afdeling Rechtspleging van het rninisterie van Justitie. 
Mondelinge en scluiftelijke informatie van mevr. I. Neergaard Jessen van de afdeling rechtspleging van 
het rninisterie van Justitie. 
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Tows en waarborg van de kwaliwir 

— Het ministerie van Justitie verzamelt voortdurend statistische gegevens. Verder 

moeten gerechten sinds 1998 een jaarversiag schrijven met onder meer gegevens 

over de gemiddelde doorlooptijd per type zaak. 

— Er worden enquetes gehouden onder professionele en niet-professionele clienten. 

Ervaringen met her kwaliteitssysteem 

— Geen informatie. 

— Er heeft inmiddels een verkennend onderzoek plaatsgevonden bij enkele gerechten 

van eerste aanleg. 

6.6 	Finland 

In Finland geldt het uitgangspunt dat de rechter in concrete gevallen vaststelt wat recht 

is, terwijI de wetgever dat in meer algemene zin doet. Volgens van den Brandhof (1998) 

worth echter in de literatuur over Finland benadrukt dat de rechterlijke macht als een 

verlengstuk van het werk van de wetgever kan worden beschouwd. Deze opvatting 

berust op de redenering dat het niet mogelijk en ook niet wenselijk is dat de wetgever 

een bepaalde materie te gedetailleerd regelt en dat er derhalve altijd een zekere 

beoordelingsvrijheid voor de rechter bestaat. In de praktijk wordt een uitspraak van de 

rechter veelal als een richtlijn opgevat voor de beoordeling van soortgelijke gevallen. 

Bovendien streven lagere rechters ernaar de wet op dezelfde wijze uit te leggen als 

hogere rechters, met als gevolg dat het oordeel van de laatstgenoemden van invloed is 

op het werk van de eerstgenoemden. In de literatuur wordt toegegeven dat met deze 

zienswijze de leer van de machtenscheiding tot op zekere hoogte wordt doorkruist, aldus 

van den Brandhof. 

Rechtspraak geschiedt in Finland in drie instanties. Er wordt in Finland in eerste 

instantie recht gesproldcen door districtrechtbanken. In civiele zaken wordt 

rechtgesproken door drie rechtsgeleerde rechters, in strafzalcen door een rechtsgeleerde 

rechter en drie lekenrechters. De partijen kunnen tegen uitspraken van de 

districtsrechtbanken in beroep gaan bij een hof van Beroep. Het Hooggerechtshof is met 

de rechtspraak in hoogste instantie belast. 

De onafhankelijlcheid van rechters wordt door een aantal bepalingen in de 

Constitutionele Wet gewaarborgd. Rechters kunnen niet worden ontslagen behalve na 

een overeenkomstig de wet gevoerd proces, en zij kunnen niet tegen bun wil worden 

overgeplaatst. De rechterlijke macht controleert daarmee zichzelf en waarborgt op deze 

wijze de onafzetbaarheid van zijn leden. Een andere waarborg voor de onafhankelijkheid 

van de rechter wordt gevonden in de regeling van de benoemingsprocedure. Rechters en 

raadsheren worden bijna altijd benoemd op voordracht van de colleges, waarin zij 

zitting zullen nemen. De benoeming geschiedt formeel door de president (van den 

Brandhof, 1998). 

In Finland wordt op de kwaliteit van de gerechten toegezien en wordt aan verbeteringen 

gewerkt door middel van resultaatgericht management. 



6.6.1 	Kwaliteit van de gerechten 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Criteria met betrekking tot (zie ook bijlage7: 3.1): 
— de procedure van de rechtsgang, 
— het vonnis; 
— de dienstverlening aan de client; 
— de organisatie. 
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Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
In Finland wordt bij alle overheidsinstellingen, dat wil zeggen ook bij de gerechten, het 
zogenaamde resultaatgerichte management ingevoerd. Dit houdt in dat elke 
overheidsorganisatie jaarlijks met de instantie onder wiens toezicht deze staat, 
onderhandelt en tot afspraken komt over de beoogde resultaten van die organisatie in 
het komende jaar. Tijdens die besprekingen wordt ook geevalueerd in hoeverre de 
organisatie de in het afgelopen jaar geplande doelstellingen heeft bereikt 
(Oikeusministerio, 1999). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het resultaatgerichte management moet ertoe leiden dat de overheidsinstellingen, dus 
ook de gerechten, meer doelgericht gaan functioneren en verantwoording gaan afleggen 
over hun resultaten. 

Organisatorische vormgeving van het kwaliteitssysteem 
In verband met de introductie van het resultaatgerichte management bij de gerechten is 
een werkgroep gevormd met vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en van 
de rechtsprekende macht. Deze werkgroep heeft onder meer een aantal kwaliteitscriteria 
voor de gerechten opgesteld met de bedoeling deze uiteindelijk allemaal in het 
resultaatmanagement op te nemen. 

Toets en waarborg van de kw.  aliteit 
Er wordt onder meer gekeken naar de gemiddelde behandelingstijd van zaken. 
De effectiviteit kan eveneens worden gemeten door gebruik te maken van informatie 
over het aantal zaken waarin beroep is aangetekend en door te bekijken hoe de zaken 
(het eindresultaat en/of de gronden) in de volgende fase van de rechtspraak zijn 
gewijzigd. Er kan geen directe conclusie worden verbonden aan de vatbaarheid voor 
hoger beroep, omdat er tegenwoordig waarschijnlijk minder vaak hoger beroep wordt 
aangetekend wegens de hoge kosten die thans aan de rechtsgang zijn verbonden. Het 
aantal gevallen van hoger beroep zegt echter wel iets over de tevredenheid over het 
functioneren van de gerechten. Het aantekenen van beroep moet ook worden 
bestudeerd vanuit de vraag waarop de klacht is gericht. Daarnaast kunnen er op basis 
van het aantal overeengekomen schikkingen schattingen worden gemaakt over de 
tevredenheid van de clienten. 
Er vindt jaarlijks op verschillende niveaus overleg plaats, waarbij de resultaten van het 
afgelopen jaar worden geevalueerd en wordt onderhandeld over de kwaliteit die in het 
komende jaar moet worden bereikt (zie bijlage 7: 3.2). 
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Ervaringen met het kwaliteitssysteem 
De gerechten zijn in de jaren 1992-1995 tot het resultaatgerichte management 

overgegaan. De eerste onderhandelingen over de resultaten van de gerechten hebben in 

het najaar van 1994 plaatsgevonden. 
De gerechten hebben zich doelen gesteld met betrekking tot de duur van de 

behandeling van zaken. In dit verband is bij veel gerechten een tijdslimiet afgesproken 

die bij geen enkele zaak mag worden overschreden. 

Bij de onderhandelingen is afgesproken dat er in 1999 een evaluatie zal plaatsvinden van 

de houdbaarheid van de uitspraken van alle gerechten (OikeusministeriO, 1999). 

6.7 	Oostenrijk 

Oostenrijk is een federate staat. De rechtspraak valt alleen onder de 

verantwoordelijkheid van de federate staat en er zijn dus alleen federate rechters 

(Council of Europe, 1975). De gewone rechterlijke macht bestaat uit het Oberste 
Gerichtshof Gerichtshbfe zweiter Instanz, Gerichtshbfe erster Instanz en Bezirksgerichte. De 

Gerichtshofer erster Instanz zijn de Landesgerichte. Als regel bestrijken de rechters het 

civiel- en het strafrecht in het algemeen. Kleinere civiele en strafzaken worden berecht 

door de Bezirksgerichte. De Landesgerichte zijn in die gevallen beroepsinstanties. 

Grotere zaken beginnen in de Landesgerichte, met de mogelijkheid van beroep op een 

Oberlandesgericht, of, bij strafzaken, op het Oberste Gerichtshof. Derde instantie in 

civiele zaken is altijd het Oberste Gerichtshof (Pralcke, 1998b, p. 637). 

In Oostenrijk wordt de kwaliteit van gerechten en rechters door de rechtsprekende 

macht zelf bewaakt. 

6.7.1 	Kwaliteit van de gerech ten 

Achrergronden van het kwaliteitssysteem 
— Het ministerie van Justitie stelt jaarlijks het budget vast voor de gerechten. Het 

diensttoezicht op de gerechten valt onder de verantwoordelijkheid van de 

rechtsprekende macht (Gass, 1998). 

— Het Oberlandesgericht in Innsbruck heeft een opiniepeiling gehouden onder niet-

professionele clienten van gerechten in Tirol en Vorarlberg, en dat is nieuw voor 

Oostenrijk (Colledani, 1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
— Interne controle. 

— Feedback. 

Organisatorische vormgeving van her kwaliteitssysteern 
— Over het diensttoezicht is geen informatie. 

— Er is bij het onderzoek in Tirol en Vorarlberg gebruik gemaakt van een vragenlijst 

met 21 vragen, samengesteld door vertegenwoordigers van de rechtsgeleerde en 

niet-rechtsgeleerde medewerkers van de gerechten. 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
— Bij het diensttoezicht op de gerechten worden onder andere de volgende criteria 

gehanteerd: 
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- benutting van de beschikbare middelen; 
- efficientie; 
- doelmatigheid. 

— Bij het onderzoek in Tirol en Vorarlberg is de clienten gevraagd naar bun concrete 
ervaringen met het gerecht: 
- de bejegening door de rechters en de andere medewerkers van het gerecht; 
- de begrijpelijkheid van mondelinge en schriftelijke informatie; 
- de wachttijden; 
- de voorzieningen van het gerechtsgebouw. 

• Toets en waarborg van de kwaliteit 
— De Landesgerichte (gerechten van eerste aanleg van een hogere rang) houden 

toezicht op de Bezirlcsgerichte (gerechten van eerste aanleg van de onderste rang). 
De Oberlandesgerichte of Appellationsgerichte houden toezicht op de Landesgerichte. 
De zogenaamde Interne revisie' berust bij de Oberlandesgerichte. In laatste 
instantie heeft de minister van justitie de bevoegdheid tot het geven van 
aanwijzingen, maar hij maakt daar zelden gebruik van (Gass, 1998). 

— In Tirol en Vorarlberg is gedurende twee weken een schriftelijke enquete gehouden 
onder de niet-professionele clienten die in die tijd de gerechten bezochten 
(Colledani, 1998). 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
In Oostenrijk heeft de minister van Justitie alleen de bevoegdheid de zittende 
magistratuur aanwijzingen te geven en dus geen bevoegdheid deze te controleren. De 
Oostenrijkse rechters achten het uitoefenen van controle op hun werkzaamheden door 
externe instanties als ongewenst, omdat dit in strijd is met de scheiding van de machten 
en een onafhankelijke rechtspraak. Het diensttoezicht op en de beoordeling van rechters 
vallen dan ook geheel onder de verantwoordelijkheid van de rechtsprekende macht 
(Gass, 1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Het diensttoezicht dient ter controle. 
De rechters van de gerechten van eerste aanleg worden beoordeeld in verband met 
hun plaatsing, een eventuele promotie naar een gerecht van tweede aanleg of 
mogelijke disciplinaire maatregelen. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Bij het diensttoezicht op de rechters wordt nagegaan of zij hun werk op een 
gewettigde, doelmatige en economisch verantwoorde wijze uitvoeren. 
Bij de beoordeling van rechters hanteert men onder meer de volgende criteria: 
- vakkennis; 
- interpretatievermogen; 
- inzet; 
- doorzettingsvermogen; 
- gewetensvolheid; 
- betrouwbaarheid; 
- communicatieve vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheid; 
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- gedrag binnen en buiten het gerecht. 

Bij rechters worth niet gekeken naar het aantal behandelde zaken of de tijd die de 

rechter gemiddeld over een zaak doet, omdat deze sterk afhankelijk zijn van de 

complexiteit van de zaken en de kwaliteit van de beslissingen. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
— Her diensttoezicht op de ambtelijke werlczaamheden van de rechters bestaat uit een 

zogenaamde 'interne revisie' (Gass, 1998). 

— De beoordeling wordt gedaan door een zogenaamde Personalsenat van eerste 

aanleg, een college van rechters bestaand uit de president, een vice-president en 

andere rechters die door de rechters van het gerecht worden gekozen. Tegen 

deze beoordeling kan de rechter in kwestie een klacht indienen bij het hogere 

Personalsenat in tweede aanleg (bij een Oberlandesgericht). Verder kan de 

beoordeling de basis vormen voor een procedure tegen een rechter voor een 

disciplinair gerecht (Gass, 1998). 

In Zwitserland zijn de kantons verantwoordelijk voor de rechtspraak. Er bestaan tussen 

de kantons aanzienlijke verschillen in de organisatie van de gerechten en juridische 

procedures. De rechters worden door de bevolking of door het kantonnale parlement 

gekozen voor een beperkte ambtstermijn die na afloop kan warden vernieuwd. Over het 

geheel genomen zijn de rechters die over de districtsgerechten presideren, en de 

rechters die in de hogere kantonnale gerechten zitting hebben, juristen. De rechters die 

in de districtsgerechten en in de handelsgerechten (commercial courts) een oordeel 

moeten vellen (assessors) zijn lekenrechter. 

Er is in Zwitserland een federaal gerecht voor federale zaken. In principe kan elke 

Zwitserse burger daarvoor verkozen worden, maar in de praktijk zijn het overwegend 

juristen (Council of Europe, 1975). 

6.8.1 	Kwaliteit van de gerechten 

De afzonderlijke lcantons hebben hun eigen controleregels. In het 'canton Baselland 

bijvoorbeeld oefenen de gerechten van tweede aanleg controle uit over die van eerste 

aanleg. Het parlement van het kanton heeft toezicht op de gerechten van tweede aanleg. 

Daarbij gaat het primair am de gerechten en niet om de atzonderlijke rechters. (Gass, 

1998). 

Er wordt in de literatuur over Zwitserland weliswaar melding gemaakt van de 

beoordeling van de kwaliteit van rechters, maar deze lijkt een sterk vrijblijvend karakter 

te hebben. 

6.8.2 	Kwaliteit van de rechters 

In de Zwitserse kantons en in de Zwitserse Bond worden rechters door het yolk of door 

speciale kiescolleges voor een bepaalde termijn gekozen. De media geven bun oordeel 

over de rechters, vooral over de wijze waarop de rechters de zittingen leiden. In de 

praktijk zijn rechters echter vrijwel altijd van bun herverkiezing verzekerd. 



De president van het gerecht heeft geen controlebevoegdheid ten aanzien van de 

rechters. 
Soms worden individuele rechters in Zwitserland informeel beoordeeld door collega's, 
door andere gerechten, de advocatuur of een bredere kring van juristen (Gass, 1998). 

6.9 	Italie 

Sinds het eind van de tweede wereldoorlog is het Italiaanse rechtssysteem radicaal 
veranderd in een poging om het zo onafhankelijk mogelijk te maken van de politiek. 
Sinds de installatie van de Raad voor de Magistratuur, de Consiglio Superiore della 

Magi srratura, in 1959, is de interne en externe onafhankelijkheid van de rechters sterk 
toegenomen en is de invloed van de politiek op het personeelsbeheer van de rechters 
(en officieren van justitie) steeds minder geworden, terwijl de invloed van de rechters 
(en officieren van justitie) op de politiek juist sterk is gegroeid. 
De Consiglio Superiore della Magistratura wordt, evenals de Franse Conseil superieur de 
la magistrature, voorgezeten door het staatshoofd. In de Consiglio zijn de politici of hun 
vertegenwoordigers in de minderheid. Een derde van de leden wordt door het parlement 
benoemd, tweederde door de magistraten zelf. De Consiglio moet alle beslissingen 
nemen over de status van de rechters (en officieren van justitie (Voermans en Albers, 
1999; Guarnieri, 1993, 1995). 

De gewone rechterlijke macht in Italie kent vijf instanties. De vrederechters die in eerste 
aanleg rechtspreken (of bemiddelen) in civiele en strafrechtelijke zaken van gering 
belang, bestaan voor een deel uit niet-juristen (Voermans en Albers, 1999). 

In Italie is de Inspectie, die onder het ministerie van Justitie valt, belast met het toezicht 
op de organisatorische kwaliteit en servicegerichtheid van de gerechten en de 
individuele rechters. Daarnaast is het de taak van de rechtsprekende macht de rechters 
tijdens hun loopbaan te coachen en te beoordelen. 

6.9.1 	Kwaliteit van de gerechten 

De minister van Justitie oefent systematisch en incidenteel toezicht uit op het 
functioneren van de gerechten. De Inspectie die met deze taken is belast, valt onder de 
verantwoordelijkheid van de minister. De Inspectie moet informatie verzamelen over het 
functioneren van rechterlijke instanties. Het gaat daarbij niet alleen om de 
organisatorische kwaliteit, maar ook om de bejegening van de partijen en het publiek. 
Elke drie jaar vindt een algemene inspectie van de rechterlijke colleges plaats. Daarnaast 
kunnen bijzondere inspecties worden uitgevoerd, bijvoorbeeld naar aanleiding van een 
individuele klacht (Voermans en Albers, 1999). 

6.9.2 	Kwaliteit van de rechters 
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In Italie worden gewone rechters voor het leven benoemd en zij zijn in beginsel 
onafzetbaar. Hun positionele en functionele onafhankelijkheid worden in de Grondwet 
gewaarborgd. Zij kunnen slechts door een beslissing van de Consiglio Superiore della 
Magistratura worden ontslagen, geschorst of overgeplaatst. De minister van Justitie is 
alleen bevoegd het initiatief tot disciplinaire maatregelen te nemen. De 
onafhankelijkheidsgaranties gelden alleen voor leden van de gewone rechterlijke macht. 
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De onafhankelijke positie van rechters en niet-rechters die deelnemen aan de 
rechtspraak zonder deel uit te rnaken van de rechterlijke macht, wordt bij wet geregeld 

(Voermans en Albers, 1999). 
In Italie komen van oudsher uitsluitend jonge mensen in aanmerking voor de functie 
van rechter. Zij volgen binnen de rechterlijke organisatie bun opleiding. Len verschil met 
vroeger is echter dat het trainingsproces niet langer wordt gecontroleerd door de 'elite' 
onder de rechters. Momenteel krijgt een jonge rechter na een korte training de volledige 
verantwoordelijkheid voor de behandeling van zaken en wordt diens professionele 
competentie niet langer geevalueerd. 
In Italie was er oorspronkelijk een hierarchisch systeem met vergelijkende examens en 
beoordelingen van de gerechtelijke geschriften van de kandidaten. In de afgelopen 
decennia is de hierarchische structuur binnen de rechterlijke organisatie ontmanteld. In 
de Consiglio Superiore della Magistratura zijn als gevolg van onderlinge conflicten 
facties (correnn) ontstaan. Door het verdwijnen van de hierarchische structuur beschikt 
de Consiglio Superiore della Magistratura niet meer over criteria voor de beoordeling 
van magistraten voor bevorderingen of overplaatsingen. Tegenwoordig speelt 
lidmaatschap van een bepaalde factie een belangrijke rol bij de beslissing wie voor 
promotie in aanmerking komt. Thans vindt voor een promotie een globale beoordeling 
van het functioneren als rechter plaats. In de praktijk komt het erop neer dat iedereen 
die het vereiste aantal jaren als rechter heeft gewerkt, promotie kan maken (Guarnieri, 
1995). Hoewel de lnspectie bij haar driejaarlijkse inspecties van de gerechten eveneens 
moet toezien op de kwaliteit van de individuele rechters, voorzien deze controles in de 
praktijk onvoldoende in de behoefte aan informatie daaromtrent (Voermans en Albers, 
1999). 
Er lijkt overigens met betrekking tot het toezicht op de kwaliteit van rechters sprake te 
zijn van een kentering. Er ligt namelijk een wetsvoorstel dat de Consiglio Superiore della 
Magistratura de bevoegdheid moet geven rechters elke vier jaar te beoordelen 
(Voermans en Albers, 1999). 

In Spanje is, na het verdwijnen van het Franco-regime, in 1978, naar Italiaans voorbeeld, een 

zichzelf besturend orgaan van de rechters ingesteld, de Consejo General del Poder Judicial 
(hier verder afgekort tot Consejo General), om de onafhankelijkheid van de rechters te 

vergroten. De voorzitter van de Consejo General is de president van het Tribunal Supremo, 
terwijI de Consejo General verder uit twintig leden bestaat die op voordracht van het 

parlement voor een periode van vijfjaar door het staatshoofd worden benoemd. Daarvan zijn 

er twaalf uit kringen van de rechterlijke macht afkomstig en acht uit die van advocaten en 

andere juristen (Voermans en Albers, 1999) 
In Spanje, dit in tegenstelling tot Italie, zijn de officieren van justitie altijd gescheiden 

geweest van de rechters en verbonden met de wetgevende macht. 
De Consejo General is verantwoordelijk voor het toezicht op de' gerechten, rechters en 
gerechtssecretarissen. De Inspectie, die een onderdeel is van de Conseje General, voert 
daartoe inspecties uit. 
Naar aanleiding van een conflict tussen de Consejo General en de regering is er echter in 1985 

een wet aangenomen, waarbij de bevoegdheden van de Consejo General sterk zijn ingeperkt 

en de rechtsgeleerde leden daarvan voortaan door het parlement worden gekozen (Guarnieri, 

1995). 



De overige medewerkers van de gerechten vallen onder het Spaanse ministerie van 
lustitie of onder het bestuur van de autonome provincies. 8  

De rol en het terrein van de lnspectie bij het toezicht op de gerechten is aan 
veranderingen onderhevig. Verder bestaat de indruk dat haar rol ten aanzien van de 
kwaliteit van individuele rechters beperkt is. 

6.10.1 Kwaliteit van de gerechten 

De rol van de Inspectie is thans aan veranderingen onderhevig. De Inspectie gaat 
7ich met meet onderwerpen op het terrein van de kwaliteit van de rechtspraak 
bezighouden. Bovendien gaat de Inspectie een meer adviserende dan een louter 
controlerende to! vervullen. 
Er zijn criteria voor de 'productie' van de gerechten in de zin van een bepaald aantal 
uitspraken. De Consejo General bepaalt de norm en stelt deze jaarlijks bij. 8  
De Opperrechter (Decano) van de gerechten van eerste aanleg in Valencia heeft een 
experimenteel systeem opgezet, waarbij de clienten van de gerechten naar hun 
oordeel wordt gevraagd over de informatieverstrekking en de organisatie aldaar. 8  

6.10.2 Kwaliteit van de rechters 

6.11 	Portugal 
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De Inspectie grijpt alleen in als een rechter (of gerechtssecretaris) zich ernstig misdraagt 
(Guamieri, 1995; Voermans en Albers, 1999). 

In Portugal heeft men na de omwenteling van 1974 een rechterlijke organisatie opgezet 
waarin de bevoegdheid tot interventie van de kant van de politieke macht aanzienlijk is 
verminderd (Dias, ongepubliceerd). 
In Portugal is de Conselho Superior de Magistatura, de Hoge Raad van de Magistratuur, 
in het leven geroepen als waarborgmechanisme voor de onafhankelijkheid en de 
autonomie bij de rechtspraak. Deze is verantwoordelijk voor de aanstelling, 
overplaatsing en promotie van rechters, en voor eventuele disciplinaire maatregelen. Dit 
orgaan bestond tot de grondwetsherziening van 1997 voor het merendeel uit 
magistraten. Thans bestaat de Conselho Superior de Magistatura uit twee door de 
president van de republiek aangewezen leden, zeven door het parlement gekozen leden 
en zeven rechters, gekozen door hun ambtgenoten. De Conselho wordt voorgezeten 
door de president van het Hooggerechtshof. De taken van de Conselho omvatten 
benoemingen, (over)plaatsingen en bevorderingen van rechters. In Portugal vallen de 
officieren van justitie niet onder de Conselho Superior de Magistatura (Voermans en 
Albers, 1999; Regulamento de InspeccOes Judiciais, 1996/1998). 

Ook in Portugal kent men gerechten van eerste aanleg (districtsgerechten, gerechten 
voor arbeidszaken, civiele zaken, familierecht, etc.), die van tweede aanleg 
(arrondissementsgerechten) en als laatste instantie het Hooggerechtshof. 

8 	Schriftehike infonnatie van cihr. S. Pastor, hoogjeraar in de economie aan de rechtenfacuheit van de 
universiteit Complutense in Madrid. 
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Portugal heeft een Inspectie, die onder de Conselho Superior de Magistatura ressorteert 

(Dias, ongepubliceerd). De gerechtelijke inspecteurs worden gekozen uit rechters die 

verbonden zijn aan een Hof van beroep of, bij uitzondering, uit gewone rechters die 

meer dan 15 jaar als rechter hebben gefunctioneerd, die bekend staan vanwege hun 

onpartijdigheid, gezond verstand, intellectuele vorming, technische bekwaamheid, 

mensenkennis en leidinggevende capaciteiten en wier laatste evaluatie 'zeer goed was. 

Zij worden met geheime stemming gekozen in een plenaire zitting van de Conselho 

Superior de Magistatura (Voermans en Albers, 1999; Regulamento de InspeccOes 

ludiciais, 1996/1998). 

In Portugal houdt men periodiek opiniepeilingen onder de bevolking over de 

rechtsprekende macht. Verder ziet de Portugese Inspectie toe op de kwaliteit van de 

gerechten en rechters. 

6.11.1 Kwaliteit van de rechtsprekende macht 

Er is in Portugal in 1993 een opiniepeiling onder de burgers gehouden over de 

rechtsprekende macht (de Sousa Santos e.a., 1996) 9. Deze pelting wordt in 1999 opnieuw 

verricht.' 

Achtergronden van her kwaliteitssysteem 
De opiniepeiling is uitgevoerd in het kader van het project 'De Gerechten in de 

Hedendaagse Samenlevingen: het geval Portugal'." Men wit daarmee gegevens 

verkrijgen ter aanvulling op de reeds beschikbare (onder andere statistische) informatie 

(de Sousa Santos e.a., 1996). 

Doel van her kwaliteitssysteem 
De pelting is gehouden om een beeld te krijgen van wat de burgers van de 

rechtsprekende macht verwachten en van bun waardering daarvoor. 

Criteria van her kwaliteitssysteem 
De publieke opinie over de rechtsprekende macht is gepeild door de mening van de 

burgers te vragen over de gerechten en de rechters. De criteria worden niet expliciet 

genoemd, maar uit de wet vermelde enquetevragen valt af te leiden dat het ging om de 

toegankelijkheid van de rechtspraak, de onafhankelijkheid van de rechters en de 

tijdigheid en rechtvaardigheid van de beslissingen van de rechters. Verder werd 

nagegaan hoe de mensen de rot van de rechter zagen: als arbiter tussen mensen in een 

conflict, als vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie, als beschermer van de 

burger tegenover de staat of als iemand die de wet doet nakomen. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Men heeft een enquete gehouden onder een steekproef uit de bevolking van het 

Portugese vasteland. 

10 

Vetclet is bij genoemde enquete aan personen die persoonlijk bij een rechtszaak betrolcken zijn 
geweest. gevraagd hoe tevreden zij waren over de oplossing van de zaak. het optreden van de rechter 
en dat van de advocaat. 
Schriftelijke informatie van J. P. Dias van het Centro de Estudos Sociais in Coimbra. 



6.11.2 Kwaliteit van de gerechten 

Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
In Portugal controleert de Inspectie die onder de Conselho Superior de Magistatura valt, 
de gerechten (Regulamento de Inspeccoes Judiciais, 1996/1998). 

Doel van her kwaliteitssvsteem 
De inspecties moeten de Conselho Superior de Magistatura een beeld geven van hoe de 
gerechten functioneren. Door het signaleren van manco's kunnen maatregelen worden 
getroffen om daarin te voorzien. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
De lnspectie onderzoekt: 
— de personeelsbezetting en efficientie waarmee wordt gewerkt; 
— de voortgang van de processen; 
— de materiele voorzieningen, zoals huisvesting. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
De inspecties worden eens in de drie jaar uitgevoerd door de magistraten van de 
lnspectie. 

6.11.3 Kwaliteit van de rechters 
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Achtergronden van het kwaliteitssysteem 
In Portugal onderzoekt de Inspectie ook de kwaliteit van de rechters (Regulamento de 
Inspeccoes Judiciais, 1996/1998). 

Doel van het kwaliteitssysteem 
Door middel van de inspecties kunnen de rechters feedback krijgen en dat kan een 
verbetering van de rechtspraak en een grotere eenheid in procedures tot gevolg hebben. 
Bovendien krijgt de Conselho Superior de Magistatura meer zicht op de plaatsings- en 
promotiemogelijkheden van de rechters. 

Criteria van het kwaliteitssysteem 
Men onderscheidt de volgende vier terreinen met criteria: 
— persoonlijke eigenschappen: 

- gedrag; 
- onafhankelijkheid, onpartijdigheid en waardig optreden; 
- integratie in en begrip voor het milieu waarin betrokkene zijn taak uitoefent; 
- omgang met de gerechtsdienaren en het publiek in het algemeen; 
- begrip voor de concrete situaties die in het geding zijn en gevoel voor 

rechtvaardigheid. 
— vakbekwaamheid: 

- intellectueel niveau; 
- juridisch inzicht. 

— aanpassingsvermogen: 
- gezond verstand; 
- stiptheid, inzet en toewijding; 
- productiviteit; 



- methodisch werken; 

- leiding geven aan het gerecht. 

gerechtelijke uitspraken: 

- fundering; 

- gevoel voor de praktijk en voor het recht; 

- evenwichtigheid van het oordeel; 

- kennis van zaken; 

- het zich houden aan de wet en de verplichte jurisprudentie. 

BO 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
De inspecteurs maken gebruik van de volgende bronnen: 

— informatie over het gerecht waar de rechter werkzaam is; 

— biografische gegevens van de rechter; 

— onderzoek van processen, boeken en stukken, zowel die van de hangende als van de 

afgesloten zaken; 

— statistische gegevens omtrent de voortgang van de processen; 

— procesbesprekingen; 

— bezoek aan de werkruimtes; 

— werkstukken die door de rechters worden aangeboden, in het kader van vroegere 

beoordelingen; 

— een eventuele toelichting van de kant van de geinspecteerde rechter, op verzoek van 

de inspecteur. 

Ervaringen met het kwaliteitssysreem 
Het functioneren van de Inspectie heeft veel discussies losgemaakt. Er wordt onder meer 

kritiek geleverd op de door de Inspectie gehanteerde criteria, waarbij de nadruk teveel 

op de kwantiteit en te weinig op de kwaliteit zou liggen. Bovendien is geconstateerd dat 

de gang van zaken bij de aanwending van het tuchtrecht tegen onregelmatigheden te 

weinig doorzichtig is, als gevolg van de onduidelijke procedures en ingewikkelde 

tuchtrechtprocessen. Aantijgingen van buitensporig corporatisme hebben geleid tot de 

eerder genoemde constitutionele wijziging van de samenstelling van de Hoge Raad voor 

de Magistratuur (Dias, ongepubliceerd). 



7 Overzicht van de resultaten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende kwaliteitssystemen in 
de diverse landen voor de rechtsprekende macht, de gerechten en de rechters. Voor elk 
van deze niveaus worden de afzonderlijke onderzoeksvragen behandeld. In bijlage 8 
woc‘iL de informatie daarover per land weergegeven. 
Het hoofdstuk wordt met enkele algemene conclusies afgesloten. 

7.1 	Kwaliteit van de rechtsprekende macht 

In deze paragraaf komen kwaliteitssystemen op het `macroniveau' van de 
rechtsprekende macht als geheel aan de orde. Het gaat om een zeer beperkt aantal: een 
Amerikaans, een Portugees en twee Duitse systemen. 

Achtergronden van de kwaliteitssystemen 
In de VS is de rechtsprekende macht in de staat Florida verplicht tot het ontwikkelen en 
bekend maken van plannen op lange termijn en tot het zich verantwoorden voor de 
realisatie van die plannen. Dit is het gevolg van een grondwetswijziging in die staat, waar 
de meerderheid van de bevolking voor heeft gestemd (Judicial Management Council 
Florida, 1998). 
In Portugal en Duitsland worden herhaaldelijk opiniepeilingen onder de bevolking 
gehouden. De Duitse peilingen hebben onder meer 'justitie' als onderwerp. De 
Portugese worden gehouden om een beeld te krijgen van wat de burgers van de 
rechtsprekende macht verwachten en van hun waardering daarvoor. Uit de informatie 
over de Portugese en Duitse opiniepeilingen blijkt dat daartoe geen wettelijke 
verplichting bestaat (Vertrauen in die Justiz..., 1992; de Sousa Santos e.a., 1996). 
Aanleiding tot de Portugese peilingen vormt de behoefte aan aanvullende informatie op 
de aanwezige (vooral statistische) gegevens over de rechtsprekende macht. Uit de 
literatuur valt niet op te maken wat de aanleiding is geweest voor de Duitse peilingen. 

Doel van de kwaliteitssystemen 
Bij het kwaliteitsproject in Florida zijn de doelstellingen dat de rechtsprekende macht 
meer doelgericht te werk gaat en verantwoording aflegt over de plannen en de realisatie 
daarvan. 
De Duitse en Portugese opiniepeilingen dienen voor een beter inzicht in het oordeel van 
de bevolking over `justitie' in het algemeen. 

Organisatorische vormgeving van de kwaliteitssystemen 
De rechtsprekende macht in Florida heeft een visie en een missie ontwikkeld, die de 
basis moeten vormen van de plannen. Het formuleren van de visie en de missie en van 
de daaruit voortvloeiende plannen heeft drie jaar in beslag genomen. Om na te kunnen 
gaan in hoeverre de plannen worden gerealiseerd, moeten instrumenten voor het meten 
van de resultaten worden ontwikkeld en daar wordt nog aan gewerkt. 
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Bij de plannen gaat het om de realisering van doelstellingen op de korte termijn (tot 
twee jaar), de middellange (tussen de twee een zes jaar) en de lange termijn (tussen de 

zes en twintig jaar). Gezien de termijnen waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd 
moeten worden, zal de evaluatie oin na te gaan in hoeverre men daarin is geslaagd, een 
langdurige periode in beslag nemen. 

Criteria van de kwaliteitssystemen 
Volgens de bij het project in Florida ontwikkelde visie moet 'justitie' toegankelijk, 
rechtvaardig en effectief zijn, anticiperen en reageren op de behoeften van de gehele 
samenleving en daartegenover rekenschap afleggen. 
De missie houdt in dat de rechtsprekende macht de rechten en vrijheden moet 
beschermen, de wet moet handhaven en interpreteren en een vreedzame oplossing voor 
conflicten moet bieden. 
Bij de opiniepeiling in Portugal zijn de criteria specifieker dan die van de in Florida 
geformuleerde visie en missie, omdat de vragen in de Portugese opiniepeiling zijn 
toegespitst op 'de gerechten' en 'de rechters' en niet op 'de rechtsprekende macht in het 
algemeen'. Er is gebruik gemaakt van de criteria: toegankelijkheid van de rechtspraak, de 
onafhankelijkheid van de rechters en de tijdigheid en rechtvaardigheid van de 
beslissingen van de rechters. 
Voor de twee verschillende opiniepeilingen in Duitsland zijn geen criteria geformuleerd. 
Bij deze onderzoeken worth het vertrouwen van de bevolking in diverse overheids- en 
andere maatschappelijke instellingen gepeild. Met betrekking tot de rechtsprekende 
macht wordt bij de ene peiling alleen gevraagd naar het vertrouwen in het 
Bundesverfassungsgericht en in de gerechten in het algemeen. Bij de andere peiling 
handelt een vraag over het vertrouwen in 'justitie', inclusief de rechters en de gerechten. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Bij de Portugese en Duitse opiniepeilingen maakt men gebruik van schriftelijke enquetes 
onder een steekproef uit de bevolking. 

Ervaringen met de kwaliteitssystemen 
Bij e'en Duitse opiniepeiling blijken de antwoordcategorieen te ambigu te zijn om op 
grond daarvan een duidelijk beeld te krijgen van de publieke opinie. Verder ontbreekt 
informatie over ervaringen bij het gebruik van de kwaliteitssystemen voor de gehele 
rechtsprekende macht 

Samenvatting 
Afgaande op de literatuur zijn er maar heel weinig kwaliteitssystemen voor de 
rechtsprekende macht op macroniveau: in totaal vier systemen in drie van de zestien 
bestudeerde landen. Voor het Amerikaanse project in Florida is een dergelijk systeem 
nog in ontwiklceling en zijn nog geen metingen verricht. In Portugal is er wel een 
kwaliteitssysteem in gebruik, waarbij specifiekere criteria worden gehanteerd dan die 
welke in de VS zijn geformuleerd. Het is verder de vraag of de Duitse opiniepeilingen de 
benaming 'kwaliteitssysteem voor de rechtsprekende macht' geheel verdienen, 
aangezien slechts enkele van de vragen daarvan over 'justitie' handelen. 



7.2 	Kwaliteit van de gerechten 

83 

Op basis van de literatuur valt te concluderen dat er veel meer kwaliteitssystemen zijn 
voor de gerechten (het 'meso-niveau') dan voor het 'macro-niveau' van de 
rechtsprekende macht. Het gaat daarbij om in totaal 17 systemen in de volgende landen: 
de VS (4), Engeland (3), Australie (1), Duitsland (2), Frankrijk (1), Belgie (1), Zweden (1), 
Denemarken (2), Finland (1) en Oostenrijk (1). 

Achtergronden van de kwaliteitssystemen 
Het is opvallend dat in diverse landen met verschillende rechtssystemen dezelfde 
aanleidingen worden genoemd voor het ontwikkelen van kwaliteitssystemen voor 
gerechten, namelijk een toenemende overbelasting van de gerechten, interne en externe 
kritiek op het functioneren van de gerechten en de signalering van een te grote afstand 
tussen de rechtsprekende en ondersteunende functionarissen binnen de gerechten 
(Bureau of Justice Assistance, 1995; Monroe County Court Monitors, 1998; Koetz e.a., 
1993; 1994). 
De kwaliteitssystemen voor de gerechten zijn vrijwel altijd op initiatief van het ministerie 
van Justitie en/of de rechterlijke organisaties zelf ontwiklceld. In de VS is de eerste aanzet 
ook wel gegeven door vertegenwoordigers van het 'publiek'. 

Doel van de kwaliteitssystemen 
Kwaliteitssystemen voor gerechten blijken voor verschillende doeleinden te worden 
gebruikt, namelijk voor intern gebruik en/of om de resultaten van het 
kwaliteitsonderzoek naar buiten te brengen, voor het volgen van de ontwikkelingen in de 
tijd bij de afzonderlijke gerechten, of voor een vergelijking tussen de gerechten. 
— Intern gebruik: Soms zijn de resultaten van kwaliteitsonderzoek uitsluitend voor de 

rechterlijke organisatie zelf bestemd om tot verbeteringen te komen, of voor het 
ministerie van Justitie in verband met de budgettering. In dergelijke gevallen worden 
deze niet naar buiten gebracht. 

— &tern gebruik: Met name in de VS zijn de resultaten niet alleen voor interne 
feedback bestemd, maar ook ter verantwoording tegenover het publiek. 

— Vorderingen per gerecht volgen: De Amerikaanse TCPS en ACPS zijn uitsluitend 
bedoeld om de resultaten van elk afzonderlijk gerecht in de loop van de tijd te 
vergelijken om na te gaan of sprake is van verbeteringen (Bureau of Justice 
Assistance, 1995; National Center for State Courts and Appellate Court Performance 
Standards Commission, 1995). 

— Gerechten onderling vergelijken: Een kwaliteitssysteem kan ook worden gebruikt om 
de kwaliteit van de verschillende gerechten met elkaar te vergelijken. Dit gebeurt in 
de Sozialgerichte in de Duitse bondsstaat Noordrijn-Westfalen en de bedoeling 
daarvan is vooral dat de gerechten die het minder goed doen, kunnen leren van die 
welke beter functioneren (Innovation und Evolution, 1998). 

Organisatorische vormgeving van de kwaliteitssystemen 
Er wordt in de literatuur doorgaans geen informatie gegeven over de organisatorische 
vormgeving. Uitzondering daarop vormt de literatuur over het Amerikaanse TCPS-
project, het kwaliteitsproject van de Engelse Court Service, de Duitse Strukturanalyse der 

Rechtspflege en het Belgische IKZ-project. De opzet van deze verder zo verschillende 
kwaliteitssystemen vertoont opmerkelijke overeenkomsten. Bij al deze projecten tracht 
men eerst een draagvlak te creeren binnen de rechterlijke organisatie door 
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vertegenwoordigers daarvan zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van het 

kwaliteitssysteem. Er wordt in de regel een werkgroep gevonnd voor het vaststellen van 

de criteria, de keuze van de indicatoren en het (laten) ontwikkelen van de 

meetinstrumenten. Het systeem wordt vervolgens bij een beperkt aantal gerechten 

getoetst en daarna aangepast. Soms wordt, zoals bij het Amerikaanse TCPS -project, de 

eerste versie van het kwaliteitssysteem op grate schaal onder functionarissen binnen de 

gerechten verspreid voor commentaar dat tot aanpassing van het systeem kan Ieiden 

(Bureau of Justice Assistance, 1995; Koetz e.a., 1993; 1994; Berenschot Belgium, 1998). 

Soms verleent een extern adviesbureau assistentie bij de opzet en invoering van een 

kwaliteitssysteem, zoals in Belgie bij de ontwikkeling van het IIC-systeem en in de VS bij 

de invoering van het TCPS-systeem bij het Municipal Court in Los Angeles. 

Criteria van de kwaliteitssystemen 
Men kan bij de gerechten de volgende kwaliteitsterreinen onderscheiden: 

organisatorische kwaliteit (inclusief de kwaliteit van het personeelsbeleid), 

servicegerichtheid en juridische kwaliteit. De meeste kwaliteitssystemen op 

gerechtsniveau zijn bedoeld am inzicht te krijgen in de kwaliteit van de organisatie en/of 

de servicegerichtheid van de gerechten. In de VS en in enkele Scandinavische landen 

wordt ook de juridische kwaliteit onderzocht. 

Er zijn verschillen tussen de kwaliteitssystemen in het aantal criteria aan de hand 

waarvan de metingen worden verricht. Dat aantal is vooral afhankelijk van de 

beschikbare tijd, mensen en middelen voor de ontwikIceling en het gebruik van het 

instrument Het is echter opvallend dat voor de diverse kwaliteitssystemen, ondanks de 

verschillen in doelstellingen, dezelfde criteria worden gehanteerd. 

— Bij de organ isatorische kwaliteit gaat het doorgaans cm de volgende criteria: 

tijdigheid, zorgvuldigheid, een rechtvaardig personeelsbeleid, duidelijIcheid met 

betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden, anticiperen en reageren op 

veranderingen en kostenbewustzijn. 

— De servicegerichtheid wordt meestal beoordeeld aan de hand van de criteria: fysieke 

en financiele toegankelijkheid, telefonische bereikbaarheid, wachttijden, faciliteiten, 

informatieverstreklcing, bejegening, flexibiliteit, en zorg voor veiligheid en privacy. 

— I3ij de juridische kwaliteit gaat het in de regel cm een zorgvuldige, eerlijke en 

betrouwbare procesvoering en uitspraken in overeenstemming met juridische 

waarden zoals onpartijdigheid, rechtsgelijkheid, toegankelijkheid, afdoening binnen 

een redelijke termijn, etc. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Het hangt van het gerechtelijke systeem van een land af bij welke instantie(s) de 

verantwoordelijkheid ligt voor het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van de 

gerechten. Verder is het te onderzoeken kwaliteitsterrein bepalend voor de keuze van de 

bronnen en meetinstrumenten. 

— Instanties, verantwoordelijk voor toets en waarborg van de kwaliteit: In veel 

continentaal Europese landen is de rechterlijke organisatie zelf verantwoordelijk 

veer het toetsen en waarborgen van de kwaliteit van de gerechten. Het ministerie 

van Justitie dat in de regel verantwoordelijk is voor de budgettering, wordt veelal 

betrokken bij het toezicht op de organisatorische kwaliteit 

In sommige continentaal Europese landen, namelijk Frankrijk, Italie, Spanje en 

Portugal, vallen toetsing en waarborg van de Icwaliteit onder de 

verantwoordelijkheid van een centraal geleide lnspectie. In Frankrijk en Italie 
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ressorteert deze onder het ministerie van Justitie en in Spanje en Portugal onder de 

Hoge Raad van de Magistratuur. 
In de VS is dikwijls de rechterlijke organisatie zelf verantwoordelijk voor het toetsen 
van de kwaliteit van de gerechten. Het komt echter ook voor dat de toetsende 
instantie een organisatie is die de bevolking vertegenwoordigt, zoals Modern Courts. 
Bronnen en meetinstrumenten: De keuze van bronnen en meetinstrumenten is 
afhankelijk van het kwaliteitsterrein dat men wil onderzoeken: 
- Bij onderzoek naar de organisatorische kwaliteit wordt gebruik gemaakt van 

statistische informatie over de personeelsbezetting, doorlooptijden, aantal 
afgedane zaken per jaar, gem iddelde kosten per zaak, etc. Daarnaast worden, 
door middel van interviews of enquetes, inlichtingen ingewonnen bij degenen 
die bij gerechten werlczaam zijn. 

- De benodigde informatie over de servicegerichtheid van gerechten wordt 
verzameld door middel van enquetes onder, en interviews en panelgesprekken 
met professionele clienten (zoals advocaten en reclasseringsambtenaren) en 
niet-professionele clienten (partijen en getuigen) van de gerechten. Verder 
maakt men in de VS soms gebruik van waarnemers die het `publiek' 
vertegenwoordigen, die de gerechten bezoeken en zittingen bijwonen. 

- Men krijgt een beeld van de juridische kwaliteit door functionarissen van het 
gerecht een oordeel te laten geven over hun collega's aldaar, of door advocaten 
die met het gerecht samenwerken, de juridische kwaliteit daarvan te laten 
beoordelen. 

Ervaringen met de kwaliteitssystemen 
Uit de literatuur en uit de schriftelijke informatie van enkele Amerikaanse deskundigen 
blijkt dat voor de opzet, test en invoering van een kwaliteitssysteem in totaal zeker twee 
a drie jaar mag worden uitgetrokken. De ontwikkeling van de definitieve versie van het 
veelomvattende TCPS-systeem heeft zelfs tien jaar in beslag genomen (Bureau of Justice 
Assistance, 1997a). 
Verder leren de ervaringen dat een uitgebreid lcwaliteitssysteem, zoals het Amerikaanse 
TCPS, waarbij veel verschillende aspecten van de gerechten worden onderzocht met een 
grote diversiteit aan meetinstrumenten en informatiebronnen, weliswaar nuttige 
gegevens oplevert, maar teveel tijd in beslag neemt voor herhaald gebruik van het 
volledige systeem. Toen het Municipal Court in Los Angeles als eerste gerecht het hele 
TCPS-systeem ging toepassen, kostten de metingen zeker anderhalf jaar, terwijl het 
kwaliteitsonderzoek gedurende anderhalf jaar twee volledige banen van de staf van het 
gerecht opeiste. Het tijdrovende karakter van het systeem heeft bij het Municipal Court 
tot het besluit geleid in het vervolg slechts een klein deel van de metingen voortdurend 
te laten uitvoeren, een groter deel periodiek en bijna de helft van de metingen slechts 
incidenteel (Mohasseb, z.j.). In de literatuur wordt benadrukt dat elk gerecht het TCPS-
systeem zodanig kan aanpassen dat het is afgestemd op de informatiebehoefte van dat 
gerecht en op de aldaar voor de kwaliteitsmeting beschikbare mensen en middelen. 
Aangezien de meeste kwaliteitssystemen van recente datum of nog in ontwild(eling zijn, 
is nog weinig bekend over het effect daarvan op het functioneren van de gerechten. In 
de VS echter heeft het kwaliteitsonderzoek van Modern Courts dat al tientallen jaren 
plaatsvindt, concrete verbeteringen bij de gerechten tot gevolg gehad. Verder hebben de 
resultaten van een onderzoek in Oakland in de VS naar het imago bij het publiek van het 
district court aldaar, eveneens tot maatregelen geleid. Uit dat onderzoek is naar voren 
gekomen dat de meerderheid van de bevolking slecht op de hoogte is van de 
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werkzaamheden van het gerecht. Daarom hebben de rechters besloten meet publiciteit 

te geven aan bun activiteiten. 

In Frankrijk is de Inspectie al 35 jaar werkzaam. Ondanks de actieve opstelling daarvan 

lijken haar (beleidsmatige) adviezen op gerechtsniveau tot weinig concrete resultaten te 

leiden. 

Samenvatting 
In de literatuur worden in totaal 17 kwaliteitssystemen voor gerechten genoemd, 

verdeeld over 10 van de 16 landen. De doelstellingen van deze systemen kunnen zijn: 

— interne feedback; 

— -erantwoording tegenover de buitenwereld; 

— het per gerecht volgen van de ontwikkelingen in de tijd; 

— een vergelijking tussen verschillende gerechten. 
Er bestaan tussen de kwaliteitssystemen onderling duidelijke verschillen in doelstelling. 

De wijze waarop de kwaliteitssystemen zijn ontwikkeld en de criteria waarvan deze 

gebruik maken, vertonen echter opvallende overeenkomsten. 

De ervaring leert dat een kwaliteitssysteem vooral niet tijdrovend en duur mag zijn. Een 

dergelijk systeem heeft namelijk alleen een blijvend effect bij periodiek gebruik, waarbij 

altijd dezelfde metingen worden herhaald. 

7.3 	Kwaliteit van de rechters 

In de literatuur worden in totaal 11 kwaliteitssystemen voor rechters genoemd en deze 

worden in de volgende landen aangetroffen: de VS (4), Engeland (1), Canada (1), 

Frankrijk (1), Duitsland (1), Belgie (1), Zweden (1) en Oostenrijk (1). De Engelse en 

Belgische kwaliteitssystemen moeten nog worden getest. 

Achtergronden van de kwaliteitssysternen 
— In de Angelsaksische landen wordt door de rechtsprekende macht zelf relatief weinig 

controle uitgeoefend op de rechters. In die landen komt de rechtsprekende macht 

steeds meer onder druk van tiuitenaf, bijvoorbeeld van de publieke opinie of de 

advocatuur, te staan om mee te werken aan extern toezicht op de rechters, door 

daarvoor zelf een kwaliteitssysteem te ontwildcelen of aan de totstandkoming 

daarvan bij te dragen. In sommige Amerikaanse staten, zoals New Mexico, is 

inmiddels in de grondwet verplicht gesteld dat (bepaalde categorieen) rechters op 

grond van hun verdiensten en niet op politieke gronden worden gekozen. Daartoe 

moeten de kiezers over betrouwbare informatie over het functioneren van de 

rechters kunnen beschikken (Judicial Performance Evaluation Commission, 1999). In 

Canada en Engeland neemt de exteme druk op de rechtsprekende macht eveneens 

toe. In Canada heeft dit geleid tot een verkennend kwaliteitsonderzoek onder de 

rechters in Nova Scotia (Poel, 1997). In Engeland, waar stemmen opgaan voor een 

beoordelingssysteem voor rechters, staan de professionele rechters daar zelf 

vooralsnog afwijzend tegenover. Men is daar wel bezig met het ontwikIcelen van een 

dergelijk systeem voor de lekenrechters (Malleson, 1997; Gass, 1998; Judicial Studies 

Board Magisterial Committee, 1998). 

— In de continentaal Europese landen valt het toezicht op de rechters onder de 

verantwoordelijlcheid van de rechtsprekende macht zelf. Daarnaast oefent het 

ministerie van Justitie in Frankrijk, door middel van de Inspectie, controle uit op de 

wijze waarop rechters hun beheerstaken vervullen (Kortmann, 1996). Er bestaan in 



87 

de praktijk grote onderlinge verschillen tussen de landen in de mate waarin sprake is 
van een (periodieke) controle van de kwaliteit van rechters. Deze hangt af van het 
rechtssysteem en de structuur van de rechterlijke organisatie van de afzonderlijke 
landen. In sommige landen, zoals Frankrijk en Duitsland, vindt regelmatig toezicht 
op rechters plaats door middel van verplichte periodieke beoordelingen (Kortmann, 
1996; Gass, 1998; Vultejus, 1993; Schnellenbach, 1995; Deutsche Richterbund 
Nordrhein-Westfalen, 1996). In andere landen wordt het ontbreken van een dergelijk 
kwaliteitssysteem gecompenseerd door meer informele intercollegiate toetsingen. In 
Zweden is men bezig met het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor rechters. 
Daar heeft de regering de Rekenkamer opdracht gegeven tot verkennend onderzoek 
naar de kwaliteit van rechters (RRV, 1997). Verder valt uit de literatuur op te maken, 
dat er ook landen zijn, zoals Belgie en Italie, waar periodiek toezicht op de rechters 
in de praktijk geheel afwezig is (zie Craenen, 1998; Evers, 1997; Huyse, 1997; 
Guarnieri, 1995). Er gaan in Duitsland stemmen op om het ltaliaanse voorbeeld te 
volgen en de periodieke controle op rechters af te schaffen (Hauser, 1997a). In Belgie 
en Italie daarentegen wil men, onder druk van de negatieve publiciteit over het 
rechtssysteem, de rechters periodiek gaan beoordelen (Belgische Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, 1997/98; Voermans en Albers, 1999). 

Doel van de kwaliteitssystemen 
In zowel continentaal Europese als Angelsaksische landen maakt men gebruik van 
kwaliteitssystemen die uitsluitend voor gebruik binnen de rechterlijke organisatie zijn 
bestemd. Daarnaast staan de beheerstaken van de rechters soms onder toezicht van het 
ministerie van Justitie, bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. In de literatuur worden 
geen expliciete doelstellingen voor deze vorm van controle genoemd. Ten slotte zijn er 
in de VS kwaliteitssystemen die vooral voor extern gebruik zijn bedoeld. 
— De kwaliteitssystemen bestemd voor gebruik binnen de rechterlijke organisatie 

dienen om een beeld van het functioneren van rechters te krijgen voor een of meer 
van de volgende doeleinden: 
- in verband met hun carriere- en plaatsingsmogelijkheden. Dit is het geval in 

landen met een carrierestructuur, zoals Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. 
- in verband met eventuele disciplinaire maatregelen. Dit geldt voor 

kwaliteitssystemen in continentaal Europese landen als Frankrijk, Oostenrijk en 
Portugal. 

- voor feedback aan de rechters om beter te gaan functioneren, zoals in Portugal. 
Soms is het kwaliteitssysteem uitsluitend voor feedback bestemd en heeft het 
gebruik daarvan geen consequenties voor de verdere loopbaan, in de zin van 
beloningen en sancties. Dit is het geval bij het Amerikaanse kwaliteitsysteem 
voor de federate rechters en het Canadese voor de rechters van Nova Scotia 
(Davis, 1991; Poel, 1997). 

— Sommige Amerikaanse kwaliteitssystemen zijn vooral voor extern gebruik bedoeld, 
zoals dat van Modern Courts en het systeem voor de metropolitan judges in New 
Mexico. Deze moeten het mogelijk maken dat het publiek, dat over de 
herbenoeming van de rechters moet beslissen, betrouwbare informatie krijgt over 
hoe deze functioneren (Monroe County Court Monitors, 1998; Judicial Performance 
Evaluation Commission, 1999).. 
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Organisatorische vormgeving van de kwalireitssystemen 
Er is geen informatie over de wijze waarop in continentaal Europese landen als Frankrijk 

en Duitsland aan de periodieke beoordeling voor rechters of het inspectietoezicht vorm 

is gegeven. De beschikbare infortnatie heeft betrekking op enkele kwaliteitssystemen die 

in de VS en Canada in het recente verleden bij een beperkte groep rechters zijn getest. 

Mede bepalend voor de organisatorische vormgeving van een kwaliteitssysteem is of 

voor het gebruik daarvan de medewerking van de rechters een vereiste is. Dat is 

overigens weer mede afhankelijk van de doelstelling. Bij kwaliteitssystemen, zoals dat 

voor de Amerikaanse state judges in de staat New Mexico, die bedoeld zijn om de 

bevolking te informeren over de kwaliteit van de rechters die voor herverkiezing in 

aanmerking willen komen, is medewerking van de rechters weliswaar gewenst, maar 

geen vereiste. Bij kwaliteitssystemen die bedoeld zijn om de rechters van feedback te 

voorzien, opdat zij beter gaan functioneren, is hun medewerking echter onontbeerlijk. Er 

moeten dan voorzieningen worden getroffen om eventuele weerstanden bij de rechters 

zoveel mogelijk weg te nemen. Dat blijkt bij de toetsing van de kwaliteitssystemen voor 

de federale rechters in de VS en voor de rechters in het Canadese Nova Scotia. 

Een ander aandachtspunt is dat bij kwaliteitssystemen, waarbij gebruik wordt gemaakt 

van externe respondenten, voorzieningen moeten worden getroffen om de anonimiteit 

van deze bronnen te waarborgen. 

In de Amerikaanse staat New Mexico werd in 1998 voor het eerst gebruik gemaakt van 

een kwaliteitssysteem bij elf gekozen rechters van het metropolitan court, van wie de 

ambtstermijn afliep en die voor herverkiezing in aanmerIcing wilden komen. Over het 

functioneren van deze rechters werd een enquete gehouden onder professionele en niet-

professionele clienten. 

De onderzoekscommissie, bestaande uit lawyers en niet-lawyers, vatte de informatie over 

iedere rechter zodanig samen dat de identiteit van de respondenten niet daaruit kon 

worden afgeleid, en gaf een advies over de herbenoeming van de rechter. Vervolgens kon 

de rechter daar nog commentaar op geven. Ten stone werden deze informatie en 

adviezen openbaar gemaakt, 

Onder rechters die voor onbepaalde tijd zijn benoemd, zoals de federale rechters in de 

VS en de Canadese rechters, leven veel weerstanden tegen onderzoek naar hun kwaliteit. 

Hun voornaamste bezwaar is dat hun onafhankelijke positie door een dergelijk 

onderzoek in gevaar kan komen, vooral als de resultaten zouden uitlekken en de rechters 

met elkaar zouden kunnen worden vergeleken. 

De teams van de verkennende onderzoeken naar de kwaliteit van een beperkt aantal 

Amerikaanse federate rechters en van de rechters in het Canadese Nova Scotia hebben 

de volgende maatregelen genomen om de weerstanden bij die rechters zoveel mogelijk 

weg te nemen: 

— Vrijwilligheid: Deelname door de rechters heeft op vrijwillige basis plaatsgevonden. 

— Vertrouwelijkheid: Bij beide onderzoeken is de garantie gegeven dat de informatie 

strikt vertrouwelijk blijft. 

— Onafhankelijkheid: In het Canadese Nova Scotia is de onafhankelijkheid van het 

onderzoeksteam van het federale en provinciale ministerie van Justitie en van de 

rechterlijke organisatie benadrukt. 

— Zelf invloed geven: Bij het Amerikaanse onderzoek van federale rechters heeft de 

werkgroep belast met de onderzoeksopzet, de rechters zelf laten bepalen wat er 
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precies zou worden onderzocht door hen te laten beslissen welke vragen uit de 
concept-vragenlijst uiteindelijk in de enquete zouden komen. 

— Geen vergelijking tussen de rechters: De federale rechters hebben de verzekering 
gekregen dat hun kwaliteit niet met die van de andere rechters zou worden 
vergeleken. 

De rechters zijn beoordeeld door advocaten die de rechters aan het werk hebben gezien. 
Bij zowel het onderzoek bij de Amerikaanse federale rechters als dat in Nova Scotia 
hebben de advocaten eveneens de garantie gekregen dat zij anoniem zouden blijven. Bij 
het Amerikaanse onderzoek is getracht de federale rechters een indruk te geven van de 
hoeveelheid ervaringen waarop de beoordeling die zij van de advocaten hebben 
gekregen, is gebaseerd. Daartoe is de advocaten verzocht aan te geven of zij minimaal 
vijf uur met de rechter hadden samengewerkt. 

Criteria van de kwaliteitssystemen 
De criteria van de verschillende kwaliteitssystemen voor de rechters komen sterk met 
elkaar overeen en lijken geen verband te houden met de aard en het doel van deze 
systemen. 
Het gaat globaal gesproken om de volgende criteria: 
— onpartijdig en rechtvaardig handelen 
— het op de juiste wijze hanteren van de wet en de procedures, 
— besluitvaardigheid, 
— communicatieve vaardigheden, 
— gepast gedrag tegenover alle betrokkenen, 
— inzet, werkefficientie en kostenbewustzijn, 
— werken in teamverband en leidinggeven aan een team. 
Bij een verkennend onderzoek van de Zweedse rekenkamer naar de kwaliteit van 
vonnissen hanteerde deze de volgende criteria: taalgebruik, begrijpelijkheid en juridische 
analyse. 

Toets en waarborg van de kwaliteit 
Evenals voor de gerechten, geldt voor de rechters dat het van het gerechtelijke systeem 
van hun land afhangt wie de verantwoordelijkheid heeft voor het toetsen en waarborgen 
van hun kwaliteit. Daarin is sprake van een grote variatie. Daarnaast wordt, vooral in de 
Amerikaanse literatuur, melding gemaakt van de wijze waarop de kwaliteit van de 
rechters wordt gemeten. Daarbij verdienen twee Amerikaanse methodes om de 
vertekening bij de kwaliteitsmeting zoveel mogelijk tegen te gaan, de aandacht. 
— Instanties, verantwoordelijk voor toets en waarborg van de kwaliteit: In de 

continentaal Europese landen is de rechtsprekende macht zelf verantwoordelijk voor 
het toezicht op de rechters. 
Daarnaast is in sommige landen, zoals Frankrijk en Duitsland, het ministerie van 
Iustitie verantwoordelijk voor het toezicht op de beheerstaken van de rechters. In 
Frankrijk gebeurt dat door middel van het toezicht van de Inspectie, in Duitsland 
staan de rechters onder het dienstoezicht van het ministerie (Kortmann, 1996; 
Bovend'Eert, 1996). Het Duitse Bundesgerichtshof rekent ook offentliche Fehlgriffe 
im Kembereich tot de uiterlijke vorm van rechterlijk handelen. Maatregelen van 
diensttoezicht zijn dus ook toelaatbaar als met betrekking tot de inhoud van een 
rechterlijke beslissing sprake is van apert onjuist handelen van een rechter. 
Overigens is op deze jurispnidentie de nodige kritiek uitgeoefend (Bovend'Eert, 
1996). 
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In de VS is de interne controle op de rechters, vooral de state judges, altijd minder 

groot geweest dan in veel continentaal Europese landen. Ter compensatie van dit 

gebrek aan interne controle, wordt in de VS het toezicht op rechters oak uitgeoefend 

door externe organisaties, zoals de advocatuur of organisaties die het 'publiek' 
vertegenwoordigen (zie bijvoorbeeld Monroe County Court Monitors, 1998). 

— Bronnen en meetinstrumenten: Bij de beoordeling van de Franse rechters wordt 

rekening gehouden met het aantal zaken dat zij moeten behandelen en de 

moeilijkheidsgraad daarvan (Gass, 1998). Verder is op dit punt weinig bekend. 

In Zweden heeft de Rekenkamer een verkennend onderzoek gedaan naar de 

kwaliteit van vonnissen bij enkele gerechten van eerste aanleg. Twee 

nepensioneerde rechters hebben een aantal vonnissen beoordeeld, die door de 

presidenten van de gerechten zijn gekozen als voorbeelden van goede en slechte 

vonnissen, en een aantal willekeurig gekozen vonnissen (RRV, 1997). 

In de VS maakt men veelal gebruik van enquetes onder professionele clienten, 

vooral advocaten, en niet-professionele clienten, eventueel aangevuld met een 

(telefonisch) interview. Bovendien laat men dikwips de rechters een oordeel over 

zichzelf geven. Er worden ook wel waarnemers ingeschakeld die de zittingen van de 

rechter bijwonen. Verder warden statistische gegevens gehanteerd, bijvoorbeeld over 

de werkdruk en het soort zaken van de rechter. 

— Alternatieven voor kwalificaties: In het algemeen brengen enquetes en observaties 

waarbij de respondenten kwalificaties moeten geven, een aantal bezwaren met zich 

mee. ledere beoordelaar moet de termen die de kwalificaties aangeven, voor zichzelf 

definieren: hij moet bijvoorbeeld zelf bepalen wat hij precies onder 'onacceptabel' of 

'goed' verstaat. Dit probleem doet zich uiteraard ook voor bij enquetes en 

observaties waarbij verschillende gedragingen van rechters moeten worden 

gekwalificeerd. Zonder een duidelijk referentiepunt, kunnen twee personen 

hetzelfde gedrag zien en toch een verschillende beoordeling geven. Andere nadelen 

van deze methode zijn dat sommige beoordelaars geneigd zijn alle rechters dezelfde 

kwalificatie te geven, soms alles met 'gemiddeld aan te duiden, of e'en rechter op 

alle punten dezelfde lcwalificatie te geven. In de VS zijn in twee concrete gevallen 

alternatieven voor het geven van kwalificaties ontwikkeld, om dergelijke 

vertekeningen tegen te goon: 

- geschreven observaties: Modern Courts laat de waarnemers in de rechtszaal hun 

observaties verbaal op een daartoe ontworpen formulier vastleggen, zonder dat 

zij een lcwalificatie behoeven te geven (Monroe County Court monitors, 1998). 

- kritische incidentenmethode: Bij deze methode krijgt de respondent een aantal 

concrete gedragingen voorgelegd, waaruit hij die gedraging moet kiezen die 

volgens hem het meest past bij de rechter die hij beoordeelt. Daarbij onthoudt 

de beoordelaar zich van het geven van een waardering (Bernick en Pratto, 1995). 

Ervaringen met de kwaliteitssystemen 
Aileen in de Amerikaanse en Canadese literatuur wordt melding gemaakt van ervaringen 

die men met kwaliteitssystemen voor rechters heeft opgedaan. 

— Medetverking van de rechters: Bij de kwaliteitsonderzoeken van Amerikaanse federate 

rechters en Canadese rechters in Nova Scotia, zijn de onderzoekers er redelijk goed 

in geslaagd de medewerking van de rechters te krijgen. Alle federate rechters (19) die 

het verzoek tot deelname aan het onderzoek hebben gekregen, hebben dat 

ingewilligd. Van de rechters in het Canadese Nova Scotia hebben 50 (60%) 

deelgenomen aan het onderzoek. 
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— Medewerking van de advocaten als respondenten: De respons van de advocaten die 
het verzoek hebben ontvangen de federale rechters te beoordelen, ligt op 50% en die 
bij de advocaten in Nova Scotia op 70%. 

— Kritische incidentenmethode: Bij het testen van de hiervoor genoemde kritische 
incidentenmethode bij Amerikaanse advocaten die rechters moeten beoordelen, 
blijkt dat de advocaten niet uitsluitend positief oordelen over de rechters, voldoende 
onderscheid maken tussen de verschillende rechters en voldoende nuances 
aanbrengen in hun oordeel over dezelfde rechter. Verder blijken de oordelen van 
verschillende beoordelaars over dezelfde rechter redelijk met elkaar overeen te 
stemmen. 

— Pesultaten van het kwaliteitsonderzoek in Nova Scotia: De rechters in Nova Scotia 
hebben een positief oordeel van de advocaten gekregen. Van de advocaten heeft 
bijna 90% de kwalificatie 'goed' of 'uitstekend' gegeven als eindoordeel over de 
rechters. De verschillen tussen individuele rechters binnen een gerecht blijken 
groter te zijn dan die tussen de verschillende gerechten. Dit wijst erop dat de 
gegevens meer houvast bieden voor de ontwikkeling van individuele rechters dan 
voor die op rechtbankniveau. 

— Oordeel van de federale rechters, en van de rechters en advocaten in Nova Scotia over 
het onderzoek: Na afloop van de onderzoeken bij de federale rechters en de rechters 
in Nova Scotia, hebben de daaraan deelnemende rechters positieve feedback 
gegeven: van de 19 federale rechters is een ruime meerderheid (13) van oordeel dat 
het onderzoek 'heel nuttig' is geweest, terwij1 in Nova Scotia 90% van de rechters (en 
advocaten) voorstander is van een periodieke herhaling van de enquete. De rechters 
in Nova Scotia geven ook een zeer positief oordeel over hun mentor. 

— Effect van kwaliteitsonderzoek in New Mexico: In New Mexico blijken de adviezen van 
de rechtsprekende macht over de rechters die zich herkiesbaar hebben gesteld, van 
weinig invloed te zijn geweest op het stemgedrag van de burgers. Genoemde 
adviezen zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van 
die rechters. 

Samenvatting 
Uit de literatuur valt op te maken dat er in totaal 11 kwaliteitssystemen voor individuele 
rechters zijn, verdeeld over 8 van de 16 landen. Deze kwaliteitssystemen kunnen dienen 
voor: 
— verantwoording tegenover de buitenwereld; 
- verantwoording tegenover het ministerie van Justitie; 
— een verdere loopbaanplanning; 
— feedback; 
— eventuele disciplinaire maatregelen. 
Hoewel de kwaliteitssystemen onderling verschillen in doelstellingen, komen de criteria 
daarvan met elkaar overeen. 
In sommige continentaal Europese landen, zoals Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje 
en Portugal, worden rechters periodiek beoordeeld, terwijl in Belgie, en wellicht ook in 
Italie, een beoordelingssysteem wordt ingevoerd. 
In de VS en Canada zijn enkele verkennende onderzoeken uitgevoerd waarbij rechters 
op vrijwillige basis door advocaten zijn beoordeeld. Bij deze onderzoeken die uitsluitend 
bestemd zijn voor feedback voor de rechters zelf om tot verbeteringen te kunnen komen, 
hebben de rechters de volgende garanties gekregen: 
- vrijwilligheid; 
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— anonimiteit; 

— onafhankelijkheid van de onderzoekers; 

— invloed op de bij het onderzoek gestelde vragen; 

— geen vergelijking tussen de rechters. 
De anonimiteit van de responderende advocaten is eveneens gewaarborgd. 

De meeste rechters en zeker de helft van de advocaten heeft, mede danlczij deze 

garanties, aan de verkennende onderzoeken deelgenomen. 

7.4 	Slotconclusie 

U it het voorafgaande blijkt dat de hoeveelheid informatie over kwaliteitssystemen voor 

de rechtsprekende macht als geheel, de gerechten en de individuele rechters sterk 

uiteenloopt. Verder zijn het rechtssysteem en de rechterlijke organisatie in een land 

sterk bepalend voor het soon kwaliteitssystemen waarvan men in dat land gebruik 

maakt. Ten slotte wordt een aantal hiaten in de beschikbare informatie over 

kwaliteitssystemen gesignaleerd. 

•— Rechtsprekende macht als geheel, gerechten en individuele rechters: In de literatuur 

worden meer kwaliteitssystemen voor gerechten (17) dan voor individuele rechters 

(11) genoemd, terwijI het aantal vermelde Icwaliteitssystemen voor de 

rechtsprekende macht als geheel het geringst (4) is. Dit houdt mogelijk verband met , 

de omstandigheid dat er reeds de nodige statistische informatie over de gerechten 

voorhanden is, dankzij de daar aanwezige geautomatiseerde systemen. Bovendien 

komt met een onderzoek naar de organisatorische kwaliteit en de servicegerichtheid 

van de gerechten, waarop de meeste kwaliteitssystemen betrelcking hebben, de 

onafhankelijkheid van de rechters niet in het geding. Dit is veel eerder het geval bij 

een kwaliteitsonderzoek van individuele rechters, vooral als daarbij eveneens wordt 

gekeken naar de kwaliteit van hun kernactiviteit, het rechtspreken. Ten slotte houdt 

het vrijwel ontbreken van kwaliteitssystemen voor de 'rechtsprekende macht' 

mogelijk verband met de omstandigheid dat het daarbij am een veel abstracter 

begrip gaat dan bij 'gerechten' of 'individuele rechters'. 

— Verschillen tussen Angelsaksische en continentaal Europese landen: Er bestaan 

aanzienlijke verschillen tussen de Angelsaksische landen en die in continentaal 

Europa in de wijze waarop rechters warden geselecteerd en gecontroleerd. In de 

Angelsaksische landen is de uitvoerende macht nauw betrokken bij de benoeming 

van rechters. Verder trekt men in die landen meestal ervaren juristen van buiten 

aan. Voor controle op rechters wordt in het algemeen in mindere mate op interne 

controlemiddelen vertrouwd. De wetgevende en uitvoerende macht, of soms de 

kiezers zelf kunnen het gedrag van rechters en de politieke betekenis van het 

rechtssysteem indirect beinvioeden. In de VS hebben de rechters weliswaar een 

grote mate van vrijheid, maar staan zij eerder bloat aan (negatieve) publiciteit dan 

in andere landen. Vooral bij de state judges, die een mandaat van de Iciezers hebben 

gekregen, zijn er oak nauwelijks andere corrigerende middelen. De Amerikaanse 

procescultuur verschilt eveneens aanzienlijk van die in continentaal Europa. 

Amerikaanse gerechten hebben een grotere vrijheid am de procesgang en 

organisatie op hun eigen wijze te regelen. Verder werkt men minder met de 

meervoudige kamer en is er in veel gevallen geen hoger beroep. 

In veel continentaal Europese landen warden rechters veelal zonder 

noemenswaardige werkervaring geselecteerd, die gedurende een langdurige 

leerperiode tot rechter warden opgeleid. De rechterlijke organisatie heeft doorgaans 
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een hierarchische structuur met intern toezicht op de rechters ter bevordering van 
hun socialisatie binnen de organisatie en ter beoordeling van hun 
carrieremogelijkheden. Bovendien maakt men meer dan in de VS gebruik van 
rechtsmiddelen, zoals hoger beroep, ter controle van de rechtsgang. 
Deze verschillen tussen de VS en de continentaal Europese landen hebben hun 
weerslag in de kwaliteitssystemen op het niveau van de rechtsprekende macht, de 
gerechten en de individuele rechters. 
- Rechtsprekende macht als geheel: Een van de criteria, gebaseerd op de visie van 

de rechtsprekende macht van de Amerikaanse staat Florida, luidt dat er door de 
rechtsprekende macht cq. de gerechten en de rechters rekenschap moet worden 
afgelegd tegenover de samenleving. Dit criterium wordt niet gehanteerd bij de 
Portugese opiniepeiling. Dit verschil tussen beide landen houdt waarschijnlijk 
verband met de omstandigheid dat er in de VS veel meer dan in continentaal 
Europa, het accent wordt gelegd op de externe verantwoordingsplicht. 

- Gerechten: Alleen in de VS is het initiatief tot het ontwikkelen van een 
kwaliteitssysteem voor de gerechten ook wel genomen door vertegenwoordigers 
van het `publiek'. 

- Individuele rechters: In de VS worden de rechters niet alleen door personen van 
buiten de rechterlijke organisatie, maar zelfs door mensen van buiten het 
overheidsapparaat beoordeeld, bijvoorbeeld advocaten en vertegenwoordigers 
van het 'publiek'. In de continentaal-Europese landen wordt soms door het 
ministerie van Justitie, in de regel via de president van het gerecht, toezicht 
uitgeoefend op de wijze waarop de rechters hun beheerstaken vervullen. Het 
toezicht op het rechtspreken ligt echter altijd uitsluitend in handen van de 
rechtsprekende macht zelf. 

Hiaten in de informatie: De beschikbare informatie over kwaliteitssystemen vertoont 
een aantal hiaten: 
- Intercollegiale toetsing: In continentaal Europese landen, waar een 

geformaliseerd beoordelingssysteem voor rechters ontbreekt, wordt het gebrek 
aan formele controle wel gecompenseerd door collegiale toetsing en of een 
systeem van functionerings- of evaluatiegesprekken. Daarover wordt in de 
literatuur vrijwel geen melding gemaakt, en er staat niets vermeld over de wijze 
waarop deze plaatsvindt en de criteria die daarbij worden gehanteerd. 

- Organisatorische vormgeving van kwaliteitssystemen: In de literatuur wordt, op 
enkele uitzonderingen na, geen melding gemaakt van de wijze waarop aan de 
kwaliteitssystemen is vormgegeven. 

- Ervaringen met kwaliteitssystemen: Met uitzondering van enkele 
kwaliteitssystemen in de VS, Canada en Australie wordt nergens melding 
gemaakt van de ervaringen die met de systemen zijn opgedaan. Een reden kan 
zijn dat sommige kwaliteitssystemen nog van zeer recente datum zijn. Een 
andere oorzaak is mogelijk dat men eventuele problemen die zich hebben 
voorgedaan bij de invoering van het systeem, het verrichten van de metingen en 
de terugkoppeling van de resultaten, liever niet naar buiten brengt. Dit speelt 
waarschijnlijk nog meer een rol in de continentaal Europese landen dan in de 
VS. Er is ook vrijwel niets bekend over de ervaringen met de periodieke 
beoordeling van rechters. Een uitzondering daarop vormt een organisatie van 
Duitse rechters die haar kritiek op het huidige beoordelings- en 
bevorderingssysteem naar buiten heeft gebracht. 



Summary 

Overall interest in the Netherlands in the quality of the judiciary is increasing. Due to 
the high work pressure at the courts the quality of the work might decrease. Both within 
the judiciary and outside the awareness is growing that the limited means currently 
available to improve judicial quality are no longer sufficient. By introducing a new 
quality system we are looking for ways to create a more systematic quality control. The 
Dutch judicial administration is on the threshold of a large process of modernisation. 
One of the main principles of that process is the improvement of quality. The 
Netherlands could learn from experiences that other countries have acquired in this 
respect. The objective of this survey of international literature about quality systems for 
the judiciary abroad is to acquire a picture of these foreign experiences and to 
contribute to the distribution of knowledge in the field. The following aspects of quality 
systems have been investigated: the backgrounds and objectives, the organisation, the 
nature of the criteria, the method of assessment, the quality assurance of the system and 
finally the experience acquired with it. 

The levels on which the quality systems are focussed 

If one looks at the literature, the first thing that will be noticed is the difference in 
objective and nature of the systems depending on whether they focus on the judiciary at 
large ('macro lever), the courts ('meso level') or the individual judges ('micro lever). The 
quality systems for the judiciary at large are definitely in the minority. This is possibly 
because "quality for the judiciary" is difficult to put into practice. Most quality systems 
are meant for courts. This is probably because substantial (statistic) information is 
available at court level. What's more, in particular quality systems focussing on the 
quality of the organisation and the service orientation of the courts can be implemented 
relatively easy, without influencing the independence of the judges too much. With 
quality systems on the level of individual judges that is more difficult, especially if the 
quality of the core activity of the judge, the administration of justice, is involved. 

Various objectives of quality systems 

A second important aspect concerns the objective of the system. Quality systems are 
used for more than one objective. A distinction can be made between internal use and 
external use. With internal use we mean for instance support with making 
improvements in the organisation or determining budgets. With regard to making 
improvements the quality system could be used to make comparisons, say, between 
individual judges or between courts so that they can learn from each other or in order to 
assess improvements in time. A quality system can also be intended for giving account 
externally to citizens or the electorate, an inspectorate or members of parliament. The 
results of the quality system concerned are, in that case, often made public. The nature 
and structure of the quality system is often geared to the intended objective. However, 
such a quality system can also be used for other objectives. It can for instance be used 



for internal skill improvement, it can be an instrument for a job evaluation or to give 

account of expenditure. 

Internal or external assessors of quality 

A third important aspect concerns the question to what extent people from outside the 
judiciary play a role in quality assessment. Abroad there are several quality systems in 
which inspectors of the Ministry of Justice, citizens or lawyers, judge the work of judges, 
the level of service or the administration of the courts. 

Differences and similarities 

In the background the judicial culture of the various countries plays a role with regard to 
the possible existence, nature and functioning of quality systems. That does not mean 
that they cannot be applied in other countries. They can be instructive and they can 
prevent that mistakes that were made elsewhere, are made in the Netherlands. They 
may be a source of inspiration in the search for a quality system that is right for the 
Netherlands. Finally remarkable similarities occur between quality systems that 
otherwise are very different. In particular with regard to the reason for the development 
of the quality system, the way in which they are developed and the criteria that are used. 

Quality systems for courts 

Quality systems for judges 
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Quite often the same reasons are given for the development of quality systems for 
courts: increasing workload of the courts, internal and external criticism on the 
functioning of the courts and the realisation that there is too much distance between the 
judges and the supporting staff within the courts. The design in the various countries 
show remarkable similarities. Within the courts a level of support is sought by involving 
people as much as possible in the development of the quality system. Subsequently, the 
system is tested at a limited number of courts after which it is modified. 

The quality systems for the courts cover the following fields: quality of organisation, 
service orientation and legal quality. Most quality systems for courts are intended to give 
insight in the quality of the organisation and/or the service orientation of the courts. 
Especially in the US there are quality systems geared at legal quality. These quality fields 
usually have their own indicators. The number used (level of detail of the assessment) 
differs per system and depends in particular on the time, people and means available. 

With quality systems for judges which are intended to give them feedback, their co-
operation is a must. That is why these systems usually have guarantees with regard to 
their independent position, voluntariness of their participation and confidentiality of the 
information. 
The criteria of the various quality systems for judges show great similarity: impartiality 
and fair judging, proper use of the law and procedures, decisiveness, communicative 
skills, appropriate behaviour towards all persons involved, commitment, work efficiency 
and financial awareness, team work and leading a team. 



Experiences with quality systems 

Hiatuses 
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The design, testing and implementation of quality systems usually takes two to three 
years. Creating support within the judicial administration takes time and energy. 
Experience shows that the use of a quality system by a court should not be too expensive 
and time consuming. Otherwise it may be detrimental to regular assessments which are 
essential for a quality system. 

Ther,- are a number of hiatuses in the literature on quality systems. Hardly any mention 
is made of systems of exchange of experiences between judges. Also, only about a 
limited number of systems something is said about the way in which they have been 
designed, what has been learned in that process, and what have been the effects. 
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Bijlage 2: Bronnen 

1 	Literatuur-databases (met behulp van trefwoorden) 

— In de database van de bibliotheek van het ministerie van Justitie en van het WODC 

is gezocht op de termen 'snelheid van berechting', 'effectiviteit en 

efficiency/evaluatie* + (rechters, rechtspraak, rechterlijke macht)', 'tijdsbesteding 

rechter', 'vereenvoudigde afdoening', 'algemene beginselen van behoorlijke 

rechtspraak', 'redelijke termijn', `kwaliteif, 'integriteit', 'onafhankelijkheid van 

rechters', 'kosteloze rechtsbijstand', 'buitenlands rechtscollege', 'specialisatie', 

lekenrechtspraak', `klachtrecht toegepast bij de rechtspraak', 'court performance' 

voor de VS, Duitsland, Groot-Brittannie, Zweden, Denemarken. 

— In de database van de bibliotheek van de Directie Rechtspleging van het ministerie 

van Justitie is gezocht op `kwaliteit', 'quality', 'Quahat', 'qualite, 'monitor', 

'performance', 'standards', 'criteria', 'Kriterien', 'audit', 'management', 'organisation' 

en 'measurement'. 

— In Lexis Nexis is onder meer gezocht op de termen: kwaliteitsmanagement, 

kwaliteitssyste*, rechterlijk*, organisatie or macht, kwaliteit*, quality*, 

qualitystandards, standard of quality, judiciary. 

— De bibliotheek van het Asserinstituut 

— Vredespaleis 

2 	Inschakeling van deskundigen voor informatie en adressen 

— Nederland: 

- Contacten via leden van de Begeleidingscommissie 

- SSR voor contacten met buitenlandse opleidingsinstituten 

- Universiteit van Maastricht 

- Katholieke Universiteit Nijmegen 

— Verenigde Staten: 

- National Center for State Courts 

- State Justice Institute in Virginia. 

- Federal Judicial Center 

- World Bank 

- Judicial Evaluation Committee of the District of Columbia bar. 6. 

- Supreme Court, Florida 

- Modern Courts 

- State Court, Maine 

- State Court, New Mexico 

— Duitsland: 

- Universiteit van Bochum 

- Verwaltungsgericht in Gelsenkirche 

- Bundesministerium der Justiz 

- Ministerie van Justitie van Noordrijn-Westfalen 



- Deutsche Richterbund 

- Neue Richtervereinigung 
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— Frankrijk: 

- Ministere de la Justice: Inspection Generale des Services Judiciaires 

- Conseil Superieure de la Magistrature 

- l'Ecole Nationale de la Magistrature 

— Belgie: 

- Universiteit van Leuven 

- Ministerie van Ambtenarenzaken3. 

- Ministerie van Justitie 

- Bureau Berenschot 

— Canada: 

- Nova Scotia Judicial Development Project 

- Cour d'Appel de Quebec 

- Canadian Forum on Civil justice 

— Denemarken: 

- Ministerie van Justitie, Court Administration Department 

- Hooggerechtshof van Oost-Denemarken 

— Finland: 

- Ministerie van Justitie 

- Opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht 

— Groot-Brittannie: 

- Lord Chancellor's Department: Magistrates' Court Inspectorate 

- Judicial Studies Board 

- Universiteit van Birmingham 

— lerland: 

- Ministerie van Justitie: Courts Division 

- Four Courts 

— Italie: 

- Ministerie van Justitie 

- Universiteit van Bologna 

— Noorwegen: 

- Ministerie van Justitie 

— Oostenrijk: 

- Ministerie van Justitie 

— Portugal: 

- Centro de Estudos Sociais: Observatorio Permanente da Justica in Coimbra 

— Spanje: 

- Universiteit Complutense in Madrid 

— Zweden: 

- Training Department in lenkoping 

- Ministerie van Justitie 

- The Swedish National Audit Office 

- The National Courts Administration in hinkoping 

— Zwitserland: 

- Association Suisse des Magistrats de l'Ordre Judiciaire 



3 	Internet 

Verenigde Staten 
— NCJRS: 

http://www.ncjrs.org  
— American Judicature Society: 

www.ajs.org  
— Community courts organization: 

www.communitycourts.org  
— Federal Court Location: 

www.law.vill.edu/fed-ct/fedcourt.html  
— Federal Judicial Center: 

www.fic.gov  
— National Center for State Courts: 

www.ncsc.dni.us  
— State Justice Institute: 

www.statejustice.org  
— U.S. Federal Courts: 

www.uscourts.gov  
— Bureau of Justice Assistance: 

www.ojp.usdoj.gov/bja  
— American Bar Association: 

www.abanet.org  

In de databases is gezocht op de trefwoorden: 'quality', 'standards', performance', 
'monitor' en 'management'. 

Canada 
Department of Justice Canada: 
canada.justice.gc.ca  

Australie 
De site van de Australische federale regering: 
www.indcom.gov.au/service  

Frankrijk 
De site van het Franse ministerie van Justitie: 
www.justice.gouv.fr  
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Bijlage 3: Verenigde Staten 

1 	Kwaliteit van het rechtssysteem op staatsniveau 

1.1 	Visie van de 'judicial branch' in Florida 

Justitie in Florida zal zijn: 
— Toegankelijk: convenient, begrijpelijk, tijdig, betaalbaar 
— Rechtvaardig (fair): Het zal de waardigheid van iedereen respecteren, ongeacht diens 

ras, klasse, geslacht of andere kenmerken, en de wet overeenkomstig de 
omstandigheden van individuele zaken op de juiste wijze toepassen. Het systeem zal 
rechters en rechtbankmedewerkers opnemen, die de diversiteit binnen de 
gemeenschap vertegenwoordigen. 

— Effectief: Justitie zal zich aan de wet houden en de regels en procedures consistent 
toepassen, zaken definitief oplossen en afdwingbare beslissingen nemen. 

— Justitie zal anticiperen en reageren op de behoeften.  van alle leden van de 
samenleving en diverse mogelijkheden bieden om conflicten op te lossen. 

— Justitie zal rekenschap afleggen: Het rechtssysteem van Florida zal op efficiente 
wijze gebruik maken van de publieke middelen op een voor het publiek begrijpelijke 
wijze. 

2 	Kwaliteit van de gerechten 

2.1 	Trial Court Performance Standards: kwaliteitsten-einen, criteria en indicatoren 

(Bureau of Justice Assistance, 1997) 

Kwaliteitsterrein 1: toegankelijkheid van justitie 

Dit slaat niet alleen op de fysieke omgeving, maar ook op de procedures en de wijze 
waarop het publiek door de medewerkers wordt behandeld. 

Kwaliteitscriterium 1.1: Het openbaar maken van de gang van zaken 

Het trial court maakt zijn vorderingen en andere publieke aangelegenheden openbaar. 
(Men moet duidelijk omschrijven welke zittingen achter gesloten deuren kunnen 
plaatsvinden en er zorg voor dragen dat deze beperking overeenkomt met de wet en met 
de verwachtingen van het publiek). 
Indicatoren: 
1.1.1 toegankelijkheid van openbare zittingen; 
1.1.2 MogelijIcheid voor alle betrokkenen om kennis te nemen van het geplande tijdstip 

• van een procedure; 
1.1.3 verstaanbaarheid van deelnemers aan openbare zittingen. 
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Kwahreitscriterium 1.2 ueiligheid, toegankelijkheid en gemak 
Het gerecht is veilig, toegankelijk en biedt voldoende comfort aan het publiek. 

lndicatoren: 
1.2.1 fysieke veiligheid van het rechtbankgebouw; 
1.2.2 de kans van slagen van pogingen om de veiligheidsmaatregelen ongedaan te 

make n. 

Kwaliteirscriterium 1.3: effectieve deelname 
ledereen die voor het gerecht verschijnt, kan zonder belemmeringen een effectieve 

inbreng leveren. Dit moet ook gelden voor personen met taalproblemen, 

spraakstoornissen, geestelijke of lichamelijke handicaps. 

Indicatoren: 
1.3.1 effectiviteit van de wettelijke vertegenwoordiging voor mishandelde of 

verwaarloosde kinderen; 

1.3.2 de kwaliteit van tolken en in hoeverre zij aan de vereisten voor tolken voldoen; 

1.3.3 test van de voor tolken vereiste basiskennis; 

1.3.4 de bekwaamheid van de tolk in de vreemde taal toetsen door zijn Engelse vertaling 

in de vreemde taal terug te vertalen; 

1.3.5 toegankelijkheid en faciliteiten voor gehandicapten. 

Kwaliteitscriterium 1.4: beleefdheid, luisteren en respect 
De rechters en de andere medewerkers van het gerecht zijn beleefd, luisteren naar het 

publiek en tonen respect tegenover iedereen met wie zij in contact komen. 

Indicatoren: 
1.4.1 het oordeel van professionele clienten over de beleefdheid en bereidwilligheid van 

rechtbankmedewerkers; 

1.4.2 het oordeel van waarnemers over de beleefdheid en bereidwilligheid van 

rechtbankmedewerkers (vrijwilligers die het gerecht niet kennen); 

1.4.3 het oordeel van waarnemers over de behandeling van de procederende partijen op 

het gerecht. 

Kwaliteitscriterium 1.5: betaalbare kosten om toegang te krijgen 
De kosten om toegang te krijgen tot de procesgang en gegevens van het gerecht — of 

deze kosten nu worden uitgedrukt in geld, tijd of te volgen procedures — zijn redelijk, 

eerlijk en op te brengen. 

Voor partijen en anderen die gebruik maken van de diensten van een trial court, 

bijvoorbeeld personen die bepaalde gegevens van het gerecht nodig hebben, bestaan er 

drie financiele barrieres: de kosten die het gerecht in rekening brengt, de kosten voor 

derden (bijvoorbeeld getuige-deskundigen) en het honorarium van de advocaat. Men 

kan de kosten drukken door de procedures te vereenvoudigen en de administratieve 

rompslomp te beperken; inschakeling van pro deo advocaten, verwijzing naar 

bemiddelaars, etc. 

Indicatoren: 
1.5.1 de maatregelen die het gerecht neemt om het aanhangig maken van een zaak voor 

iedereen betaalbaar te maken; 

1.5.2 het gemak waarmee minder draagkrachtigen toegang krijgen tot rechtsbijstand; 

1.5.3 de verhouding tussen de behoefte aan en de verstreldcing van rechtsbijstand. 



Kwaliteitsterrein 2: snelheid en tijdigheid 
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Onnodig uitstel leidt tot onrechtvaardigheid en onnodig leed, en heeft tot gevolg dat het 
publiek minder vertrouwen krijgt in het gerecht. 

Kwaliteitscriterium 2.1: De behandeling van zaken 
Het trial court stelt algemeen erkende richtlijnen vast met betrekking tot een tijdige 
behandeling van de zaken en volgt deze richtlijnen ook. rekening houdend met de 
instroom. 
lndicatoren: 
2.1.1 de tijd tussen de dossiervorming en de afdoening van een zaak in relatie tot de 
normtijd; 
2.1.2 de mate waarin het gerecht de instroom aan zaken kan verwerken. Het gaat om de 
verhouding tussen het aantal binnenkomende en het aantal afgedane zaken; 
2.1.3 Het aantal zaken dat op afdoening wacht en de tijd dat zaken in behandeling zijn, 
vergeleken met de normtijden; in hoeveel procent van de zaken sprake is van een 
achterstand, dat wil zeggen overschrijding van de normtijd; 
2.1.4 zekerheid dat rechtszittingen op de geplande data doorgaan. 

Kwaliteitscriterium 2.2: het zich houden aan tijdschema's 
Het gerecht houdt zich aan zijn tijdschema's bij het uitbetalen van fondsen, het 
verstrekken van inlichtingen en andere diensten waarvoor een tijdschema bestaat, dat 
garant staat voor een effectief gebruik daarvan. 
Indicatoren: 
2.2.1 tijdige betalingen (bijvoorbeeld borgsommen, alimentaties, betaling aan juryleden 
en leveranciers); 
2.2.2 tijdige dienstverlening van het gerecht (Is de tijd tussen aanvraag en verleende 
dienst acceptabel?); 
2.2.3 de snelheid waarmee het gerecht reageert op verzoeken om informatie van de kant 
van het publiek; 
2.2.4 tijdige en volledige rapportages van het gerecht aan andere instanties. 

Kwaliteitscriterium 2.3: een snelle implementatie van nieuwe wetten en procedures 
Het gerecht past veranderingen in wetten en procedures snel toe. 
Het gerecht moet niet alleen de eigen medewerkers attenderen op veranderingen, maar 
ook iedereen die van de diensten van het gerecht gebruik maakt. 
lndicatoren: 
2.3.1 de implementatie van veranderingen in materiele en procedurele wetten; 
2.3.2 de implementatie van veranderingen in administratieve procedures 

Kwaliteitsterrein 3: gelijkheid, rechtvaardigheid en integriteit 

Gelijkheid en rechtvaardigheid houden in dat iedereen volgens de wet een gelijke 
behandeling krijgt. Integriteit moet bepalend zijn voor de aard en inhoud van de 
procedures en beslissingen van het gerecht en de gevolgen van die beslissingen. 
(Integriteit houdt niet alleen in dat het gerecht conform de wet rechtspreekt, maar ook 
dat er op wordt toegezien dat de bevelen van de rechter worden uitgevoerd). De 
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kwaliteit van de rechtspraak wordt bijvoorbeeld geschaad als er niet op wordt toegezien 

dat opgelegde boetes worden betaald). 

Kwaliteitscriterium 3.1: eerlijke en betrouwbare procesvoering 
Bij de procedures van een rechtbank houdt men zich aan de daartoe relevante wetten, 

regels en het vastgestelde beleid. 

Indicatoren: 
Men gaat na: 

3.1.1 of het gerecht volgens deskundigen die de dossiers van zaken, gegevens van het 

gerecht, etc. onderzoeken, aan de wettelijke vereisten voldoet; 

3.1." nf het gerecht in de ogen van rechtbankmedewerkers en advocaten aan de 

wettelijke vereisten voldoet. 

Kwaliteascriterium 3.2: Jury's 
De samenstelling van de jury is representatief voor de jurisdictie waar het proces 

plaatsvindt. 

Indicatoren: 
3.2.1 volledigheid van de lijst met personen, waaruit de jury moet worden gekozen; 

3.2.2 representativiteit van de steekproef voor de bevolking van de jurisdictie met 

betrekking tot demografische kenmerken zoals ras, etniciteit, geslacht, beroep en 

opleiding. 

Kwaliteitscriteriurn 3.3: beslissingen en handelingen van het gerecht 
Het trial court besteedt individuele aandacht aan de zaken, neemt daar beslissingen over 

zonder een onnodige ongelijke behandeling toe te passen bij vergelijkbare zaken. 

Bovendien berusten de beslissingen op wettelijk relevante factoren. 

Indicatoren: 
3.3.1 een gelijke en eerlijke behandeling volgens de betrokken advocaten; 

3.3.2 een gelijke en eerlijke behandeling volgens de niet professionele clienten; 

3.3.3 de mate waarin wettelijk relevante factoren bepalend zijn voor een vonnis bij 

strafzaken; 

3.3.4 de mate waarin wettelijk relevante factoren bepalencl zijn voor de beslissing om 

iemand voorwaardelijk vrij te laten; 

3.3.5 De integriteit van de beslissingen van het gerecht bij civiele en strafzaken, gezien 

de resultaten van hoger beroep. 

Kwaliteitscriteriurn 3.4: helderheid 
De beslissingen van het hof en alle zaken die daarbij een rol hebben gespeeld, worden 

helder onder woorden gebracht en er wordt duidelijk aangegeven hoe men zich aan de 

beslissing kan houden. 

Indicatoren: 
3.4.1 helderheid van vonnissen bij strafzaken (zijn alle relevante details vermeld?); 

3.4.2 helderheid van vonnissen bij civiele zaken (zijn alle relevante details vermeld?); 

3.4.3 de ervaringen uit de praktijk met het interpreteren van gerechtelijke bevelen en 

vonnissen. 



Kwaliteitsterrein 4: onafhankelijkheid en rekenschap afleggen 
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Kwaliteitscriterium 3.5: verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de 

opdrachten 
Het gerecht neemt de verantwoording op zich dat zijn opdrachten ook worden 
uitgevoerd. Men gaat na welke mogelijkheden het gerecht heeft om de navolging van de 
gerechtelijke bevelen af te dwingen en de mate waarin het gerecht daar de 
verantwoordelijkheid voor op zich neemt. Daarbij gaat het om: 
Indicatoren: 
3.5.1 de voorwaarden voor voorwaardelijke in vrijheidstelling; 
3.5.2 een verplichte financiele bijdrage aan het levensonderhoud van de kinderen; 
3.5.3 civiele gerechtelijke bevelen; 
3.5.4 orocedurele regels en gerechtelijke bevelen; het vermogen van het gerecht om Zijn 
regels op te leggen, bijvoorbeeld onderzoek naar case flow management. 

Kwaliteitscriterium 3.6: Het vastleggen en bewaren van gegevens 
Gegevens over alle relevante beslissingen en handelingen van het gerecht worden op 
nauwkeurige en juiste wijze vastgelegd. 
Indicatoren: 
3.6.1 het snel genoeg kunnen terugvinden van de dossiers van individuele zaken; 
3.6.2 het bewaren van de gegevens over gesloten zaken conform de wet; 
3.6.3 nauwkeurigheid, consistentie en bruikbaarheid van het rol-systeem; 
3.6.4 de aanwezigheid van duidelijke procedures die bepalen welke documenten in het 
dossier worden opgenomen en de mate waarin deze worden gevolgd, 
3.6.5 de kwaliteit van de behandeling van de stroom documenten door het gerecht, 
vanaf het moment dat deze binnenkomen of worden opgesteld tot het moment waarin 
deze in het dossier van de zaak in kwestie worden opgenomen, 
3.6.6 de visie van advocaten op de juistheid van de gegevens en de procedures van het 
gerecht. 

Het rechtssysteem moet zijn onafhankelijkheid bewaren. Binnen de rechterlijke 
organisatie moet het gerecht zijn wettelijke en organisatorische grenzen vaststellen, zijn 
eigen verrichtingen volgen en controleren en daar publiekelijk verantwoording voor 
afleggen. 

Kwaliteitscriterium 4.1: onafhankelijkheid en erkenning van elkaars 
verantwoordelijkheden 

Het trial court behoudt zijn onafhankelijkheid en erkent in zijn contacten met andere 
gouvernementele instellingen de verantwoordelijkheden van de verschillende 
instellingen. 
Indicatoren: 
4.1.1 de mening van rechters, rechtbankmedewerkers, wetshandhavers en andere 
instanties over zaken die verband houden met de onafhankelijkheid van het gerecht en 
diens relatie met andere instanties. 

Kwaliteitscriterium 4.2: verantwoordelijkheid voor publieke middelen 
Het trial court maakt op gepaste wijze gebruik van de publieke middelen en legt daar 
verantwoording over af. 
Indicatoren: 
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4.2.1 bruikbaarheid van de gegevens over de werkdruk van het gerecht; 

4.2.2 de wijze waarop een rechtbank zijn mankracht inzet; 

4.2.3 de wijze waarop het gerecht zijn financien controleert en eventuele zwakke plekken 

in de wijze waarop het gerecht rekenschap aflegt over zijn begroting. 

Kwaliteitscriterium 4.3: personeelsbeleid en beslissingen 
Het gerecht voert een rechtvaardig personeelsbeleid. 

Indicatoren: 
4.3.1 rechtvaardigheid van de arbeidsvoorwaarden in de ogen van de medewerkers van 

het gerecht: 

4.3.7 persoonlijke ervaringen en moreel van de medewerkers; 

4.3.3 overeenkomst tussen de demografische samenstelling van de groep 

rechtbankmedewerkers en die van de samenleving. 

Kwaliteitscriterium 4.4.: educatie van her publiek 
Het gerecht informeert de samenleving over zijn programma's. 

Indicatoren: 
4.4.1 relaties tussen het gerecht en de media; 

4.4.2 het beeld dat rechtbankmedewerkers en medewerkers van de media hebben van 

het mediabeleid van het gerecht en de wijze waarop het dat in praktijk brengt; 

4.4.3 de aanwezigheid van door het gerecht georganiseerde programma's voor het 

onderhouden en verbeteren van het contact met de samenleving, en deelname van 

rechtbankmedewerkers aan organisaties in de samenleving. 

Kwaliteitscriterium 4.5: reactie op veranderingen 
Het gerecht anticipeert op nieuwe of urgente omstandigheden en stemt zijn 

functioneren daar, zo nodig, op at 

Indicator: 
4.5.1 de wijze waarop het gerecht heeft gereageerd op Icwesties die zich in het verleden 

hebben voorgedaan. 

Kwaliteitsterrein 5: Vertrouwen van het publiek 

De mate waarin het publiek zich aan de wet houdt, is deels afhankelijk van het respect 

dat men heeft voor de gerechten. In het meest ideale geval berust het vertrouwen van 

het publiek in de gerechten op de vele contacten tussen deze rechtbanken en het 

publiek. 

Kwaliteitscriterium 5.1: toeganIcelijkheid 
Het gerecht en de gerechtigheid waarvoor deze zorg draagt zijn toegankelijk in de ogen 

van het publiek. (Een rechtbank moet niet alleen toegankelijk zijn voor degenen die van 

de diensten daarvan gebruik moeten maken, maar moet oak toegankelijk zijn in de ogen 

van degenen die daar in de toekomst eventueel gebruik van zullen moeten maken.) 

lndicatoren: 
5.1.1 het beeld van rechtbankmedewerkers van de toegankelfilcheid van het gerecht; 

5.1.2 het beeld van professionele clienten (bijvoorbeeld officieren van justitie, advocaten) 

van de toegankelijkheid van het gerecht; 

5.1.3 het beeld van het grate publiek van de toegankelijkheid van het gerecht. 
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Kwaliteitscriterium 5.2: snel, rechtvaardig en betrouwbaar 
Het gerecht werkt in de ogen van het publiek snel. eerlijk en betrouwbaar, en toont zich 
integer. 
Indicatoren: 
5.2.1 het beeld van rechtbankmedewerkers van de snelheid, rechtvaardigheid en 
betrouwbaarheid van het gerecht; 
5.2.2 het beeld van professionele clienten (bijvoorbeeld officieren van justitie, advocaten) 
van de snelheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid van het gerecht; 
5.2.3 het beeld van het grote publiek van de snelheid, rechtvaardigheid en 
betrouwbaarheid van het gerecht; 

Kwaliteitscriterium 5.3: onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid 
Het gerecht stelt zich in de ogen van het publiek onafhankelijk op, laat zich niet onnodig 
beinvioeden door andere regeringsinstanties en legt in de ogen van het publiek 
verantwoording af over zijn daden. 
Indicatoren: 
5.3.1 het beeld van rechtbankmedewerkers van de onafhankelijkheid en 
verantwoordelijkheid van het gerecht; 
5.3.2 het beeld van professionele clienten (bijvoorbeeld officieren van justitie, advocaten) 
van de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van het gerecht 
5.3.3 het beeld van het grote publiek van de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid 
van het gerecht. 

3 	Kwaliteit van de rechters 

3.1 	Criteria gebaseerd op de kritische incidentenmethode 

— Juiste toepassing van de wet: 
De rechter: 
- volgt wettelijke precedenten, zelfs als deze sterk ingaan tegen zijn persoonlijke 

opvattingen (1); 
- stelt alles in het werk om de juiste beslissing op grond van de wet te nemen (2); 
- stemt gewoonlijk de juiste feiten op de wetten af (3); 
- negeert de wet en de regels op grond van uitwendige, geen bewijs leverende 

factoren (4); 
- weigert opzettelijk zich aan de regels te houden of maakt regels die strijdig zijn 

met de wet (5). 
— Rekening houden met anderen 

De rechter: 
- treedt plezierig op tegen de mensen (1); 
- staat opschortingen van de zittingen toe met de bedoeling om getuigen 'hun 

kalmte te laten herwinnen' (2); 
- houdt geen rekening met de tijd en de dienstverlening door de jury (3); 
- werkt door tijdens de lunchpauzes en houdt daarbij geen rekening met de 

gerechtsmedewerkers en de mensen in de rechtszaal (4); 
- toont geen respect voor de partijen of de getuigen (5). 

— Onpartijdigheid: 
De rechter: 
- toont bij het proces geen bevoordeling van een van de partijen (1); 
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- zorgt dat de persoonlijke achtergrond van iemand niet van invloed is op de 

regels (2); 
- geeft de partijen een verschillende behandeling overeenkomstig hun uiterlijk, 

levensstip en persoonlijke opvattingen (3); 
- toont persoonlijke vooroordelen tegenover een van de panijen. (4); 

- beslist ten gunste van advocaten die hem politiek steunen (5). 
— De aard van een rechrer 

De rechter: 
- Luistert geduldig naar alle getuigenverklaringen en argumenten alvorens een 

regel te stellen (1); 
- neemt altijd een professionele houding aan in de rechtszaal (2); 
- wekt de meeste tijd de indruk dat de zaak hem verveelt (3); 
- treedt intimiderend op om de rechtszaal onder controle te houden (4); 
- verliest vaak zijn geduld en wreekt zich door middel van zijn beslissingen (5). 

— Respect voor het rechtssysteem 
De rechter: 
- geeft in de rechtszaal geen persoonlijk commentaar (1); 
- zorgt ervoor dat de partijen die geen wettelijke vertegenwoordiger hebben, 

worden beschermd (2); 
- maakt gebruikt van zijn discretionaire bevoegdheid om tot een rechtvaardige 

beslissing te komen (3); 
- schrikt de partijen af een zaak bij te leggen (4); 
- wordt beinvloed door de belangen van een van de partijen (5). 

— Inzet 
De rechter: 
- leest de door de verdediging verstrekte dossiers en ander materiaal (1); 
- toont zich bereid gecompliceerde en tijdrovende zaken aan te horen (2); 
- blijft op de hoogte van de wet (3); 
- maakt geen effectief gebruik van de tijd van het gerecht (4); 
- geeft zijn persoonlijke agenda voorrang op die van het gerecht (5). 

3.2 	Criteria voor de 'metropolitan judges' in New Mexico 

Bij een verkennend onderzoek naar het functioneren van state court judges in New 
Mexico, in verband met hun eventuele herverkiezing en -benoeming, zijn de volgende 
criteria gehanteerd (Judicial Performance Evaluation Commission, 1999): 
A Integriteit en onpartijdigheid, inclusief de volgende constateringen: 
— zijn gedrag is vrij van ongepastheid of de schijn daarvan; 
— hij houdt geen rekening met een eventueel negatieve publieke opinie bij zijn 

waarheidsvinding (finding of facts) of interpretatie van de wet; 
— hij behandelt alle partijen gelijk en eerlijk, afgezien van hun ras, nationaliteit of 

etnische oorsprong, religie, geslacht, sociale of economische status of handicap; 
— zijn gedrag is vrij van en wekt ook niet de indruk van favoritisme. 
— de uitspraak over de zaak is onbevooroordeeld; 

— Zijn acties en beslissingen getuigen van een wezenlijke eerlijkheid en 
rechtvaardigheid. 

B kennis van, inzicht in en de juiste toepassing van de wet en de procedureregels: 

— de toe te passen procedureregels (the applicable rules of procedure) 
— bewijsregels (rules of evidence) 
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— de rnateriele wet (substantive law) 
— inzicht in de gepresenteerde feiten en in de toepassing van de wet daarop 

(understanding of the facts presented and application of the law to these facts). 
C Communicatieve vaardigheden: de rechter moet: 
— gevoel hebben voor de invloed van ziin non verbale communicatie; 
— zich beleefd en eerlijk gedragen tegenover alle partijen en deelnemers aan de 

procedures; 
— zich mondeling helder, volledig en logisch kunnen uitdrukken; 
— zich schriftelijk helder, volledig en logisch kunnen uitdrukken. 
D Het beheer van de rol (docket) en de zaken die aan hem zijn toegewezen: de rechter 

Inoet: 
— discharging responsibilities diligently; 
— zich houden aan de afgesproken termijnen en zo snel en efficient mogelijk te werk 

gaan bij het indelen en behandelen van de zaken; 
— oog hebben voor mogelijkheden om buiten hem om tot een oplossing te komen, en 

voor de kosten van een proces; 
— zorgvuldig en efficient werken; 
— in de rechtszaal de gang van zaken op een goede manier onder controle houden. 



Bijlage 4: Engeland 

Competentieprofielen voor lekenrechters 

(Judicial Studies Board Magisterial Committee, 1998) 

Vereiste competenties van de lekenrechters van de adult magistrates' courts: 
Competenties zijn veelomvattende rubrieken vaardigheden, kennis en eigenschappen. 
De vereisten voor kennis die hier worden genoemd, zijn belangrijk, maar veel 
belangrijker is de verwerving van vaardigheden en bedrevenheid in het yak (skills and 

abilities) (Judicial Studies Board Magisterial Committee, 1998): 
1 inzicht krijgen in het kader waarbinnen de magistrates werken en dat inzicht 

toepassen. Het gaat daarbij om inzicht in: 
— de plaats van de magistrates in het rechtssysteem: 

- de structuur van het rechtssysteem; 
- het strafrechtsysteem; 
- civiele zaken van de magistrates' courts. 

— de context van de lokale rechtbank: 
- economische en geografische omstandigheden en de sociale voorgeschiedenis 

van de regio; 
- kenmerken van de bevolking uit de regio; 
- samenwerkingsverbanden waarin het gerecht is vertegenwoordigd, werkwijze en 

cultuur van het rechterlijk college (bench). 
2 de fundamentele wetten en procedures volgen (follow basic law and procedures). 

Daarbij gaat het om: 
— het vervolgingsproces (the prosecution process), waarbij de lekenrechter op de hoogte 

moet zijn van: 
- hoe de strafvervolging wordt ingezet (how criminal prosecutions are initiated); 
- hoe andere vervolgingen en toepassingen van de wet worden ingezet (how other 

prosecutions and applications are initiated); 
- de volgorde van gebeurtenissen (sequence of events); 
- de bewijsregels; 
- wie wat moet doen tijdens het vervolgingsproces? 

— case management, namelijk: 
- het plannen van het proces en het opzetten van een tijdschema (scheduling and 

timetabling); 
- de eerste beslissingen (initial decisions); 
- de rolverdeling bij het case management (roles in case management); 
- het belang van case management. 

— procedures voor verzoekschriften buiten het gerecht (procedures for applications out 
of court): inlichtingen en bevelen tot inhechtenisneming. 

3 denken en handelen als een rechter (think and act judicially), dat wil zeggen: 
— alle implicaties van de eed van de rechter overzien en recht doen zonder: 
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- aanziens des persoons (do right to all manner of people), 
- zonder vrees, affectie, favoritisme of kwade wil. 

— onpartijdige beslissingen nemen: op een systematische en goed gestructureerde 

wijze tot een beslissing komen, rekening houdend met het bewijsmateriaal en de 

informatie waarover het gerecht beschikt en zich bewust zijnd van de invloed van 

eigen vooroordelen, etikettering en stereotypering, verschillen in taal en cultuur en 

lichaamstaal. 

— de belangen van justitie waarborgen: een eerlijke en gelijke behandeling 

waarborgen, rekening houdend met het felt dat de belangen van justitie zelden of 

nooit die van een van de partijen zijn en rekening houdend met het beeld dat een 

redelijke toeschouwer op de publieke tribune van de gang van zaken krijgt. 

4 werken als lid van een team: 

— effectief participeren aan de rechtszittingen (participate effectively on the bench) door 

een bepaalde, van tevoren vastgestelde rot aan te nemen; 

— effectief deelnemen aan de discussie in de kamer waar de magistrates zich 

terugtrekken (retiring room): actieve betrokicenheid. 

Competenties van de voorzitter van het adult magistrates' court 
Bron: Judicial Studies Board Magisterial Committee, 1998 
1 het sturen (managen) van mensen en processen 

Laat zien in staat te zijn: 

— het team te leiden, dat wil zeggen: 

- de discussie te leiden in de kamer waar de magistrates zich terugtrekken; 

- effectief gebruik te maken van wingers; 
- wingers on the bench raadplegen. 

— goed samen te werken met de griffier, dat wit zeggen: 

- inzicht te hebben in de rot en de verantwoordeffikheden van de griffier; 

- met de griffier te komen tot een samenwerkingsverband. 

— procedures toe te passen, dat wit zeggen: 

- routineprocedures op de juiste wijze toe te passen; 

- kennis van de basisprincipes van de strafwet toe te passen 

— gebruik te maken van zijn bevoegdheden, dat wit zeggen gebruik te maken van zijn 

kennis omtrent de bevoegdheden tot vonnissen en procederen (using knowledge of 
sentencing powers and process) 

2 communiceren binnen het gerecht 

Laat zien in staat te zijn tot: 

— het effectief voeren van gesprekken binnen het gerecht (speak effectively in court), 
dat wit zeggen: 

- het doen van duidelijke uitspraken; 

- het actief luisteren; 

- het stellen van de juiste vragen. 

— het ontwildcelen en bewaren van decorum (establish and maintain decorum), dat wit 

zeggen: 

- het eerlijk en onpartijdig met alle clienten omgaan; 

- het ervoor zorgen dat het gerecht zijn waardigheid behoudt. 

— het sturen van het gedrag van anderen (manage behaviour): het uitoefenen van 

autoriteit. 
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Er staan ook competenties geformuleerd voor magistrates van youth courts en family 

courts. 

Magistrates die deelnemen aan zittingen van het Crown Court moeten naast de vier 
basiscompetenties die vereist zijn voor het adult magistrates court, ook beschikken over 
het vermogen gebruik te maken van hun inzicht in de specialistische aard en functie van 
het werk van de lay magistrates in het Crown Court. 



Bijlage 5 Andere Angelsaksische landen 

Canada 

Kwaliteitscriteria voor rechters in Nova Scotia 

— legal ability: o.a. kennis van de relevante wetten; kennis van procedureregels, kennis 
van de regels voor bewijsvoering, het vermogen om de feiten te analyseren, op 
juridische wijze kunnen redeneren, zo nodig de redenen van regels aangeven, de 
duidelijkheid waarmee de rechter de regels uitlegt, de helderheid van de mondelinge 
en schriftelijke beslissingen van de rechter, de volledigheid van de mondelinge en 
schriftelijke beslissingen van de rechter; 

— impartiality: o.a.: geen vertekeningen en vooroordelen op grond van ras, sekse, 
etniciteit, religie, sociale klasse, of andere factoren, een open geest, beslissingen 
nemen zonder zich om de populariteit daarvan te bekommeren, een onpartijdige 
behandeling van alle procederende partijen, een Onpartijdige indruk maken; 

— judicial management skills: o.a. een adequate voorbereiding, voldoende tijd 
uittrekken voor de voordracht van de zaak rekening houdend met de aanwezige 
tijdslimieten, uitspraken doen en beslissingen nemen zonder onnodig oponthoud, 
procedures voldoende snel voortgang laten vinden, procedures voldoende onder 
centrole houden, punctualiteit, etc.; 

— disposition practices: helderheid en kwaliteit van de uitspraken (rulings), adequate 
conclusies gebaseerd op de feiten bij de afdoening, zaken zonder onnodig uitstel 
afdoen, gevoeligheid voor de betrokken partijen - inclusief slachtoffers kennis van 
mogelijke afdoening en bronnen (knowledge of possible dispositions and resources), 
de geldigheid van de redenen voor het vonnis; 

— comportment: beleefdheid tegenover partijen en staf, geduld, aandacht, waardigheid, 
niet arrogant, zich bewust van de invloed van zijn of haar gedrag. 



Bijlage 6: Duitsland 

Beoordelingscriteria voor rechters 

Brol.. Deutsche Richterbund Nordrhein -Westfalen, 1996 

1 	Noordrijn -Westfalen 

Volgens een wet in Noordrijn -Westfalen uit 1972, AV des JM vom 20, Januar 1972 (200 - 1 
C thans B 155) -JMBL. NW, p. 38 moet de dienstleiding in de beoordeling in elk geval iets 
vermelden over de volgende kenmerken: 
— algemene vaardigheden, vooral algemene ontwikkeling, bevattingsvermogen en 

geestelijke flexibiliteit, denk- en oordeelsvermogen, uitdrukkingsvaardigheid, sociaal 
inzicht, speciale interesses en ervaringen. 

— vakbekwaamheid, vooral algemene en bijzondere rechtskennis, het vermogen die 
kennis te benutten, op ordelijke wijze de toedracht van een zaak kunnen 
achterhalen, besluitvaardigheid, onderhandelingsvermogen, de wijze waarop de 
betrokkene mondeling verslag uitbrengt bij de collegiale rechtspraak en zijn 
optreden tegenover de deelnemers aan het proces. 

— persoonlijIcheidskenmerken, vooral plichtsbesef, inzet en nauwkeurigheid 
— lichamelijke prestaties, vooral gezondheid en belastbaarheid 
— Sociaal gedrag, vooral tegenover collega's en medewerkers 
Er wordt een totaaloordeel gegeven over vaardigheden en prestaties. De volgende 
kwalificaties kunnen worden gegeven: uitstekend, aanzienlijk boven het gemiddelde, 
boven het gem iddelde, gem iddeld of onder het gemiddelde. 
Bij de beoordeling wordt ook een kwalificatie gegeven voor de geschiktheid voor het 
ambt van rechter: uitstekend geschikt, bijzonder geschikt, geschikt of ongeschikt 

2 	Nedersalcsen 

Het ministerie van Justitie in Nedersaksen heeft in zijn AV van 13 november 1996 
(gepubliceerd in de Nds. Rpfl., p. 370) enkele beoordelingscriteria gedefinieerd en 
toegelicht. Hier worden enkele definities en verklaringen als voorbeeld gegeven: 
— Bekwaamheid: vaardigheden berustend op aanleg, kennis en ervaring, die relevant 

zijn voor de functie en relatief constant. 
— Prestaties: de praktische benutting van de bekwaamheid in kwantitatief en 

kwalitatief opzicht. 
— Geschiktheid: lcwalificatie van de geschiktheid voor het ambt dat men ambieert of 

vervult. Deze kwalificatie berust op bekwaamheid en prestaties. 
— Vakkennis: omvang, differentiatie en inzet van de benodigde kennis van het 

materiele recht, het procesrecht en eventueel van aanvullende sociaal-
wetenschappelijke, technische en economische kennis. Daarmee wordt bedoeld de 
kennis van de normen van het materiele recht, het procesrecht, de rechtspraak, en 
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de methodiek. Daarbij kornt aanvullende kennis die op afzonderlijke werkterreinen 

nuttig is, bijvoorbeeld kennis op bepaalde gebieden van de psychologie, medische 

wetenschap, criminologie, sociologie, techniek en economie. Men moet ook bereid 

zijn juridische kennis up-to-date te houden en te vergroten. 

— Beoordelingsvermogen en besluituaardigheid .  vermogen en bereidheid om de 

toedracht van de zaak te achterhalen door middel van de vakkennis en met inzicht 

in sociale, economische en technische verbanden, daar op consequente wijze en 

met oog voor de problematiek conclusies aan kunnen verbinden en op het juiste 

moment zelfstandig tot een besluit kunnen komen. Men moet als zodanig over de 

vaardigheid beschikken om de toedracht van de zaak te beoordelen. Een 

—chtvaardig oordeel is eerlijk, onbevooroordeeld en zowel in theoretisch als 

praktisch opzicht begrijpelijk. Om tot een dergelijke afweging te komen moet de 

rechter over sociaal inzicht beschikken, dat wil zeggen invoelingsvermogen en oog 

voor de omstandigheden, persoonlijke kenmerken en interpersoonlijke relaties van 

de betrokkenen. De onafhankelijkheid van de rechter verbiedt echter een 

inhoudelijke toets van diens afzonderlijke uitspraken. 

Verder moeten rechters zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Zij mogen geen 

strategieen hanteren om beslissingen uit de weg te gaan, die alleen maar belastend 

zouden zijn voor alle betrokkenen. Vertragingstactieken, overdreven pogingen om 

tot een schikking te komen, een bekentenis af te dwingen of zich van 

rechtsmiddelen te onthouden zijn misplaatst Men mag besluitvaardigheid echter 

niet verwarren met een stoere indruk maken. Een goede beslissing moet soms 

rijpen, en mag in geen geval voor de betrokkenen onverwacht komen. 

— Belastbaarheid: vermogen en bereidheid om ook bij een grotere belasting van 

binnenuit en van buitenaf - bijvoorbeeld ook een extra belasting door 

familieomstandigheden - de kwantitatief en kwalitatief vereiste prestaties te leveren 

en inzet te tonen. De belastbaarheid heeft naast een fysieke ook een psychische 

component Onder de psychische belastbaarheid vallen stressbestendigheid en 

frustratietolerantie. Het gaat daarbij om het vermogen en de bereidheid van de 

rechter om naar behoren te blijven presteren, ook indien er van buitenaf veel druk 

op hem wordt uitgeoefend of bij hemzelf gevoelens van onvrede leven. 

Het oordeel over de belastbaarheid van een rechter mag geen verband houden met de 

omstandigheid dat deze fulltime of in deeltijd werkt. 



Bijlage 7: Andere Continentaal-Europese 

landen 

1 	Frankrijk 

1.1 	Onderzoek van de 1nspectie 

Bij haar onderzoek naar de gerechten laat de Inspectie door deze gerechten 
enqueteformulieren invullen. In de enqueteformulieren wordt gevraagd naar 
de omstandigheden binnen de jurisdictie van het gerecht en naar de wijze 
waarop het gerecht functioneert (formulieren van de Inspection generate des 
service judiciaires). 
— Achtergrondinformatie: 

- De jurisdictie en het niveau van het gerecht, en of het een speciale 
competentie bezit (bijvoorbeeld voor militairen of minderjarigen); 

- De personeelsbezetting en of deze en het personeelsbudget voldoen; 
de fysieke omstandigheden en de toereikendheid daarvan, lopende 
automatiseringsprojecten, etc.; 

- De verschillende jurisdicties en het aantal en de soorten gerechten in 
de regio; 

- De aanwezigheid en eventueel het aantal andere justitiele 
instellingen in de regio, zoals gevangenissen en huizen van bewaring, 
de bezettingsgraad daarvan en of deze in de afgelopen twee 
kalenderjaren is toe- of afgenomen; 

- De sociaal-economische omstandigheden in de regio, zoals de 
omvang en groei van de bevolking in de afgelopen jaren; het aantal 
jongeren en buitenlanders; het aantal steden met meer dan 50.000 
inwoners; het percentage van de bevolking dat niet op het platteland 
woont; de werkloosheidspercentages; of de werkloosheid toe- of 
afneemt; of er binnen de regio probleemwijken zijn; het aantal in- en 
uitschrijvingen bij de Kamer van Koophandel en of dat in het laatste 
kalenderjaar is toe- of afgenomen. 

— Werkdruk: 
- De taken van het gerecht en of de materiele voorzieningen en ht 

aantal mensen daarvoor toereikend zijn (goed, voldoende, weinig, 
niet aangepast aan de situatie); 

- De werlczaamheden van de technische leiding, of die daartoe over 
voldoende mensen en middelen beschikt en of er achterstanden zijn; 

- Het aantal lopende zaken dat werd geopend in het eerste, tweede en 
derde voorafgaande kalenderjaar; 
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- Het aantal verzoekschriften in het afgelopen kalenderjaar, het aantal 

toewijzingen, het aantal afwijzingen, het aantal beroepszaken 

(demandes de nouvelle deliberations), en het aantal verzoekschriften 

dat op 31 december in behandeling was. 

— Kwaliteit: 
- De dienstverlening aan het publiek: de opvang van bezoekers, public 

relations 

- De toegankelijkheid van de rechtspraak: de aanwezigheid en, zo ja, 

de aard van slachtofferhulp, gratis juridische bijstand, juridische 

bijstand voor minderjarigen (aantal advocaten per dag), 

piketdiensten (aantal advocaten per dag), de aanwezigheid van een 

officieel bekrachtigd protocol voor een betere verdediging, een 

departementale commissie voor juridische bijstand, bemiddelaars en 

andere praktische vernieuwingen; 

- Toereikendheid van de werlczaamheden van de rechters en de niet-

rechtsgeleerde functionarissen en of de informatie verstrekt door de 

griffie voldoet. 

- Of een evaluatie van de materiele inrichting van het gerecht heeft 

plaatsgevonden; 

- Het interne personeelsbeleid: contacten met vakverenigingen, 

medezeggenschap, frequentie van vergaderingen, opvang van nieuwe 

medewerkers, etc. 

- Praktische vernieuwingen en eventueel de evaluatie daarvan op het 

terrein van de organisatie, de werkwijze, de bemiddeling in civiele en 

strafzaken, de openheid naar buiten toe, etc.; 

- De drie belangrijkste sterke en zwakke punten van de rechtbank, in 

volgorde van gewicht. 

2 	Belgie 

2.1 	Evaluatiekader 

De visitatiecomites maken gebruik van meer dan 500 criteria die in 15 

thema's zijn gegroepeerd (Berenschot Belgium, 1998). Het gaat daarbij am de 

volgende thema's: 

1 Management samenwerking tussen rechters en griffiers 

2 Management: samenwerking tussen magistraten en externe partijen 

3 Management operationele sturing 

3bisTaken van de rechter 

4 Management inteme werldng van de griffies 

5 Administratieve organisatie 

6 Organisatie 

7 Personeelsbeheer 

8 lnformatievoorziening 

9 Automatisering 

10 Financieel beheer 

11 Kwaliteitsbeheersing 

12 Werkklimaat 

13 Uitvoering 



E Personeelskader 

3 	Finland 

Bron: OikeusministeriO (1999) 

3.1 	Kwaliteitscriteria 
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Kwaliteitsfactoren met betrekking tot de procedure van de rechtsgang: 

— onpartijdige en juiste behandeling van de betrokken partijen 
— efficientie en doelmatigheid 
— acceptabele behandelingsduur 
— uniformiteit van de procedure 
— openbaarheid 
— acceptabele kosten 

Kwaliteitsfactoren met betrekking tot het vonnis: 
— wettelijkheid 
— beantwoording aan de algemene opvatting van recht 
— voldoende en duidelijke motiveringen 
— beantwoording van vragen 
— begrijpelijkheid 
— structurele uniformiteit 
— inhoudelijke uniformiteit 
— taalkundige correctheid 
— voorspelbaarheid 

Kwaliteitsfactoren met betrekking tot de dienstverlening aczn de client: 
— advies en begeleiding 
— deskundigheid 
— correcte en zakelijke behandeling 
— dienstverlenende houding 
— dienstverlening in de taal van de client 
— communicatie 
— beschikbaarheid van de dienstverlening 

Kwaliteitsfactoren met betrekking tot de organisatie: 
— doelgericht leiding geven 
— functionaliteit van de organisatie 
— functionaliteit van de arbeidsprocessen 
— duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheid 
— deskundigheid en opleiding 
— interne informatievoorziening 
— goede werksfeer 



3.2 	Overlegverbanden 
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— De presidenten van het Hooggerechtshof en van de gerechtshoven 

maken begin april afspraken over de kwaliteitsdoelstellingen van de 

algemene gerechten. Verder evalueren zij in hoeverre de doelen van de 

rechtspraak die het jaar daarvoor waren gesteld, zijn bereikt. In dit 

verband kunnen ook afspraken worden gemaakt over de kwaliteitsdoelen 

die de gerechtshoven voor zichzelf stellen. De resultaten van deze 

besprekingen worden meegenomen in de voorbereidingen op het 

begrotingsvoorstel van de overheid. 

— De gerechtshoven onderhandelen vroeg in de herfst met de rechtbanken 

van hun ressort over de doelstellingen voor de rechtspraak voor het 

komende jaar, terwijI zij terugkijken op de resultaten van het afgelopen 

jaar. De besprekingen kunnen met iedere rechtbank afzonderlijk worden 

gevoerd of met het hele ressort tegelijk. Het resultaat van de 

besprekingen wordt schriftelijk vastgelegd en aan het ministerie 

toegezonden. 

— Daarna onderhandelt het ministerie met de rechtbanken. Op grond van 

de beoogde en geboekte resultaten wordt per gerecht de begroting 

vastgesteld. Bij dit overleg beperkt men zich tot de productiviteit en de 

economische efficientie van de rechtbanken. De kwaliteit van de 

rechtspraak in enge zin valt buiten deze besprekingen in verband met de 

onafhankelijkheid van de rechters. 

— Tot slot stelt ieder gerecht zich zijn eigen concrete doelen, waarmee men 

de algemenere doelstellingen probeert te behalen. 



Land 	Achter- 	Doel 	Organisator. 	Criteria 	 Toets en 	Ervanngen 
grond 	 vormgeving 	 waarborg  

VS: 	wettelijk 	een doel- 	Formulering 	toegankelijk, recht- 	Nog geen 	g•a 
Florida 	verplicht 	gericht 	plannen kost- 	vaardig en effectief, 	meetinstru- 

werkende 	te 3 jaar; 	anticiperen en rea- 	mentanum 
rechtspre- 	plannen op 	geren op behoeften 
kende 	korte ( 	2 jr.), 	v.d. samenleving en 
macht die 	middellange 	daartegenover re- 
zich extern 	(>2 en <6 jr.) 	kenschap afleggen; 
verant- 	en lange ter- 	bescherming rechten 
woordt 	mijn (tussen 6 	en vrijheden: hand- 

en 20 jr). having en interpre-
tatie v.d. wet; vreed-
zame oplossing van 
conflicten  

Portugal 	geen 	Beter in- 	Niet bekend 	toegankelijkheid, 	schriftelijke 	g.i. 
wettelij- 	zicht in 	 onafhankelijkheid, 	enquete 
ke ver- 	opinie v.d. 	 tijdigheid en 
plichting 	bevolking 	 rechtvaardigheid 

over 'jus- 
titie'  

Duitsland 	geen 	Beter in- 	Niet bekend 	Onderzoek naar 	schriftelijke 	Antwoord- 
wettelij- 	zicht in 	 'vertrouwen in justitie' 	enquete 	catego- 
ke ver- 	opinie v.d. 	 hear) te 
plichting 	bevolking 	 ambigu 

over 'ju- 
_ stitie' 

Bijlage 8: Kwaliteitssystemen in de 

afzonderlijke landen 

In tabel 3, 4 en 5 wordt aan de hand van de onderzoeksvragen een overzicht 
gegeven van wat er per land aan systematische kwaliteitscontrole is op 
respectievelijk het niveau van de rechtsprekende macht, de gerechten en de 
individuele rechters. 

Tabel 3: 	Overzicht van de kwaliteitssystemen voor de rechtsprekende macht 

a 	Geen informatie. 



Land 	Achterarond 	Doe 	Organisato- 	Kwaliteits- 	I Teets/Ervannoen 	) 

nsche vorm- 	terreinen: 	waarborgz 
°eying' . 	 i 1 

VS 	soms wettelijk 	feedback: 	Ontwikke- 	orgamsaue 	intern. 	Kosten v mann 	1  

verplicht, min 	betere 	ling TOPS 	servicege- 	extern 	gen moaen oe- 	I 
v, Justitie. 	voorlichting 	kostte 10 	nchtheid: 	I 	 nodieke nerna- 

I 	 rechterlijke 	aan publiek 	jear 	juridische 	 ling met in be 

1 	 organisatie en 	 kwaliteit 	 weg staan, ge- 
'bevolking' 	 bruik v. systeem 

heeft al tot 
verbeteringen 
qeleid.  

Engeland 	Court Service 	kosteneffec- 	Training 	1 organisatie: 	extern 	g.i 
en Home 	ueve onder- 	voor staf- 	I servicege- 
office 	steuning: 	leden v.d. 	nchtheid 

bevordenng 	Court Ser- 
v.d. service- 	vice in ge- 
gerichtheid 	bruik van 	I 

kwaliteitssy- 

, 	 steem  
Australie 	ministerie van 	feedback; 	g 	e 	organisatie, 	extern 	Gebruik v. sy- 

Justitie 	verantwoor- 	 servicege- 	 steem leidt tot 
ding naar 	 richtheid, 	 maatregelen. 
buiten toe  

Duitsland 	bonds- en 	minder ho- 	Onderzoek 	organisatie, 	intern: 
, 	 landsmini- 	ge werk- 	bij 22 ge- 	servicege- 	extern 

steries van 	druk, verbe- 	rechten 	richtheid 
Justitie en 	tering recht- 	gedurende 
rechterlijke 	spraak, be- 	6 jaar. 
organisatie 	tere voor- 

lichting aan 
publiek 

Tabel 4: 	Overzicht van de kwaliteitssystemen voor de gerechten 
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• Aigemene redenen -  toename werkdruk, kritisehe pubtieke opinie, en afstand tussen rechters en 
ondersteuning. 
Draagvlak binnen rechterlijke organisatie creeren door vertegenwoordigers daarvan te betrekken bij be 
ontwikkeling van het kwaliteitssysteem geen informaue. 

• De kwaljteitsterreinen kunnen be volgende criteria omvatten: 
Orgarasatorische kwaliteit tijdigheid, zorgvuldigheid. een rechtvaardig personeelsbeleid, duidelijkheid met 
betrekking tot verantwoordeiijkheden en bevoegdheden, anticiperen en reageren op veranderingen, en 
kostenbewustzijn. 
Serikcegerichtheid: fysieke en financiele toegankelijkhed telefonische bereikbaarheict wachttijden, faciliteiten. 
informatieverstrekking. bejegening. flexibiliteit. en zorg voor veiligheid en privacy. 
Jundische kwaliteit: een zoravuidige. eerlijke en betrouwbare procesvoering. 

• Intern: rechterlijke organtsatie: extern: een andere instantie. zoals het mintsterie van justitie. of het 'publieki. 
e Geen informatie 



Land 	Achtergrond 	Doel 	Organisato- 	1 Kwaliteits- 	Toets/ 	Ervaringen 

rische vorm- 	terreinen' 	waarborg' 

gevingr  

Frankrijk 	wettelijk 	kwaliteits- 	. 	g.i. e 	organisatie; 	extern 	g.i. 

verplicht; 	bewaking; 	 servicege- 
ministerie van 	klachtenbe- 	 richtheid 
Justitie 	handeling; 
(Inspectie) 	evaluatie v 

beleidsmaat 
-regelen  

Belgie 	ministerie van 	doelmatiger 	Bureau Be- 	organisatie 	intern  

Justitie en 	gebruik v.d. 	renschot 	 • 

I 	 enkele 	middelen 	Belgium 
presidenten 	door de 	geeft 
van gerech- 	gerechten 	adviezen. 
ten  

Zweden 	Regering gal 	betere 	g.i.' 	 organisatie 	extern 	g.i. 
de rekenka- 	benutting 
mer de op- 	van de 
dracht de ge- 	middelen. 
rechten te 
onderzoeken.  

Dene- 	ministerie van 	verbetering 	g.i. 	 organisatie; 	extern 	g.i. 
marken 	Justitie 	van kwaliteit 	 servicege- 

en service- 	 richtheid; 

I 	 gerichtheid 	 juridische 
kwaliteit  

Finland 	initiatief van 	doelgerich- 	g.i. 	 organisatie; 	intern; 	g.i. 
regering en 	ter werken; 	 servicege- 	extern 
rechterlijke 	verantwoor- 	 richtheid: 
organisatie 	ding naar 	 juridische 

buiten 	 kwaliteit  
Oosten- 	rechterlijke 	interne 	g.i, 	 organisatie; 	intern 	g.i. 
rijk 	organisatie 	controle: 	 servicege- 

feedback 	 richtheid 
• Algemene redenen: toename werkdruk, kritische publieke opinie, en afstand tussen rechters en 

ondersteuning. 
• Draagvlak binnen rechterlijke organisatie creeren door veriegenwoordigers daarvan te betrekken bij de 

ontwikkeling van het kwaliteitssysteem geen informatie. 
De kwaliteitsterreinen kunnen de volgende criteria omvatten: 
Organisatorische kwaliteit: tijdigheid, zorgvuldigheid, een rechtvaardig personeelsbeleid, duidelijkheid met 
betrekking tot verantwoordelijkheden en bevoegdheden, anticiperen en reageren op veranderingen, en 
kostenbewustzijn. 
Servicegerichtheid: fysieke en financiele toegankelijkheid, telefonische bereikbaarheid, wachttijden, faciliteiten, 
informatieverstrekking, bejegening, flexibiliteit. en zorg voor veiligheid en privacy. 
Juridische kwaliteit: een zorgvuldige, eerlijke en betrouwbare procesvoering. 

• Intern: rechterlijke organisatie: extern: een andere instantte, zoals het ministerie van justitie, of het 'publiek'. 
• Geen informatie. 



Land 	Achtergrond 	Do& 	Organisato- 	I Criteria 	Toets/ 	Ervanngen 
riscne vorm- 	 waarborg 
gevinq 	 I  

VS 	bij state judges 	iv m herbe- I garantie van 	onpartudig 	intern. 	Kiezers trokken 	) 

soms wettelijk 	noeming 	F anonimitett 	i  en recht- 	extern 	zich weinig aan 	I 

I 	 verplicht; on- 	van state 	v. respon- 	vaardtg ban- 	(advoca- 	v stemadvtezen 	I 
der druk van 	judges; 	denten en 	I delen, het 	tuur, ver- 	over state judges. 
buiten: initia- 	voor feed- 	(bij vrijwil- 	op de piste 	tegenwoor 	Dankzij garanties 

tieven van 	back 	lige deelna- 	wijze hante- 	digers v.h. 	goede mede- 

advocatuur, 	 me v. rech- 	ren van de 	'publieks) 	werking van 

'publiek, min 	 ters). v.d 	wet en de 	 rechters en 
v. Justine of 	 vertrouwelijk 	procedures, 	 advocaten (res- 
rechterlijke 	 held v.d. 	besluitvaar- 	 pondenten) bij 
organisatie 	 informatie, 	digheid. 	 kwaliteitsonder- 

onafhanke- 	communica- 	 zoek voor feed- 
lijkhed v.c1 	teve year- 	 back op vrijwrl- 
onderzoe- 	digheden. 	 I lige basis 
kers, en 	gepast ge- 
garantie dat 	drag tegen- 
rechters niet 	over elle 
met elkaar 	betrokke- 
worden ver- 	nen, inzet. 
geleken. 	werkeffE- 

Enge- 	druk van 	niet duidelijk 	g.i.a 	cientie en 	intern 
land 	buiten: initia 	omschreven 	 kostenbe- 

tief van ge- 	 wustzijn, 
rechtelijke 	 samenwer- 
organisatie 	 ken in team- 

voor beoor- 	 verband en 
deling van 	 leidingge- 
lekenrechters 	yen aan een 

Canada 	rechterlijke 	feedback 	zie VS 	team 	intern 	Dankzij garan- 
organisatie 	 In Zweden. 	 ties, goede me- 

kwal. v.d. 	 dewerking v. 
vonnissen: 	 rechters en 
taalgebruik, 	 advocaten 
begrijpelijk- 	 (respondenten)  

Duitsland 	wettelijk 	diensttoe- 	gi. 	 heid en 	intern 	kritiek van rech- 
verplicht 	zicht. con- 	 jundische 	(beoorde- 	ters op het 

Vole: beoor- 	 analyse 	ling): 	beoordelings- en 
deling i.v.m. 	 extern 	bevorde- 
plaatsing en 	 (dienst- 	ringssysteem 
bevorde- 	 toezicht 
ring; feed- 	 namens 
back 	 min. van 

Justitie)  

Frankrijk 	wettelijk 	plaatsing en 	g.i. 	 intern 	g.i. 
verphcht 	bevorde- 	 (beoorde 

ring: en 	 ling): 
eventueel. 	 extern 
i.v.m. disci- 	 (toezicht v. 	. 
plinaire 	 Inspectie) 
maatregelen 

Tabel 5: 	kwaliteit van de rechters 
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Land 	Achtergrond 	Doel 	Organisato- 	' Criteria 	Toetsi 	I Ervaringen 
rische vorm- 	 waarborg 	1 
geving  

Belgie 	wordt wet- 	interne con- 	g.i 	 I 	 intern 	g.i 
telijk verplicht 	vole: bij tij- 

delijke rech- ' 
ters ook 
i.v.m. verlen- 
ging van 
mandaat  

Zweden 	Regering gaf 	controle op 	g.i. 	 zie vorige 	extern 	g.i 
, 	 de rekenka- 	de kwaliteit 	 pagina 

mer opdracht 	van de 
voor verken- 	rechtspraak 
nend onder- 
zoek.  

Oosten- 	wettelijk 	diensttoe- 	g. i . 	 intern 
rijk 	verplicht 	zicht voor 

controle: 
beoordeling 
i.v.m. plaat-
sing en be-
vordering, 
en evt. i.v.m 
disciplinaire 
maatregelen 

Geen informatie. 
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