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Voorwoord 

Dit rapport behandelt een verkenning van de internationale literatuur over de 
relcrutering en (permanente) educatie van de rechtsprekende macht. Velen in 
binnen- en buitenland zijn bereid geweest ons met informatie en suggesties 
verder te helpen. Hun aantal is te groot om hen hier met name te noemen, 
maar wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd. Dat geldt speciaal voor 
mevrouw T. Wigstrand van de Domstolsverket en de heer 0. Ekstedt van het 
gerechtshof te Malmo in Zweden. Zonder hun hulp had het hoofdstuk over 
dat land niet geschreven kunnen worden. Daarnaast willen wij de heer dr. 
J.W. van Wetten van DRp niet onvermeld laten, vanwege zijn aanvullende 
informatie over het Nederlandse beleid ten aanzien van de ZM. Onze dank 
gaat verder uit naar de leden van de leescommissie: de dames E.M.Th. 
Beenaldcers en dr. C.C.J.H. Bijleveld en de heer mr. P.A.M. Verrest. Dankzij 
een aantal suggesties van laatstgenoemde hebben wij onze informatie, vooral 
over Franlcrijk, kunnen aanvullen. Daarnaast willen wij mevrouw B.H. Cohen, 
documentaliste van het WODC, bedanken voor het werk dat zij voor dit 
onderzoek heeft verricht. 'Last but not least' zijn wij de leden van de 
begeleidingscommissie (zie bijlage 1) erkentelijk voor hun deskundige 
inbreng en commentaar op de rapportage. Vanwege de positieve sfeer 
waarin deze werden gegeven, hebben wij de bijeenkomsten als heel 
plezierig ervaren. 
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Samenvatting 

Het WODC heeft, op verzoek van de afdeling Beleid van de directie 
Rechtspleging van het ministerie van Justitie, een intemationale verkenning 
verricht in de intemationale literatuur met als doel inzicht te verlcrijgen in 
verschillende vormen van rekrutering en opleiding voor de ZM, 
verantwoordelijIcheden in relcruterings- en opleidingstrajecten, en de rol van 
de minister van Justitie in andere landen. Het is vervolgens de bedoeling op 
grond van de onderzoeksresultaten te komen tot een onderlinge vergelijlcing 
tussen de onderzochte landen. De literatuurverkenning dient ter 
ondersteuning van het te ontwikkelen opleidingsbeleid. 

Relevant voor het opleiclingsbeleid is dat de rechterlijke organisatie onder 
druk komt te staan als gevolg van diverse maatschappelijke veranderingen, 
waarvan hier enkele voorbeelden worden gegeven: 
— De samenleving `juridiseere. Met de versterlcing van de verzorgingsstaat 

en een actieve overheid is het aantal juridische regelingen sterk 
uitgebreid. Daaruit vloeit voort dat het aantal gerechtelijke procedures is 
toegenomen en de zalcen vaker betreklcing hebben op technische en 
specialistische regelgeving. Bovendien komt de verhouding tussen 
enerzijds de rechterlijke macht en anderzijds de uitvoerende en 
wetgevende macht onder druk te staan. 

— Het publiek wordt steeds `mondiger' en krijgt beter zicht op het werk van 
de ZM. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er enerzijds vaker een beroep 
op de rechter wordt gedaan, terwip anderzijds organisaties buiten de ZM 
meer geneigd zijn deskundigheid op het gebied van geschillenbeslechting 
zelf in huis te halen. 

— Er is spralce van een `economisering' van de samenleving, met als gevolg 
dat in - het maatschappelijke verkeer het accent komt te liggen op 
productiviteit en efficientie en het recht ook in inhoudelijk opzicht door 
het economische perspectief wordt gekleurd. 

— In verband met de economisering wordt de samenleving 
bureaucratischer. Voorheen werden binnen professionele organisaties, 
zoals de ZM, bestuurs-, beheers- en inhoudelijke taken verenigd in den 
persoon, waarbij bij de taakuitoefening de nadruk lag op het inhoudelijke 
werk. Thans worden deze verschillende taken in toenemende mate 
toebedeeld aan verschillende personen. Daarbij nemen bestuurs- en 
beheerstaken in belang (en prestige) toe. De huidige reorganisatie van de 
ZM kan worden gezien als een uitvloeisel van deze ontwilckeling. 

-- De samenleving wordt gecompliceerder. De onderlinge afhankelijIcheid 
van de landen is bijvoorbeeld sterk toegenomen, zodat de rechters beter 
geInformeerd moeten zijn over intemationaal recht en buitenlandse 
rechtssystemen. Bovendien wordt als gevolg van de migratie, de 
arbeidsmobiliteit en het toenemende multiculturele karakter van de 
samenleving, van de rechters een grotere kennis van en gevoeligheid voor 
andere culturen vereist. 



— De ontwildcelingen gaan steeds sneller, zodat rechters voortdurend 
moeten worden bijgeschoold. 

Teneinde de ZM beter in staat te stellen genoemde ontwildcelingen het hoofd 
te bieden, is de modemiseringsoperatie 'Rechtspraak in de 21ste eeuw' van 
start gegaan. In dat kader Icrijgen onder meer het relcruterings- en 
opleidingsbeleid, en de herpositionering van de Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR) de aandacht, mede in verband met de komst van de 
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Deze maatschappelijke ontwikIcelingen kun.nen van invloed zijn op het 
functioneren van de rechtspraak, op het functioneren van de individuele 
rechters, op de kennis en vaardigheden waarover zij moeten beschildcen, en 
daarmee op de rechtersopleiding en de permanente educatie van rechters. 
Mede in het licht van deze ontwildcelingen verdienen twee verschillende 
visies op de professionaliteit van de rechters de aandacht, een 'klassieke' en 
een 'modeme': 
— Kenmerken van de 'klassieke' opvatting van het rechterlijke beroep zijn 

onder andere: 
– een sterke nadruk op inhoudelijk werk; 
– grote zelfstandigheid in de uitvoering van het werk; 
– geen hierarchie; 
– de lijdelijkheid van de rechter, waardoor partijen de 

verantwoordelillcheid dragen voor de duur van een proces; 
– nadruk op algemene kennis van het recht; 
– nadruk op charismatische persoonlijkheid; 
– primaire gerichtheid op het recht als systeem; 
– nadruk op taalgevoeligheid en interpretatie van teksten. 
Volgens de 'klassieke' visie ligt bij de educatie van rechters het accent op 
juridische scholing met aandacht voor belangrijke ontwikkelingen op de 
hoofdgebieden van het recht en voor de typische juridische methodeleer 
(rechtsvinding). 

— Vergeleken met de Idassieke' visie op de uitoefening van het rechterlijke 
beroep wordt de 'modeme' visie gekenmerlct door: 
– meer aandacht voor de inrichting van het werk en de werkprocessen; 
– meer aandacht voor onderlinge afstemming van de werlczaamheden, 

onder andere aan de hand van beleidsregels; 
– meer aandacht voor procesmanagement en procesefficiency; 
– meer nadruk op specialistische kennis; 
– versterking van de organisatie; 
– minder verband leggen tussen de Icwaliteit van de rechtspraak en de 

persoonlijkheid van de rechter, en genoemde lcwaliteit bij voorkeur 
meten aan de hand van objectiveerbare maatstaven; 

– meer nadruk op het recht als maatschappelijk sturingsinstrument; 
– meer nadruk op maatschappelijk Inzicht en sociaal-

wetenschappelijke methoden var. 
Volgens de 'modeme' visie moet bij de educatie van rechters het accent 
meer liggen op de bestudering van sociaal-wetenschappelijke aspecten 
van juridische besluitvorming, management van de gerechtelijke 
organisatie en de ontwilckeling van specialismen. 



Raad voor de Rechtspraak en de ontvlechting van het gemeenschappelijke 
beheer van ZM en OM. 
Parallel aan de moderniseringsoperatie is onder meer een project Mewing, 
selectie en opleiding voor leden van de rechterlijke macht' (WSO-project) 
opgezet, dat is gericht op intensivering van bestaand beleid, een betere 
onderlinge afstemming van de verschillende wervings-, selectie- en 
opleidingstrajecten en de ontwildceling van een modulair 
opleidingsprogramma met algemene, eenduidige eindtermen voor de ZM. 
Deze literatuurverkenning vindt plaats in het kader van het WSO-project, 
opdat daarbij gebruik kan worden gemaakt van buitenlandse ervaringen. 
Bovendien kunnen de onderzoeksresultaten bijdragen aan een 
opleidingsvisie voor de ZM, die thans in Nederland wordt ontwildceld. 

Probleemstelling 
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De probleemstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 
Welke opleidingsvormen voor rechters zijn er in diverse landen, hoe zijn deze 
opleidingen georganiseerd, welke ervaringen zijn daarmee opgedaan en wat 
is de rol van de minister van Justitie daarbij? Mede bepalend voor de inhoud 
van de opleiding is de kennis en ervaring waarover de aspirant-rechters bij de 
aanvang daarvan beschildcen. Daarom wordt in dit onderzoek eveneens 
nagegaan aan welke selectiecriteria de aspirant-rechters in de diverse landen 
moeten voldoen en hoe zij worden geselecteerd. 
De probleemstelling voor het onderzoek laat zich opdelen in de volgende 
onderzoeksvragen: 
1 Op welke wijze vindt de rekrutering van rechters plaats? 
2 Hoe zijn de verschillende opleidingsvormen geregeld en georganiseerd? 
3 In hoeverre is sprake van een gemeenschappelijke opleiding voor de 

staande en de zittende magistratuur (doelgroep)? 
4 Op welke wijze vindt de opleiding tot rechter plaats? 
5 Op welke wijze vindt de permanente educatie (verdere opleiding, 

bijscholing of training) van rechters plaats? 
6 Bestaat er een verband tussen loopbaanbeleid en opleidingsbeleid? 
7 Is er sprake van functiedifferentiatie en, zo ja, wordt het opleidingsbeleid 

hierop afgestemd? 
8 Wat zijn de ervaringen met de opleidingen? 
9 Wat is de rol van de minister van Justitie ten aanzien van het 

opleidingsbeleid? 

Reilcwijdte van het onderzoek 

Het onderzoek is een internationale verkenning, waarbij wordt getracht in 
een beperkte tijd zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Het onderzoek 
richt zich uitsluitend op de ZM. Indien andere juridische beroepsgroepen aan 
de relcrutering en/of opleiding deelnemen, blijft de onderzoeksinformatie 
beperlct tot die aspecten die voor de ZM relevant zijn. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van diverse literatuur-databases, 
websites van relevante organisaties en van informatie van deskundigen, 
veelal via persoonlijke netwerken. 



Urn een vergelijlcing met het buitenland mogelijk te maken is Nederland in 
het onderzoek opgenomen. Daarnaast is gekozen voor enkele naburige 
landen (Frankrijk en Duitsland), een land met een 'Raad voor de rechtspraalc' 
waarvan de taken en bevoegdheden overeenkomsten vertonen met die van 
de in Nederland beoogde Raad (Zweden) en een land met het Angelsalcsische 
rechtsysteem waarover in korte tijd relevante informatie was te vinden (de 
VS). Verder is in de notitie een lijst opgenomen van literatuur over en 
intemetadressen van landen waarover aanvankelijk wél informatie is 
verzameld, maar die uiteindelijk niet in het onderzoek zijn betrokken. 

Er bestaan tussen de vijf landen aanzienlijke verschillen in rechtscultuur. Zij 
hebben niet allemaal dezelfde rechtstraditie, sornmige zijn een eenheids- en 
andere een federale staat, en in sommige landen is een soon Raad voor de 
rechtspraalc en in andere niet. 
In vergelijking met de vier Europese landen neemt de VS een aparte plaats in 
met zijn Angelsalcsische rechtssysteem, waarin de castlistiek van oudsher als 
de primaire rechtsbron wordt beschouwd (case law). In de vier overige landen 
wordt het recht gedomineerd door de continentaal-Europese traditie, waar de 
wetgeving traditioneel de centrale rechtsbron is (common law). Mede als 
gevolg van dit verschil in rechtstraditie kent de VS ook een andere 
rechtscultuur met een sterk politiek en democratisch karalcter (onder meer 
tot uiting komend in het veelvuldige gebruik van juryrechtspraak en de 
openbare verkiezing van sommige soorten rechters). Bovendien zijn er in dat 
land aanzienlijke verschillen in rechtssystemen tussen enerzijds de federatie 
en de anderzijds de afzonderlijke staten, en tussen de afzonderlijke staten 
onderling. In de VS is de verdeling van de competentie tussen de federal 
courts (met federal judges) en de state courts (met state judges) materieel. De 
Duitse Bondsrepubliek is weliswaar ook een federale staat, maar de verdeling 
van de competentie tussen de federale gerechten en die van de Lander is 
vooral procedureel. 
Mede als gevolg van deze verschillen tussen de vijf landen zijn niet overal 
dezelfde instanties verantwoordelijk voor de rekrutering en (permanente) 
educatie van de ZM en loopt de wijze waarop de rekrutering en opleiding in 
de diverse landen plaatsvinden, eveneens uiteen. 
Er zijn tussen de vijf landen onderling en soms zelfs binnen hetzelfde land 
ook duidelijke verschillen in de selectie-criteria die voor (toekomstige) 
rechters worden gehanteerd (zoals leeftijd en ervaring) en de werkwijze die 
rechters zich moeten eigen maken. 

Aangezien er echter ook overeenkomsten zijn tussen de landen, zoals op het 
punt van de lcwaliteitscriteria waaraan rechters moeten voldoen, kan een 
intemationale vergelijlcing voor Nederland relevante informatie opleveren. 
Bovendien kan een dergelijke vergelijking van nut zijn vanwege de groei en 
intensivering van de contacten met het buitenland. 

Bij de vergelijking tussen de vijf landen van de wijze waarop de relcrutering 
en educatie van de ZM verloopt, beperken wij ons voor Frankrijk tot die van 
degenen die door middel van een vergelijkend examen (concours) worden 
geselecteerd voor de reguliere of de verkorte opleiding voor de ZM, omdat 
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slechts een kleine minderheid van de Franse rechters zonder concours tot de 
opleiding wordt toegelaten of zonder opleiding tot de magistratuur toetreedt. 
Bij de Amerikaanse federale rechters heeft de vergelijking alleen betrelcicing 
op degenen die voor onbepaalde tijd tot rechter worden benoemd, omdat er 
te weinig informatie is over de opleiding en permanente educatie van de 
federale rechters die voor een beperkte periode worden aangesteld. 

Relcrutering en (permanente) educatie van de ZM in vijf landen 

Rekrutering 

5 

Overal zijn de selectieprocedures en -criteria wettelijk geregeld, met twee 
uitzonderingen: Nederland en de VS. De selectieprocedure van de 
Nederlandse buitenstaanders en de selectiecriteria voor de Amerikaanse 
federal judges zijn niet wettelijk verankerd. 
In de VS zijn de regering en het parlement nauw betroldcen bij de selectie en 
benoeming van rechters, terwip in de Europese landen de minister van 
Justitie de voorwaarden schept voor en soms ook een actieve rol vervult bij 
de selectie, dit in samenspraak met de rechterlijke macht. 
In alle vier de Europese landen worden jonge juristen voor de 
rechtersopleiding aangetrokken, terwijl in de VS alleen ervaren juristen voor 
de ZM in aanmerking komen. In Nederland en, sinds enkele jaren, in 
Franlcrijk kunnen ervaren juristen tot de ZM toetreden. 
In Duitsland en Zweden vormt het examen waarmee de universitaire studie 
wordt afgerond de selectie voor de opleiding voor de RM, waarbij het in 
Duitsland voldoende is als men voor dat examen is geslaagd en in Zweden de 
hoogte van de daarbij behaalde cijfers de doorslag geeft. In Frankrijk moet 
een vergelijkend examen (concours) worden afgelegd voor toelating tot de 
magistratenopleiding. 
In Nederland en de VS spelen examens geen rol bij de selectie: in Nederland 
wordt deze uitgevoerd door een selectiecommissie, terwijl in de VS de federal 
judges en in sommige Amerikaanse staten (bepaalde categorieen van) de 
state judges door diverse instanties aan de tand worden gevoeld, terwip de 
overige state judges in de VS door de bevollcing worden gekozen. 
De ervaringen die in de diverse landen zijn opgedaan met de relcrutering voor 
de ZM lopen uiteen, mede als gevolg van verschillen in het 
relcruteringsbeleid. In Nederland is de instroom van buitenstaanders 

• aanzienlijk groter dan die van de raio's. In Franlcrijk is de belangstelling 
onder jonge juristen voor de magistratenopleiding de afgelopen decennia 
sterk gegroeid, terwijl in Duitsland van oudsher vrijwel alle juristen na 
afronding van hun academische studie de.opleiding voor (onder meer) het 
rechterschap gaan volgen. In Zweden ondervindt de RM bij de relcrutering 
onder jonge juristen met goede studieresultaten steeds meer concurrentie 
van met name de advocatuur. 
Om een (dreigend) tekort aan rechters tegen te gaan is in Nederland de 
selectieprocedure voor raio's en buitenstaanders versneld, terwijl in Franlcrijk 
speciaal wordt geworven onder ervaren juristen. 



Opleiding tot rechter 
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In de meeste landen is er een wettelijke regeling voor de opleiding van 
rechters, dan wel zijn algemene richtlijnen gegeven. In Nederland ontbreekt 
het echter aan een wettelijke regeling en landelijke richtlijnen voor de 
rechtersopleiding voor ervaren juristen. 
Voor het theoretische gedeelte van de opleiding zijn in alle vfif de landen 
gespecialiseerde instanties verantwoordelijk. Franlcrijk is het enige land met 
een opleidingsinstelling met een wettelijk verankerde monopoliepositie voor 
de (permanente) educatie van de magistratuur. 
In vier van de vijf landen zijn er een of meer opleidingsinstellingen die het 
gehele land bestrijken en nemen de met de opleiding belaste instanties een 
onafhankelijke positie in. Aileen in Duitsland wordt de opleiding uitsluitend 
op het niveau van de Lander georganiseerd en vallen de opleidingscentra 
onder de ministers van Justitie daanran. 
In alle vijf de landen verzorgen de gerechten het praktijkgedeelte van de 
opleiding, eventueel onder toezicht van of geadviseerd door een (centrale) 
opleidingsinstantie. 
De Zweedse 'Raad voor de rechtspraalc' venrult een cruciale rol bij de 
(permanente) educatie van de ZM. Zij is verantwoordelijk voor de 
(permanente) educatie op landelijk niveau en geeft desgevraagd adviezen aan 
degenen the cursussen op decentraal niveau organiseren. 
De Nederlandse opleiding voor buitenstaanders is in vergelijking met de 
andere opleidingen in zoverre uniek dat deze wel wordt bekostigd uit de 
algemene middelen van de rechtbanken die door de minister van Justine 
worden toegekend, maar dat de minister geen enkele invloed heeft op de 
opleiding. Bovendien is bij de buitenstaandersopleiding het cursusaanbod en 
de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaalct ook meer vrijblijvend dan bij 
de andere opleidingen. 
In Nederland, Frankrijk en Zweden is het eerste (algemene) gedeelte van de 
opleidingen voor de RM voor jonge juristen bestemd voor zowel de ZM als 
het OM, terwfil het tweede (meer specialistische) gedeelte voor deze twee 
groepen gescheiden verloopt. De verhouding tussen de duur van de 
algemene en de specialisatiefase is in Nederland en Zweden ongeveer fifty 
fifty, terwifi in Franlcrijk het algemene gedeelte 80% van de opleidingsduur in 
beslag neemt. De Duitse opleiding leidt van het begin tot het eind niet alleen 
op voor het rechterschap, maar voor alle juridische beroepen binnen en 
buiten de magistratuur, zij het dat het rechterschap daarbij relatief veel 
aandacht krfigt. 
De opleidingen voor ervaren juristen zijn uitsluitend gericht op de ZM en 
dienen vooral ter voorbereiding op de rechtersfunctie waarin men wordt 
benoemd. 
Degenen die de rechtersopleiding voor jonge juristen in Nederland, Duitsland 
en Zweden hebben afgerond, komen voor hun benoeming tot rechter voor 
het leven eerst nog in een vervolgtraject waarin zij binnen de RM of 
daarbuiten (zoals in Zweden) nog meer ervaring moeten opdoen. 



Zie tabel 16 en figuur 1. 
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De formeel vastgestelde duur van de rechtersopleiding voor jonge juristen, 
inclusief het vervolgtraject, loopt in de diverse landen sterk uiteen. 1  De 
opleiding van de Nederlandse raio's duurt relatief lang in vergelijking met die 
van hun Duitse en vooral Franse collega's, maar is aanzienlijk korter dan het 
traject in Zweden. Overigens is niet bekend hoe lang de opleidingen 
gemiddeld in de praktzjk duren. 
De in Nederland formeel vereiste werkervaring om voor het 
buitenstaandersschap in aanmerlcing te komen, is aanzienlijk minder dan de 
gemiddelde werkervaring waarover de rechters in de VS feitelijk beschildcen 
op het moment dat zij voor het eerst tot de ZM toetreden. Er zijn echter 
duidelijke aanwijzingen dat de meerderheid van de buitenstaanders die voor 
het rechterschap solliciteren feitelzjk over veel meer werkervaring beschildcen 
dan de formeel vereiste, zodat het verschil tussen het Nederlandse en 
Amerikaanse traject in de pralctijk vermoedelijk minder groot is. 
Bij de inhoud van de opleiding ligt het accent in alle vijf de landen op de 
voorbereiding op het beroep van rechter. Niettemin bestaan er 
accentverschillen tussen de diverse landen. In Franlcrijk lijkt het accent meer 
dan in de andere landen te liggen op multidisciplinaire onderwerpen en de 
reilcwijdte van de beslissingen van de rechter; in Duitsland wordt relatief veel 
aandacht besteed aan procesrecht en het schrijven van vonnissen; in Zweden 
lcrijgt bij de behandeling van diverse onderwerpen de ethische kant daarvan 
extra aandacht, terwijl in de VS het accent in vergelijking met andere landen 
sterk lijkt te liggen op management, vooral organisatiemanagement. 
De rechtersopleidingen voor jonge en ervaren juristen bestaan uit stages en 
cursussen, waarbij voor de jonge juristen relatief meer tijd voor de cursussen 
wordt uitgetrokken dan voor de ervaren juristen. 
In de VS worden de rechters die immers al zeker zijn van hun benoeming 
niet meer getoetst. In de regel worden degenen die in de overige vier landen 
de opleiding volgen, tijdens hun stages beoordeeld. Aileen in Franlcrijk en 
Duitsland wordt de rechtersopleiding voor jonge juristen met een examen 
afgesloten. 
De arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse raio's die na drie jaar een vaste 
aanstelling lcrijgen, zijn relatief gunstig vergeleken met die van de jonge 
juristen die de opleidingen in Frankrijk, Duitsland en Zweden volgen en 
gedurende hun gehele opleidingsperiode op proef of in een tijdelijk 
dienstverband werkzaam zijn. Aan de andere kant steelct de positie van de 
Nederlandse buitenstaanders die parttime als rechter-plaatsvervanger in 
dienst treden en nog niet zijn verzekerd van een vaste aanstelling, ongunstig 
af bij die van de Franse ervaren juristen die zich al tijdens hun opleiding 
verzekerd weten van een vaste plaats als rechter. De arbeidsvoorwaarden 
voor de buitenstaanders worden echter beter, aangezien zij steeds vaker als 
gerechtsauditeur worden aangesteld. 
Uit een evaluatie van de Nederlandse raio-opleiding blijkt dat de deelnemers 
en andere betrolckenen weliswaar met ontevreden zijn over de opleiding 
maar dat die nog meer gestroomlijnd zou mogen worden, omdat er dilcwijls 
duidelijke verschillen zijn tussen de stages in de diverse arrondissementen, 



het individuele opleidingsplan voor ellce raio te weinig als leidraad wordt 
gehanteerd, en niet altijd regelmatig en soms ook te laat feedback wordt 
gegeven. Hoewel daarover geen informatie bekend is, gelden deze bezwaren 
waarschijnlijk minstens zo sterk voor de buitenstaandersopleiding, omdat 
daarbij niet, zoals bij de raio-opleiding, sprake is van centraal toezicht door 
SSR en een centraal beoordelingssysteem. 
In Duitsland staan het sterk generalistische karalcter van de opleiding en de 
hoge kosten daarvan voor de overheid ter discussie. 
Zowel in FranIcrijk als Duitsland zijn er aanwijzingen dat nieuwe rechters 
soms onvoldoende worden ingewerkt en bovendien vaak al snel als 
alleensprekend rechter moeten optreden, vooral vanwege de hoge werkdruk 
bij de gerechten. 

Permanente educatie van rechters 

In alle vijf de landen zijn er opleidingsinstellingen die cursussen op centraal 
niveau organiseren, terwlil in vier landen, waarbij Nederland een 
uitzondering vormt, ook cursussen op decentraal niveau worden gegeven. 
In drie van de vijf landen heeft de minister van Justitie direct of indirect 
invloed op de permanente educatie. Aileen in de VS en Nederland heeft hij 
geen enlcele invloed, terwip hij in Nederland wel voor de financiering zorg 
draagt. 
De cursussen zijn bestemd voor de ZM of de RM en alleen in Nederland en 
Franlcrijk zijn sommige cursussen op een bredere doelgroep dan alleen de 
RM gericht, namelijk in Nederland ook op de ondersteuning daarvan en/of 
de advocatuur en in Franlcrijk op diverse groepen buiten de RM, zoals de 
politie en de advocatuur. 
De cursussen handelen over zuiver juridische onderwerpen, zoals 
wetswijzigingen, zijn gericht op het ontwildcelen van sociale en 
communicatieve vaardigheden, handelen over management of hebben een 
interdisciplinair karakter. De cursussen op decentraal niveau behandelen 
soms specifieke plaatselijke onderwerpen of zijn zodanig specialistisch dat zij 
alleen voor bepaalde categorieen rechters zijn bestemd. 
In FranIcrijk, Zweden en de VS is de deelname aan permanente educatie 
verplicht, wordt er op =dere wijze tot deelname aangezet, of is de cultuur 
birmen de ZM zodanig dat vrijwel iedereen cursussen volgt. Aileen in 
Nederland en Duitsland lijkt deelname een meer vrijblijvend karalcter te 
hebben en is deze, waarschijnlijk mede als gevolg daarvan, geringer. Daarin 
Ilikt echter, althans in Nederland, verandering te komen, nu de gerechten 
zich in toenemende mate met lcwaliteitsborging bezighouden en in verband 
daarmee een opleidingsbeleid ontwildcelen. 
Er is in alle vijf de landen in zoverre een verband tussen de permanente 
educatie en de loopbaan dat er speciale cursussen zijn voor rechters die 
nieuwe werlczaamheden, zoals managementtaken, lcrijgen toebedeeld of die 
naar een andere sector overstappen. Aileen in FranIcrijk, waar binnen de ZM 
sprake is van een duidelijke carrierestructuur, kan het al dan niet deelnemen 
aan cursussen direct consequenties hebben voor eventuele 
promotiemogelijIcheden. Indien de ontwildceling doorzet dat binnen de 
Nederlandse gerechten de verantwoordellilcheden duidelijker worden 
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verdeeld, kan het voor rechters die de functie van (vice-)president ambieren, 
een pre zijn om bijvoorbeeld managementcursussen of cursussen in 
leidinggeven te volgen. 

Hiaten 

De informatie waarover wij beschilcken, vertoont een aantal hiaten: 
— Er is weinig informatie bekend over de ervaringen die men met de 

(permanente) educatie van rechters heeft opgedaan. Er is geen 
systematisch onderzoek gedaan naar het effect van de (permanente) 
educatie. 

— Er is geen informatie bekend over de gevolgen van een mogelijke 
ontvlechting van de opleidingen voor de ZM en het OM. 

— De informatie geeft geen aanlcnopingspunten voor de beantwoording van 
de vraag of invoering van functiegerichte opleidingen ten behoeve van 
een verdere specialisatie van de leden van de ZM al dan niet valt aan te 
bevelen. 

Aandachtspunten voor het Nederlandse opleidingsbeleid 

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en mede in het licht van de in 
het begin geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en verschillende visies 
op de professionaliteit van de ZM, zien wij de volgende aandachtspunten 
voor het rekruterings- en opleidingsbeleid voor de ZM in Nederland. 

Verantwoordelijke instanties 

— Het is mogelijk dat in Nederland bij de versterlcing van de rechterlijke 
organisatie en de komst van de Raad voor de rechtspraak een keuze zal 
moeten worden gemaalct met betreldcing tot de invloed van de overheid 
op de werving, selectie en opleiding van rechters. Daarbij gaat het dan 
om de vraag hoeveel invloed nog acceptabel of juist wenselijk is. 

— Wenicht heeft de komst van de Raad voor de rechtspraak in Nederland 
tot gevolg dat men zich moet herbezinnen op de vraag in hoeverre het 
opleidingsbeleid op centraal of decentraal niveau moet worden 
gerealiseerd. 
Indien wordt gekozen voor een model waarbij de verantwoordelijkheid 
voor het opleidingsbeleid (deels) is gedecentraliseerd, lijkt het van belang 
voorzieningen te treffen om het opleidingsbeleid in de diverse 
arrondissementen op elkaar af te stemmen, dit in verband met de 
beoogde rechtsgelijkheid en de landelijke inzetbaarheid van de rechters. 

Jonge rechters 
en 

In verband met de jonge leeftijd waarop in Nederland de raio's tot rechter 
voor het leven kunnen worden benoemd, vragen wij aandacht voor het 
volgende: 
— een in Frankrijk en Duitsland gesignaleerde tendens om steeds meer 

rechters, ook jonge rechters met weinig ervaring, als alleensprekend 
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rechter te laten optreden. Ongeveer 30% van de Nederlandse rechters 
heeft de raio-opleiding gevolgd en treedt eveneens op relatief jonge 
leeftijd tot de ZM toe. Het is onbekend of zij ook reeds snel als 
alleensprekend rechter worden ingezet. Indien zich in Nederland een 
soortgelijke ontwikkeling als in het buitenland zou gaan voordoen, lijkt 
ons dat een punt van zorg voor het opleidingsbeleid. 

— de, mede als gevolg van de lcrappe arbeidsmarlct, groeiende verleiding 
voor jonge rechters om in een latere fase van hun loopbaan naar een 
functie buiten de ZM over te stappen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben 
dat er wellicht meer nieuwe rechters moeten worden gerelcruteerd en 
opgeleid. Bovendien kunnen eventuele maatregelen om de rechters 'vast 
te houden' door hun meer doorgroei- en ontwildcelingmogelijkheden te 
bieden, consequenties hebben voor de permanente educatie van de ZM. 

Opvang van het (dreigend) tekort aan rechters 

Bij het zoeken naar mogelijkheden om aan het (dreigend) tekort aan rechters 
het hoofd te bieden, wordt onder meer gedacht aan: 
— versterlcing van manlcracht; 
— een meer efficiente werlcwijze; 
— het door meer alternatieve geschillenbeslechting verminderen van het 

aantal door de rechters te behandelen zaken. 
Indien men voor den of meer van deze mogelillcheden kiest, heeft dat ook 
consequenties voor het opleidingsbeleid. 

De rechterhjke professie 

In sonunige van de onderzochte landen, zoals in Duitsland, lijIct de 'klassieke' 
visie op de rechterlijke professie te overheersen, terwill in andere landen, 
zoals Franlcrijk, de 'modeme' visie meer de overhand lijkt te hebben. 
Momenteel vindt binnen de ZM in Nederland een levendige discussie plaats 
over de vraag of de rechters zich van 'klassieke' tot 'modeme' professionals 
moeten ontwildcelen, of zij zich meer moeten gaan specialiseren en of de 
gerechteffike organisatie meer aandacht moet Icffigen. De resultaten van dit 
debat zullen direct gevolgen hebben voor de (permanente) educatie. Daarom 
is het gewenst dat eerst zoveel mogelijk duidelijk wordt welke visie op de 
rechterlijke professie in Nederland in de nabije toekomst de overhand zal 
hebben (de 'Idassieke', de `modeme' of een combinatie daanran), voordat tot 
eventuele wijzigingen in de (permanente) educatie van de rechters wordt 
overgegaan. 

Behoefte aan meer permanente educatie 

Gezien de snelle maatschappelijke, wetenschappelijke en technische 
ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de rechtspraak en gezien een 
mogelijke toename in specialisatie bij de ZM, zal de noodzaak van 



permanente educatie voor de ZM waarschijnlijk groter worden. Dit roept de 
vraag op: 
— Hoe de leden van de ZM kunnen worden gestimuleerd om aan cursussen 

deel te nemen, bijvoorbeeld door hen zodanig in te plannen dat zij tijd 
overhouden voor het volgen van cursussen en/of door vanuit de 
organisatie druk op hen uit te oefenen om aan de cursussen deel te 
nemen, zonder dat hun onafhankelijkheid daardoor in het gedrang komt. 

— Hoe de opleidingsinstellingen in de behoefte aan meer cursusplaatsen en 
een grotere diversiteit aan cursussen moeten voorzien. Daarbij valt te 
denken aan meer specialisatie van de opleidingsinstellingen en een 
(nauwere) onderlinge samenwerking tussen die voor de ZM, en tussen 
die voor de ZM en voor andere juridische beroepsgroepen, op nationaal 
en internationaal niveau. 

Kwaliteitsbewaking van de (permanente) educatie van de ZM 

De wijze waarop en de mate waarin de kwaliteit van de (permanente) 
educatie voor de ZM wordt bewaakt, loopt in de diverse landen uiteen: 
— In de meeste landen is er een wettelijke regeling voor de opleiding van 

rechters en bij het ontbreken daarvan, zijn algemene richtlijnen gegeven. 
De Nederlandse buitenstaandersopleiding is echter niet wettelijk 
geregeld en daarvoor bestaan evenmin voor het gehele land geldige 
richtlijnen. 

— De resultaten van een toets van de kennis en vaardigheden van de 
deelnemers aan de opleiding kunnen een beeld geven van de lcwaliteit 
daarvan. Een dergelijke toets vindt plaats in Duitsland en FranIcrijk, maar 
niet in Nederland, Zweden en de VS. 

— Systematische kvvaliteitsbewalcing van (permanente) educatie is alleen 
mogelijk indien de opleidingsinstellingen, samen met de beroepsgroep 
waarvoor de opleiding is bestemd, een duidelijke visie hebben 
ontwilckeld en hebben aangegeven hoe deze gerealiseerd moet worden. 
In aansluiting daarop moeten concrete meetpunten worden aangegeven 
aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre de beoogde 
doelstellingen zijn bereikt. In dat geval is lcwaliteitsbewalcing mogelijk 
door middel van proces- en effectevaluaties van het 
opleidingsprogramma. Bij een procesevaluatie wordt nagegaan in 
hoeverre de voorgeschreven methodes om de visie te realiseren zijn 
gehanteerd, terwijl bij een effectevaluatie wordt onderzocht in hoeverre 
de visie is gerealiseerd. 
De bewaking van de kwaliteit van de opleidingen is in geen van de vijf 
landen georganiseerd, laat staan geinstitutionaliseerd. Daarbij is het is 
opvallend dat van de vijf landen alleen in de VS en Frankrijk een 
duidelijke onderwijsvisie is ontwildceld en expliciet geformuleerd. Aileen 
in de VS is, voorlopig min of meer op ad hoc-basis, een procesevaluatie, 
en in geen enIcel land is een effectevaluatie uitgevoerd. 



Samenvattende conclusie 
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De gerechtelijke organisatie is in beweging en dat heeft ook consequenties 
voor de (permanente) educatie van de ZM. 
Voor het op peil houden van de opleidings- en bijscholingsprogramma's, en 
voor de ontwildceling en aanpassing van het opleidingsbeleid lijkt informatie 
over de ervaringen met en de resultaten van de (permanente) educatie van de 
ZM onontbeerlijk. 
Er zullen de komende tijd keuzes moeten worden gemaakt met betreklcing tot 
de vraag bij wie de verantwoordelijkheid voor het opleidingsbeleid moet 
liggen, of, en zo ja, in welk opzicht de minister van Justitie dan wel een 
toekomstige Raad voor de rechtspraalc daartoe verantwoordelijk moet zijn en 
in hoeverre het beleid op centraal of decentraal niveau moet worden 
vastgesteld. 
Het opleidingsbeleid zal eveneens moeten worden aangepast indien zich 
veranderingen voordoen in het relcruterings- en/of loopbaanbeleid van de 
ZM, in de organisatie en werIcwlize van de gerechtelijke organisatie en - last 
but not least - in de wetgeving. 
In de diverse landen lijkt Of de Ilassieke' Of de 'modeme' visie op de 
rechterlijke professie te overheersen en lilict soms sprake te zijn van een 
verschuiving van het 'klassieke' naar het 'moderne' model. Daarbij gaat het 
onder meer om de vraag of rechters generalisten of specialisten moeten zijn, 
en of juridische deskundigheid voor hen voldoende is om de reilcwijdte van 
hun beslissingen te overzien, dan wel dat zij ook over een brede sociaal-
wetenschappelijke kennis moeten beschildcen. Binnen het spanningsveld 
tussen het Ilassieke' en 'modeme' model zullen zodanige keuzes moeten 
worden gemaakt dat de rechters hun onafhankellilcheid behouden, terwlil zij 
daarnaast goed zijn toegerust om de snelle maatschappelijke ontwildcelingen 
bij te houden en daarop in te spelen. Wat de resultaten van het debat over de 
aard van de rechterlijke professie ook zullen zijn, deze zullen zeker van 
invloed zijn op de (permanente) educatie en het opleidingsbeleid. 



Het WODC heeft, op verzoek van de afdeling Beleid van de directie 
Rechtspleging van het ministerie van Justitie, een intemationale verkenning 
verricht in de intemationale literatuur met als doe inzicht te verlcrijgen in 
verschillende vormen van relcrutering en opleiding voor de zittende 
magistratuur, verantwoordelijkheden in rekruterings- en opleidingstrajecten, 
en de rol van de minister van Justitie in andere landen. Het is vervolgens de 
bedoeling op grond van de onderzoeksresultaten tot een onderlinge 
vergelijlcing tussen de onderzochte landen te komen. 
Ter orientatie voor het onderzoek, wordt eerst aangegeven wellce 
ontwildcelingen zich in de samenleving voordoen die van invloed kunnen zijn 
op het functioneren van de rechtspraak, op het functioneren van de 
individuele rechters, en daarmee op de kennis en vaardigheden waarover zij 
moeten beschildcen. Deze maatschappelijke ontwildcelingen hebben daarmee 
ook consequenties voor de rechtersopleiding en de permanente educatie van 
rechters. 
Momenteel worden in Nederland diverse initiatieven genomen om de 
rechtspraak te moderniseren en de gerechtelijke organisatie te versterken. 
Deze hebben onder meer consequenties voor het rekruterings- en 
opleidingsbeleid voor de ZM. Deze literatuurverkenning dient ter 
ondersteuning van het te ontwildcelen opleidingsbeleid. 
Hoewel er tussen de onderzochte landen belangrijke verschillen bestaan die 
van invloed kunnen zijn op de relcrutering en (permanente) educatie van de 
ZM, kan een onderlinge vergelijking tussen de landen niettemin bruikbare 
informatie opleveren. 

1.1 	Maatschappelijke ontwildcelingen en de consequenties daarvan voor 
de Zittende Magistratuur 

In binnen- en buitenland worden algemene maatschappelijke ontwiklcelingen 
gesignaleerd die consequenties hebben voor het functioneren van de ZM en 
daarmee voor de (permanente) educatie daarvan (Adviescommissie, 1998; 
Hudzilc, 1999; Kamerstuldcen II, 1998-1999, 26352, nr. 2, p. 15) 2 : 
Het gaat daarbij onder meer om de volgende ontwikkelingen: 
— Er is spralce van een juridisering van de samenleving. Met de versterking 

van de verzorgingsstaat en een actieve overheid is het aantal juridische 
regelingen sterk uitgebreid. Deze ontwildceling heeft de rechterlijke 
macht op tenminste drie manieren onder druk gezet: 
- Het aantal procedures voor de rechter is toegenomen. 

2 	Voor deze paragraaf is ook geput uit een (interne) discussienota van A.M. Ho! (voorzitter 
van de Begeleidingscommissie voor dit onderzoek): 'De opleiding van leden van de 
rechterlijke macht', faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, april 2000. 
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— Ook de aard van juridische lcwesties die aan de rechter worden 
voorgelegd, is voor een belangrijk deel veranderd, voor zover zij 
betreldcing hebben op deels technische en specialistische 
regelgeving. Veelal kunnen rechters (en ook officieren van Justitie) 
dan niet eenvoudig terugvallen op hun generalistische juridische 
kennis. 

— Door de juridisering van de samenleving komt de verhouding tussen 
enerzijds de rechterlijke macht en anderzijds de uitvoerende en 
wetgevende macht onder druk te staan. Van de rechter wordt binnen 
de rechtsstaat verwacht dat hij de uitvoerende en wetgevende macht 
aan grenzen bindt. Het belang van deze taak groeit naarmate de 
overheidstaken zich uitbreiden. Juridisering kan in dat geval ertoe 
leiden dat de rechter de in het recht verankerde waarborgen moet 
toepassen op een wijze die niet altijd strookt met de doelstellingen 
die met name het bestuur voor ogen heeft. 

— Het publiek wordt steeds 'mondiger' en Icrllgt beter zicht op het werk van 
de ZM: 
— De gevoeligheid van justitiabelen voor een correcte bejegening is 

groter geworden. 
— Ms gevolg van de toenemende emancipatie van vrouwen en etnische 

minderheden wordt het probleem van een ongelijke behandeling op 
grond van geslacht of etniciteit steeds meer onder de aandacht van 
de RM gebracht. 

— Het beroep op de rechter is de afgelopen decennia sterk 
toegenomen. De burgers raken door de media (vooral — naar het zich 
laat aanzien — een toenemend gebruik van internet) steeds beter 
ginformeerd over hun rechten en worden zich daar ook meer dan 
colt van bewust. 

— Organisaties en individuen worden meer autonoom en verlaten zich 
minder op algemene regelingen. Organisaties buiten de ZM zijn ook 
meer geneigd deskundigheid op het gebied van geschillenbeslechting 
zelf in huis te halen. Daardoor komt de altematieve 
geschillenbeslechting momenteel vooral buiten de rechterlijke 
organisatie tot ontwildceling, zoals gebeurt bij het ADR Centrum voor 
het Bedrijfsleven dat beoogt mediation in het bedrijfsleven te 
ontwildcelen. 

— De informatietechnologie heeft organisaties, zoals de ZM, en hun 
prestaties toegankelijker en vooral onderling vergelijkbaar gemaalct. 
Dat stelt nieuwe eisen aan de inzichtelijkheid van rechterlijk 
optreden, aan de verantwoording van de uitkomsten van de 
rechterlijke afwegingen en aan de rechtsgelijkheid. 

— Er is spralce van een economisering van de samenleving, met als gevolg: 
— dat in het maatschappelijke verkeer het accent komt te liggen op 

productiviteit en efficientie. Geleverde insparmingen dienen voor de 
samenleving een zo hoog mogelijk rendement op te leveren. Deze 
ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de RM, zeker nu daar op 
tertnijn een tekort aan rechters dreigt te ontstaan; 

— dat het recht ook in inhoudelijk opzicht door het economische 
perspectief wordt gekleurd. Zo zullen economische gevolgen van 



uitspraken steeds meer onder de aandacht van de rechter worden 
gebracht en bij een eventuele belangenafweging het nodige gewicht 
in de schaal leggen. 

— In verband met de economisering wordt de samenleving 
bureaucratischer. Een meer efficiente werlcwijze impliceert een bepaalde 
rationaliteit in organisaties. Taken worden gedifferentieerd en verdeeld 
over personen die voor de uiteenlopende taken het meest geschikt zijn. 
Voorheen werden binnen professionele organisaties, zoals de ZM, 
bestuurs-, beheers- en inhoudelijke taken verenigd in een persoon, 
waarbij bij de taakuitoefening de nadrulc lag op het inhoudelijke werk. 
Thans worden deze verschillende taken in toenemende mate toebedeeld 
aan verschillende personen. Daarbij nemen bestuurs- en beheerstaken in 
belang (en prestige) toe. De huidige reorganisatie van de ZM kan worden 
gezien als een uitvloeisel van deze ontwikkeling. 

— De samenleving wordt gecompliceerder: 
- Door de economische integratie is de onderlinge afhankelijIcheid van 

de landen sterk toegenomen. Om die reden zullen de rechters beter 
geInformeerd moeten zijn over intemationaal recht en buitenlandse 
rechtssystemen. 

- Gezien de migratie, arbeidsmobiliteit en de multiculturele 
samenleving, wordt van de rechters een grotere kennis van en 
gevoeligheid voor andere culturen vereist. 

- De ontwikkelingen in de wetenschap en technologie leiden tot 
nieuwe dilemma's, zoals de vraag wie er gebruik kunnen maken van 
de nieuwe technologieen en wie er toegang toe Icrijgen. Dit roept 
onder meer de vraag op of de expertise bij de algemene gerechten 
voldoende op peil kan worden gehouden of dat er specialistische 
gerechten moeten komen. 

- Door de vergrijzing vragen onderwerpen die vooral op ouderen 
betrekking hebben, meer aandacht van de gerechten, zoals het recht 
om te sterven en een gelijke toegang voor iedereen tot een medische 
behandeling. 

— De ontwildcelingen gaan steeds sneller: Nieuwe kennisterreinen en de 
versnelde ontwildcelingen in het valcgebied hebben tot gevolg dat rechters 
voortdurend moeten worden bijgeschoold en dat de organisatie moet 
investeren in de deskundigheidsontwilckeling van zijn medewerkers. 

1.2 	De visie op de rechterlijke professie en de daaruit voortvloeiende rol 
van de (permanente) educatie 

Genoemde ontwildcelingen hebben gevolgen voor de kennis en vaardigheden 
waarover rechters moeten beschilcken: 
— Kennis: 

- Door de juridisering van de samenleving is de noodzaalc van 
specialisering aan de orde. 

- Door de intemationalisering van de samenleving is kennis van het 
Europese recht en andere rechtssystemen opportuun. 
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- Aangezien (economische) gevolgen meer betekenis lcrijgen bij 
rechterlijke besluitvorming zal inzicht in de economie van groter 
belang worden. 

- De afbakening van de rechterlijke macht ten opzichte van de twee 
andere machten vraagt cm een rechtspolitieke orientatie. 

- De ZM zal zijn houding tegenover de altematieve 
geschillenbeslechting nader moeten bepalen. Daarbij is een 
aandachtspunt dat de ZM een deel van zijn deskundigheid kan lcwijt 
raken als er meer arbitrage wordt toegepast, bijvoorbeeld in 1E-
zalcen3 . 
In elk geval moet de rechter op de hoogte zijn van de nieuwe 
mogelllicheden voor altematieve geschillenbeslechting en kunnen 
beoordelen of een zaak daarvoor in aanmerlcing komt. 

— Vaardigheden: 
- Ms gevolg van een grotere mondigheid van het publiek moet meer 

aandacht worden geschonken aan de communicatie met partijen. 
- Bureaucratisering (samen met economisering) betekent dat aandacht 

meet worden geschonken aan de ontwikkeling van deskundigheid op 
bestuurlijk en beheersmatig terrein en dat daarbij tevens aandacht is 
voor de vraag hoe deze deskundigheid zich dient te verhouden tot de 
meer traditionele deskundigheid van rechterlijke ambtenaren. 

1.2.1 	Visies op tie professionaliteit van de ZM 

Er kunnen twee verschillende visies worden onderscheiden op de rechterlijke 
professie en daarmee samenhangend op de (permanente) educatie van de 
ZM: een 'klassieke' en gmoderneg visie (zie (Posner, 1999; Hudzik, 1999; 
Barendrecht, 2000) 4 : 
— Kenmerken van de Ilassiekeg opvatting van het rechterlijk beroep zijn 

onder andere: 
- een sterke nadruk op inhoudelijk werk; 
- grote zelfstandigheid in de uitvoering van het werk; 
- geen hierarchie; 
- de lijdelijkheid van de rechter, waardoor partijen de 

verantwoordelillcheid dragen voor de duur van een proces;; 
- nadruk op algemene kertnis van het recht; 
- nadruk op charismatische persoonlijlcheid; 
- primaire gerichtheid op het recht als systeem; 
- nadruk op taalgevoeligheid en interpretatie van teksten. 

— Vergeleken met de Ilassieke' visie op de uitoefening van het rechterlijke 
beroep wordt de gmodeme' visie gekenmerkt door: 
- meer aandacht voor de inrichting van het werk en de werlcprocessen; 

• IE =industrieel eigendom. 
• Voor deze paragnaf is vooral geput uit een (interne) discussienota van A.M. Hol: 'De 

opleiding van leden van de rechterlijke macht', faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit Utrecht, april 2000. 



– meer aandacht voor onderlinge afstemming van de werkzaamheden, 
onder andere aan de hand van beleidsregels; 

– meer aandacht voor procesmanagement en procesefficiency; 
– meer nadruk op specialistische kennis; 
– versterlcing van de organisatie; 
– minder verband leggen tussen de lcwaliteit van de rechtspraak en de 

persoonlijkheid van de rechter, en genoemde lcwaliteit bij voorkeur 
meten aan de hand van objectiveerbare maatstaven; 

– meer nadruk op het recht als maatschappelijk sturingsinstrument; 
– meer nadrulc op maatschappelijk inzicht en sociaal-

wetenschappelijke methoden van besluitvorming. 

1.2.2 (Permanente) educatie voor de ZM volgens de lclassieke' en `moderne' 
visie 

Deze twee verschillende visies op de professionaliteit van de rechters leiden 
tot uiteenlopende opvattingen over de wijze waarop hun educatie moet 
plaatsvinden: 
— Bij een opleiding voor de uitoefening van het rechtersambt in lclassieke' 

zin ligt de nadruk op juridische scholing met aandacht voor belangrijke 
ontwildcelingen op de hoofdgebieden van het recht en voor de typische 
juridische methodeleer (rechtsvinding). 

— Volgens de `modeme' opvatting moet bij de educatie van rechters het 
accent meer liggen op de bestudering van sociaal-wetenschappelijke 
aspecten van juridische besluitvorming, management van de 
gerechtelijke organisatie en de ontwilckeling van specialismen. 

1.3 Aan'Riding tot het onderzoele 
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Uit het voorgaande blijkt dat het functioneren van de rechtspraalc als gevolg 
van ontwilckelingen in de samenleving onder druk komt te staan en zowel 
intern als extern ter discussie wordt gesteld. 
Er vindt binnen de ZM een debat plaats over de vraag hoe de ZM het best 
aan deze ontwildcelingen het hoofd kan bieden, of er meer specialistische 
rechtersfuncties moeten komen, hoe de gerechtelijke organisatie kan worden 
versterkt en hoe de deelname van de rechters aan de permanente educatie 
kan worden gestimuleerd. 
De Tweede Kamer uitte in 1996' haar bezorgdheid over de vraag of de 
rechtsprekende macht in de toekomst zowel beheersmatig als kwalitatief 
voldoende zou zijn toegerust voor haar taak. Naar aanleiding daarvan is een 
commissie van deskundigen, de commissie Leemhuis, gevraagd de Regering 
hieromtrent te adviseren. De aanbevelingen nit het rapport van deze 
commissie hebben er inmiddels toe geleid dat de moderniseringsoperatie 

• Voor deze paragraaf is onder meer geput uit een (interne) beleidsverkenning van F.C.J. 
van der Doelen: 'Naar een kennisbeleid, voor rechterlijke professionals', directie 
Rechtspleging, april 2000. 

• Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie op 10 december 
1996. 
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'Rechtspraak in de 21ste eeuw' van start is gegaan (zie Adviescommissie, 
1998; Kamerstuldcen H, 1998-1999, 26352, nr. 2). Deze operatie moet 
resulteren in een bestel waarin: 
— rechtspraak op maat plaatsvindt; 
— doorlooptijden zijn bekort; 
— gerechten via modeme communicatiemiddelen voor burgers en 

instanties sneller bereikbaar zijn; 
— de rechtsgelijlcheid 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 jaar extra geld in de rechtspraak 
gainvesteerd en wordt de organisatiestructuur aangepast. 
De modemisering van de rechterlijke organisatie wordt niet vanuit 'Den 
Haag' opgelegd, maar wordt vooral door de zittende magistratuur zelf 
vormgegeven. Pen belangrijk onderdeel van deze operatie wordt gevormd 
door het Programma Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) dat onder 
de ciirecte verantwoordelijlcheid valt van de rechterlijke organisatie. Door 
middel van landelijk opgezette projecten en lokale iveranderteams' binnen de 
gerechten wordt de komende jaren gestreefd naar het realiseren van de 
volgende vier doelstellingen, namelijk: 
— versterking van het bestuur; 
— meer orientatie op de samenleving; 
— optimalisering van de werkprocessen 
— verbetering van het personeelsbeleid. 

Pen aantal activiteiten in het kader van de modemiseringsoperatie 
'Rechtspraak in de 21ste eeuw' houdt verband met het opleidingsbeleid: 
— In het kader van PVRO is in september 1998 het project Personeelsbeleid 

van start gegaan. Het moet de invoering van een nieuw personeelsbeleid 
in de gerechten stimuleren, ondersteunen en colirdineren. Doelstelling 
daarvan is een eigentijds personeelsbeleid waarbij aansturing en 
ontplooiing op basis van competentiemanagement het uitgangspunt is. 
Instrumenten daarvoor zijn functieprofielen en de formulering van 
kemcompetenties, integrale formatieplanning, loopbaanbeleid en andere 
personeelsinstrumenten, zoals werving, selectie, mobiliteit en 
beoordelingen.' De uitkomsten van dit project zullen naar het zich laat 
aanzien ingrijpende gevolgen hebben voor de structuur en samenhang 
van de opleiding tot reciter. Inmiddels zijn er competentieprofielen voor 
aankomende rechters venraardigd. Op basis daarvan zal een geheel 
nieuw opleidingsplan worden ontwildceld (PVRO, concept). 

7 Bij het Openbaar Ministerie speelt competentiemanagement al een rol bij de 
opleidingsactiviteiten. Op dit moment loopt er een project waarbij iedere functie worth 
gekoppeld aan een pakket van opleidingen en cursussen. Dit betekent dat per 
resultaatgebied in kaart wordt gebracht welke kennis en vaardigheden nodig zijn. Deze 
kennis en vaardigheden worden vervolgens vertaald in opleidingen en cursussen, waarbij 
ook activiteiten als stages en werkbezoek worden aangegeven. 



De Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) vervult thans een 
belangrijke rol bij de (permanente) educatie van de ZM. Met de in 2002 
te verwachten invoering van de Raad voor de Rechtspraak en de 
ontvlechting van het gemeenschappelijke beheer van ZM en OM zal een 
herpositionering van SSR plaatsvinden. 
Het in 1996 opgerichte Platform ADR heeft de minister advies uitgebracht 
over de ontwikkeling van alternatieve geschillenbeslechting in Nederland 
(zie Kamerstuldcen II, 1998-1999, 26 352, nr. 2, P.  16). Voorjaar 2000 heeft 
de minister mede naar aanleiding van dit advies zijn standpunt inzake 
altematieve geschillenbeslechting bepaald. (Kamerstuldcen II, 1999-2000, 
26. 352, nr. 19). De uitvoering van de door de minister voorgestelde 
maatregelen moet zijn beslag lcrijgen in het project ADR. Het 
voomaamste project dat daaronder valt, waarbij partijen naar een 
mediator worden doorverwezen, loopt inmiddels in vijf 
arrondissementen. Verder bestaan er bij een aantal juridische faculteiten 
plannen voor de ontwildceling van een scholingsaanbod voor de 
postdoctorale rechtspraktijk. Er wordt gekeken of dit initiatief betroldcen 
kan worden bij het project ADR (Kamerstuldcen II, 1999-2000, 26 352, 
nr. 19). 

Parallel aan de moderniseringsoperatie `Rechtspraak in de 21ste eeuw' 
verdienen enkele andere activiteiten vermelding, die verband houden met de 
relcrutering en opleiding van rechters: 
— Er is een project Verving, selectie en opleiding voor leden van de 

rechterlijke macht' (VVSO-project) opgezet, waarmee vertegenwoordigers 
van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR), de ZM, het OM, het 
PVRO en het ministerie van Justitie, zijn belast. In het kader van dit 
project is in mei 1999 een advies aan de minister uitgebracht, waarin 
wordt geconstateerd dat de werving, selectie en opleiding van de rechters 
te verbroldceld is. Daarbij zijn maatregelen geinventariseerd, die op korte 
en (middel)lange termijn een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen 
van een tekort aan rechters dat dreigt te ontstaan als gevolg van de 
huidige leeftijdsopbouw van de ZM en de lcrapte op de arbeidsmarkt.8 
Het betreft: 
- het intensiveren van bestaand beleid; 
- een betere afstemming op elkaar van de verschillende trajecten 

inzake werving, selectie en opleiding; 
- een modulair opleidingsprogramma met algemene, eenduidige 

eindtermen 
Inmiddels zijn in dit kader maatregelen genomen om de werving te 
intensiveren, de selectie te versnellen en de opleiding te versterken. 
Verder wordt in het kader van het PVRO nagedacht over het door de 
Werkgroep aanbevolen opleidingsbeleid voor de rechterlijke macht. 

— Er is een programma `Rechtspleging en wetenschap' opgezet met als doel 
een impuls te geven aan empirisch onderzoek naar het functioneren van 

8 	Het recente tekort aan capaciteit is inmiddels weggewerkt (Kamerstukken II, 1999-2000, 
26.589, nr. 3) 
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de rechtspleging en aan verbetering van het onderwijs op het terrein van 
de rechtspleging. In 2000 uit te voeren activiteiten zijn: 
– het creeren van extra plaatsen voor hoogleraren; 
– uitvoering van een deel van het onderzoeksprogramma; 
– het organiseren van een Platform Rechtspleging en Wetenschap. 
Tevens leven er onder een aantal decanen van diverse universiteiten 
ideeen over het inrichten van een togajaar voor de universitaire 
rechtenstudie en worden door verschillende universiteiten postdoctorale 

• opleidingen voor togaberoepen opgezet. 
— Er vindt verkennend overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de 

directie Rechtspleging, de RM, de universiteiten en SSR over het opzetten 
van een kenniscentnun voor de rechtspraalc. 

De literatuurverkenning van het WODC vindt plaats in het kader van het 
WSO-project. De informatie over de buitenlandse ervaringen met opleidingen 
voor de ZM kan dienen als ondersteuning van het door het departement te 
ontwildcelen flankerend beleid ten behoeve van het PVRO, waarbij speciaal 
wordt gedacht aan het deelproject Tersoneels- en opleidingsbeleid'. 
Bovendien kunnen de onderzoelcsresultaten bijdragen aan de expliciete 
onderwijsvisie voor de ZM die thans in Nederland wordt ontwikkeld. 

1.4 	Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De probleemstelling voor dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: 
Welke opleidingsvormen voor rechters zijn er in diverse landen, hoe zijn deze 
opleidingen georganiseerd, welke ervaringen zijn daarmee opgedaan en wat 
is de rol van de minister van Justitie daarbij? Mede bepalend voor de inhoud 
van de opleiding is de kennis en ervaring waarover de aspirant-rechters bij de 
aanvang daarvan beschikken. Daarom wordt bij dit onderzoek eveneens 
nagegaan aan welke selectiecriteria de aspirant-rechters in de diverse landen 
moeten voldoen en hoe zij worden geselecteerd. 

De probleemstelling laat zich opdelen in de volgende onderzoelcsvragen: 
1 Op welke wijze vindt de relcrutering van rechters plaats? 
2 Hoe zijn de verschillende opleidingsvormen geregeld en georganiseerd? 
3 In hoeverre is sprake van een gemeenschappelijke opleiding voor de 

staande en de zittende magistratuur (doelgroep)? 
4 Op welke wijze vindt de opleiding tot rechter plaats? 
5 Op welke vvijze vindt de permanente educatie (verdere opleiding, 

bijscholing of training) van rechters plaats? 
6 Bestaat er een verband tussen loopbaanbeleid en opleidingsbeleid? 
7 Is er sprake van functiedifferentiatie en, zo ja, wordt het opleidingsbeleid 

hierop afgestemd? 
8 Wat zijn de ervaringen met de opleidingen? 
9 Wat is de rol van de minister van Justitie ten aanzien van het 

opleidingsbeleid? 



Ad 1 
Teneinde zicht te lcrijgen op de wijze waarop de relcrutering voor de ZM 
plaatsvindt, moet worden nagegaan: 
— hoe de werving plaatsvindt; 
— of de relcrutering wettelijk is verankerd en, zo ja, hoe; 
— wie verantwoordelijk zijn voor de rekrutering; 
— welke selectiecriteria worden gehanteerd (De vereiste kennis en ervaring, 

dat wil zeggen de `bagage' die degenen die aan de opleiding beginnen, 
moeten bezitten, is mede bepalend voor de hiaten die nog moeten 
worden aangevuld en daarmee voor de inhoud van de opleiding); 

— op welke wijze wordt geselecteerd: 
- of alle kandidaten die aan de vereisten voldoen, in principe tot de 

opleiding worden toegelaten; 
- of dat er een verdere selectie plaatsvindt omdat het aantal 

opleidingsplaatsen beperkt is. 
— wellce ervaringen er bij de relcrutering zijn opgedaan. 

Ad 2 
Voor beantwoording van de vraag hoe de verschillende vormen van 
(permanente) educatie van de ZM zijn geregeld en georganiseerd, is het van 
belang te weten: 
— of er een wettelijk kader is voor de (permanente) educatie en, zo ja, welke 

zaken daarin zijn geregeld; 
— welke instanties verantwoordelijk zijn voor de (permanente) educatie, of 

de (permanente) educatie onder de verantwoordelijkheid valt van eon 
centrale instantie of dat die verantwoordelijkheid is gedecentraliseerd. 

— hoe de (permanente) educatie wordt gefinancierd; 
— wie de docenten zijn, over wellce kwalificaties zij beschildcen en of zij vast 

of op free-lancebasis worden aangesteld om de opleiding te geven. 

Ad 3 
Voor een antwoord op de vraag naar de doelgroep van de opleiding, moet 
worden nagegaan: 
— of de opleiding uitsluitend is bestemd voor de ZM, eveneens voor het 

OM, of ook nog voor andere juridische beroepsgroepen buiten de RM, 
zoals de advocatuur of het notariaat. 

— of de opleidingen die voor meer groepen dan alleen de ZM zijn bestemd, 
van het begin tot het eind door de diverse groepen gezamenlijk worden 
gevolgd, of dat er alleen een gemeenschappelijke basisopleiding is, met 
daarna aparte (meer specialistische) opleidingen voor de ZM, het OM, 
etc. 

Ad 4 
Bij de beantwoording van de vraag naar de wijze waarop de opleiding voor de 
ZM plaatsvindt, moet aan de volgende aspecten van de opleiding aandacht 
worden besteed: 
— de tijdsduur/fasering; 
— de inhoud, dat wil zeggen: 



– de onderwerpen die worden behandeld (vooral juridische 
onderwerpen of ook meer interdisciplinaire) 

– de wijze waarop de deelnemers kennis en ervaring opdoen (training 
op de werlcplek, colleges, werkgroepen, etc.) 

— het al dan niet verplicht zijn; 
— toets/beoordeling van de resultaten; 
— status van de deelnemers (op proef, in tijdelijke of vaste dienst) 
— het vervolgtraject, dat wil zeggen: de fase tussen de afronding van de 

opleiding en een vaste benoeming tot rechter. 

Ad 5 
Bij de beantwoording van de vraag op welke wijze de permanente educatie 
van de ZM plaats vindt, wordt aandacht besteed aan: 
— de doelgroep: alleen de ZM, (soms) ook het OM, andere juridische 

beroepsgroepen buiten de RM, de gerechtelijke ondersteuning, etc. 
— tijdsduur (van cursussen, stages, etc.); 
— inhoud dat wil zeggen: 

– de onderwerpen die worden behandeld (vooral juridische 
onderwerpen of ook meer interdisciplinaire) 

– de wijze waarop kennis en ervaring wordt opgedaan (colleges, 
werkgroepen, stages etc.); 

— het al dan niet verplicht zijn. 

Ad 8 
Bij beantwoording van de vraag naar de ervaringen met (permanente) 
educatie van de ZM kan gebruik worden gemaakt van: 
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Ad 6 
Er wordt onderzocht of er een verband is tussen het loopbaan- en het 
opleidingsbeleid. Indien een dergelijk verband aanwezig is, zijn de volgende 
vragen relevant: 
— of de permanente educatie is bedoeld om de betroklcenen op hun 

huidige plaats beter te laten functioneren; 
— of de permanente educatie ook als steun in de rug dient voor personen 

die van functie veranderen. Voorbeelden van laatstgenoemde vorm van 
permanente educatie zijn managementcursussen voor rechters die 
managementtaken krijgen, of speciale cursussen voor rechters die van de 
ene naar de andere sector overstappen of promotie maken, bijvoorbeeld 
door in dienst te treden bij een hoger gerecht. 

Ad 7 
Naar aanleiding van de vraag of sprake is van functiedifferentiatie en, indien 
dat het geval is, of het opleidingsbeleid daarop is afgestemd, wordt nagegaan: 
— of er in de diverse landen rechters zijn die op specifieke terreinen zijn 

gespecialiseerd, zoals ldnderrechters, rechters werkzaam bij 
handelsgerechten, militaire rechtbanken, etc. 

— zo ja, of er speciale opleidings- of bijscholingsprogramma's zijn voor 
degenen die zich gaan specialiseren of the reeds een dergelifice 
specialistische functie vervullen. 



— informatie verlcregen door middel van (systematische) evaluaties, zoals 
onderzoek bij de deelnemers aan de (permanente) educatie naar hun 
tevredenheid daarover, proces- en effectevaluaties; 

— literatuur waarin personen die betroldcen zijn bij de (permanente) 
educatie voor de ZM daaromtrent hun persoonlijke mening geven, of 
namens een bepaalde groep betrokkenen hun oordeel daarover 
uitspreken. 
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Ad 9 
Bij de vraag naar de rol van de minister bij het opleidingsbeleid wordt 
nagegaan hoe groot zijn invloed daarop is: 
— of de minister politiek verantwoordelijk is voor de (permanente) educatie 

van de ZM; 
— of de minister de (permanente) educatie van de ZM geheel of gedeeltelijk 

financiert; 
— of de minister algemene, min of meer bindende beleidslijnen aangeeft 

voor de (permanente) educatie van de ZM; 
— of de minister direct betrokken is bij de samenstelling van het 

cursusprogramma; 
— of de minister, indien er tijdens de rechtersopleiding een toets 

plaatsvindt, direct invloed heeft op de inhoud van de toets; 
— of de minister, indien er tijdens de rechtersopleiding een toets 

plaatsvindt, direct invloed heeft op de wijze waarop de toets wordt 
afgenomen 

1.5 	Reilcwijdte van het onderzoek 

Gezien de vraagstelling beslaat de literatuurverkenning in principe uitsluitend 
de opleidingen voor de zittende en niet die voor de staande magistratuur in 
verschillende landen. Indien sprake is van een gemeenschappelijke opleiding 
voor rechters en officieren van justitie, zal de informatie beperkt blijven tot 
die aspecten van de opleiding die relevant zijn voor de ZM. 
Om een vergelijking met het buitenland mogelijk te maken, is er voor 
gekozen eveneens een beschrijving te geven van de opleiding en permanente 
educatie van rechters in Nederland. 
Bij de buitenlandse opleidingen is in de eerste plaats gedacht aan de ons 
omringende landen: Duitsland en Franlcrijk. De keuze van de overige landen 
is bepaald door de toegankelijkheid van informatie over de opleidingen 
aldaar en door de mate waarin die informatie een wezenlijke aanvulling 
vormt op die van de hiervoor genoemde landen. 
Er is voor Zweden gekozen, omdat in dat land een `Raad voor de rechtspraak' 
is naar Noord-Europees model. Hoewel de Zweedse versie van de Raad voor 
de rechtspraak, de Domstolsverket, een ambtelijke dienst is en als zodanig 
een andere status heeft dan de in Nederland beoogde Raad, is zij evenals de 
Raad onafhankelijk van de minister van Justitie en komen haar taken 
grotendeels overeen met die welke de Nederlandse Raad voor de rechtspraak 
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waarschijnlijk gaat vervullen (Voermans en Albers, 1999)9 Bovendien is over 
het opleidingssysteem in Zweden literatuur aanwezig, ook in intemationale 
publicaties. 
Terwille van de diversiteit van de te bestuderen landen is ook voor eon 
Angelsalcsisch land gekozen. Daarbij ging de keuze tussen Groot-Brittannie, 
Canada en de Verenigde Staten. De keuze is niet op Groot-Brittannie 
gevallen, omdat in dat land - dit in tegenstelling tot de andere twee landen - 
vooralsnog geen speciale cursussen voor nieuwe rechters worden 
georganiseerd. Er is uiteindelijk voor de VS gekozen omdat het 
opleidingssysteem in Canada onlangs is gewijzigd, zodat er waarschijnlijk nog 
weinig bekend is over de ervaringen met het huidige systeem. Over de VS 
daarentegen is dergelijke informatie wél voorhanden, zoals de resultaten van 
een procesevaluatie van opleidingen aldaar. Bovendien was er op het 
moment dat de keuze moest worden gemaalct, veel minder literatuur over 
Canada voorhanden dan over de VS. 
Er is in de notitie een Ilist opgenomen van literatuur over en intemetadressen 
van landen waarover aanvankelijk wet informatie is verzameld, maar die 
uiteindelijk niet in het onderzoek zijn betroldcen. 

Voor de literatuurverkenning zijn met behulp van trefwoorden diverse 
literatuur-databases geraadpleegd (zie bijlage 2: 1). Daamaast hebben wij 
gebruik gemaalct van literatuurverwijzingen in de geraadpleegde literatuur. 
Veel literatuur is verzameld door deskundigen in te schakelen, veelal via 
persoonlijke netwerken (zie bijlage 2: 2). Het ging daarbij vooral om 
contacten met opleidingsinstituten voor de rechtsprekende macht, 
ministeries van Justitie en gerechten. Bovendien hebben wij diverse sites op 
het Internet geraadpleegd (zie bijlage 2: 3). 
Aangezien niet alle gezochte informatie in de literatuur te vinden is, hebben 
wij ook gebruik gemaakt van mondelinge en schriftelijke informatie van 
terzalce deslcundigen. 

1.6 	Een vergelijking tussen verschillende landen 

Er zijn duidelijke verschillen tussen de vijf onderzochte landen in 
rechtssysteem en rechtscultuur. Bovendien zijn er tussen de landen en soms 
zelfs binnen hetzelfde land verschillen in de selectiecriteria voor, alsmede in 
de opleidingsbehoeften en werIcwlize van de (toekomstige) leden van de ZM. 
Aangezien er echter ook overeenkomsten zijn tussen de landen, namelijk op 
het punt van de kwaliteitscriteria waaraan rechters moeten voldoen, en het 
onderlinge contact tussen de landen toeneemt, kan een intemationale 
vergelijking voor Nederland relevante informatie opleveren. 

9 	Taken van de Zweedse Domstolsverket zip': het opstellen van de begroting voor de 
rechtsprekende macht en de verdeling daarvan over de gerechten, het bieden van 
ondersteurting aan de gerechten op onder meer het terrein van personeels- en 
opleidingsbeleid, etc. 



1.6.1 	Verschillen in rechtssysteem en rechtscultuur 
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Er,bestaan verschillen tussen de rechtssystemen in de vijf onderzochte 
landen, niet alleen in de materiele en procesrechtelijke regels, maar ook in de 
institutionele tradities, ideeen over het recht bij juristen en het publiek, 
procescultuur, de wijze van toepassing van het recht, etc. Het is daarom vaak 
beter te spreken van rechtsculturen (Blankenburg, zie Baas en Niemeijer, 
1999). 
Enkele in het oog springende verschillen tussen de vijf landen zijn dat zij niet 
allemaal dezelfde rechtstraditie hebben, dat sommige een eenheids- en 
andere een federale staat zijn, dat er in sommige landen een soort Raad voor 
de rechtspraak is en in andere niet, en dat in sommige landen leken een 
belangrijke rol bij de rechtspraalc kunnen vervullen: 
— Met betrelddng tot de rechtstraditie valt te vermelden dat in vier van de 

vijf besproken landen het recht wordt gedomineerd door de 
continentaal-Europese traditie, waar de wetgeving traditioneel de 
centrale rechtsbron is (common law). 
Aileen in de VS is spralce van de Angelsalcsische traditie, waarvan de 
essentie is dat de casdistiek als de primaire rechtsbron wordt beschouwd 
(case law). De Amerikaanse procescultuur verschilt 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 en is er in veel gevallen 
geen hoger beroep. 
Overigens bestaan er tussen de rechtsstelsels van de vier hier besproken 
continentaal-Europese landen eveneens aanzienlijke verschillen. 
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. 

— Drie van de vijf besproken landen vormen een eenheidsstaat en twee zijn 
federale staten, namelijk Duitsland en de VS. Deze twee landen 
verschillen echter op een wezenlijk punt. In de VS is de verdeling van de 
competentie tussen de federal en state courts materieel, hetgeen wil 
zeggen dat ze elk op hun eigen rechtsgebieden competent zijn. De 
procesregels en justitiele organisatiestructuren in de VS zijn van staat tot 
staat verschillend (Blankenburg, 1993). De verdeling van de competentie 
tussen de Bundes en Landgerichte in de Bondsrepubliek is daarentegen 
vooral procedureel (Bovend'Eert, 1996). 

— In twee landen, Franlcrijk en Zweden, is een soort Raad voor de 
rechtspraak. Beide behartigen de belangen van de rechterlijke macht en 
zijn verantwoordelijk voor het beheer van de rechterlijke organisatie. Er 
bestaan overigens aanzienlijke verschillen in samenstelling en functie van 
deze raden. In Zweden, malcen de officieren van justitie daar geen deel 
van uit, terwijl dat in Franlcrijk wel het geval is. Verder vervult de Raad in 
Frankrijk 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 
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rechterlijke macht. De Zweedse Raad heeft naast primaire functies, zoals 
benoemingsadvies en disciplinaire rechtspleging, oak vrij vergaande 
bevoegdheden op het terrein van het bestuur, zoals bevordering van 
rechtseenheid, het beheer van gerechten (huisvesting, automatisering, 
werving en selectie, opleiding, etc.) en de budgettering van de gerechten 
(zie Voermans en Albers, 1999). 
In twee van de vijf landen vervullen leken (dat wil zeggen: niet-juristen) 
dikwijls een belangrijke rol bij de gewone rechtspraak. In de VS bestaat er 
voor bepaalde categorieen beslissingen juryrechtspraak, terwijl in dat 
land in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van lekenrechters. In 
Zweden gebeurt dat laatste op grote schaal. 

1.6.2 	Verschillen in selectiecriteria, werkwijze en opleidingsbehoeften van de 
ZM 

Voor het vaststellen van de vorm en inhoud van een opleiding tot rechter is 
het van belang te weten welke selectie-criteria voor (toekomstige) rechters 
worden gehanteerd (zoals leeftijd en ervaring) en welke werlcwijze zij zich 
zullen moeten eigen maken. Op deze punten zijn tussen de landen en soms 
zelfs binnen den land, duidelijke verschillen: 
— Er zijn verschillen in selectiecriteria voor (toekomstige) rechters tussen de 

vijf landen en binnen enkele daarvan. In de vier continentaal-Europese 
wordt onder jonge juristen gewonren en geselecteerd, terwijl in 
Nederland en Franlcrijk (in laatstgenoemd land sinds kort) ook ervaren 
juristen worden geworven. In de VS worden uitsluitend ervaren juristen, 
zoals advocaten, voor de ZM aangetroklcen. 
Het ligt voor de hand dat de jonge juristen een intensievere opleiding en 
vorming krijgen dan de ervaren juristen (Ranieri, 1998; Baas en 
Niemeijer, 1999). 

— Er zijn tussen de diverse landen ook verschillen in de werkwgze van de 
rechters, die van invloed zijn op de inhoud van de opleiding. 
Typerend voor een Duits civiel vonnis bijvoorbeeld is de uitvoerige 
motivering, waarbij wetenschappelijke citaten warden aangehaald. Een 
civiel vonnis van het Franse Hof van Cassatie is daarentegen zelden 
langer dan een bedrulcte pagina. Daarin wordt slechts de beslissing van 
de rechter medegedeeld en wordt in de motivering alleen verwezen naar 
de geraadpleegde wetten. Door deze verschillen in de wijze waarop de 
vonnissen warden geschreven, verloopt de training daarin in Frankrijk 
anders dan in Duitsland (Ranieri, 1998). 
Het meest opvallencie verschil in werIcwijze van de rechters in de diverse 
landen is wellicht dat tussen de rol die de Amerikaanse rechters tijdens 
de zittingen moeten vervullen en die van hun collega's in de vier 
continentaal-Europese landen. Bij civiele procedures fungeert de 
Amerikaanse rechter tijdens de zittingen, the geheel door de advocaten 
van de partijen worden voorbereid, vooral als toehoorder en 
procesbewaker, terwijl de rechter in de continentaal-Europese landen 
oak een actieve rol vervult bij de waarheidsvinding (Zweigert en Katz, 
1996, p. 265-268). 
Het voert in het kader van deze literatuurverkenning echter te ver op alle 



1.6.3 Redenen voor een intemationale vergelzjking van rekruterings- en 
opleidingssystemen voor de ZM 
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verschillen in werkwijze van de rechters in de diverse landen in te gaan, 
tenzij in de literatuur melding wordt gemaakt van een direct verband 
tussen deze verschillen en de wijze waarop de rekrutering en opleiding 
worden georganiseerd en geleid, het opleidingsprogramma (de valdcen en 
stages) en de duur van de opleiding. 

Ondanks de hiervoor genoemde verschillen tussen de landen kan een 
intemationale vergelijking voor Nederland relevante informatie opleveren, 
onder meer om de volgende redenen: 
— De kwaliteitscriteria waaraan rechters moeten voldoen zijn medebepalend 

voor hun relcrutering en (permanente) educatie. Uit een 
literatuuronderzoek is gebleken dat in landen met verschillende 
rechtsculturen dezelfde Icwaliteitscriteria voor rechters worden 
gehanteerd (Baas en Niemeijer, 1999). Armytage (1996) constateert dat in 
alle democratische landen de volgende minimumeisen aan rechters 
worden gesteld: deskundigheid, integriteit en een 'rechterlijke instelling'. 

— In de verschillende landen blijken zich veelal vergelzjkbare ontwikkelingen 
voor te doen binnen de maatschappij in het algemeen en binnen de 
rechterlijke organisatie en het ambt van de rechter in het bijzonder. 
Daarom kan informatie over buitenlandse opleidingssystemen en de 
ervaringen die daarmee zijn opgedaan, relevant zijn voor Nederland. 

— Gezien de toenemende internationalisering is een vergelijking met 
opleidingen in andere landen raadzaam, indien men wil nagaan hoe de 
(permanente) educatie van de Nederlandse rechters het best kan worden 
afgestemd op genoemde ontwilckelingen. 1 ° 

1.7 	Indeling van de notitie 

In de notitie worden eerst, in aparte hoofdstulcken, de afzonderlijke landen 
behandeld. Na een korte beschrijving van de organisatie van de zittende 
magistratuur, wordt getracht aan de hand van de onderzoeksresultaten de in 
paragraaf 1.4 genoemde onderzoeksvragen te beantwoorden. 
In het laatste hoofdstuk worden de bevindingen voor de vijf landen onderling 
met ellcaar vergeleken. Daarbij wordt aangegeven in hoeverre de resultaten 
van het onderzoek hiaten vertonen. Ten slotte wordt, naar aanleiding van de 
resultaten van de vergelijIcing, een aantal aandachtspunten genoemd voor het 
Nederlandse relcruterings- en opleidingsbeleid voor de ZM. 

10 Zie de (interne) discussienota van A.M. Hol: 'De opleiding van leden van de rechterlijke 
macht', faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht, april 2000. 



2 Nederland 

2.1 	Organisatie van de zittende magistratuur 

Art. 116, eerste lid, Gr.w. bepaalt dat de wet de gerechten aanwijst die 
behoren tot de rechterlijke macht. Ter uitvoering van deze bepaling bepaalt 
art. 1 Wet RO dat de tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: 'de 
kantongerechten, de arrondissementsrechtban.ken, de gerechtshoven en de 
Hoge Raad'. 
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. 
Volgens de Commissie Leemhuis (1998, p. 29 en 30) kan men de Raad aan de 
ene kant zien als een zelfstandig bestuursorgaan, waaraan een deel van de 
(voormalige) ministeriele verantwoordelijlcheden wordt overgedragen. Aan de 
andere kant kan men de Raad zien als een hoog college van staat, in die zin 
dat de Raad met een grote mate van Inhoudelijke' zelfstandigheid 
bevoegdheden in de rechterlijke sfeer uitoefent. De Commissie concludeert 
dat de Raad een orgaan sui generis is, dat het midden houdt tussen een 
zelfstandig bestuursorgaan in de traditionele zin en een hoog college van 
staat. Wat betreft de inrichting dient met deze duale fundering rekening te 
worden gehouden, aldus de Corrunissie. 

In Nederland zijn er ongeveer 1600 rechters (en 450 leden van het OM) op 
een bevolking van bijna 16 miljoen (Broelchoven, 1999). Er zijn relatief meer 
rechters dan in Frankrijk, maar veel minder dan in Duitsland. 

Er zijn twee mogelijkheden om tot de rechterlijke macht toe te treden, 
namelijk door: 
— de interne raio-opleiding te volgen; 
— als buitenstaander bij een gerecht of parket in dienst te treden. 

Bij de raio-opleiding worden jonge juristen grotendeels binnen de rechterlijke 
macht opgeleid en 4 gesocialiseerd', door middel van een combinatie van 
cursussen en stages. 
Het aantrekken van buitenstaanders, dat wil zeggen juristen die buiten de 
rechterlijke macht ervaring hebben opgedaan in de advocatuur, de 
wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid, draagt bij aan een minder 
gesloten rechtspraak en brengt tevens met zich mee dat expertise in huis kan 
worden gehaald die niet of in onvoldoende mate aanwezig is. 



2.2 Rekrutering voor de rechtsprekende macht 

2.2 1 Werving 

Het aantal rechters dat wordt gewonren, is afhankelijk van de benodigde 
instroom van rechters, maar wordt eveneens bepaald (en in de regel beperlct) 
door de beschikbare opleidingscapaciteit. De berekening van de aanwezige 
opleidingscapaciteit is nog enigszins natte vingerwerk. Er is wel onlangs een 
model ontwildceld voor de schatting op (middel)lange termijn van het 
benodigde aantal rechters (Werkgroep 1999). 11  
De werving geschiedt als volgt: 
— Voor de raio-opleiding kunnen jonge juristen gedurende het hele jaar 

solliciteren. De raio-opleiding vangt in de regel twee keer per jaar aan, tot 
voor kort met 25, op dit moment met 30 raio's. De minister stelt het 
aantal opleidingsplaatsen jaarlijks vast (Simons, 1996, p. 77 e.v.; 
Ministerie van Justitie, 2000; Stichting Studiecentrum Rechtspleging en 
Ministerie van Justitie, 2000). 

— Voor de vacatures bij de RM die niet door opgeleide raio's worden 
ingenomen, worden buitenstaanders aangetroldcen. Dat gebeurt eveneens 
door middel van advertenties. De werving van buitenstaanders voor de 
zittende en de staande magistratuur verloopt gescheiden 
Daarnaast kunnen mogelijke kandidaten zich op eigen initiatief 
aanmelden bij de Commissie Aantreldcen Leden Rechterlijke Macht die is 
belast met de selectie van buitenstaanders (zie paragraaf 2.2.3) (Simons, 
1996, p. 74 e.v.). 

22.2 Wettelijk kader 

— De selectie van de raio's is wettelijk geregeld in het Besluit opleiding 
rechterlijke ambtenaren (Bora, artikelen 16 t/m 20), gebaseerd op artikel 
59i, tweede lid, Wet RO. 

— De procedures voor de centrale (voor)selectie van buitenstaanders voor 
een eerste benoeming bij de zittende magistratuur zijn niet wettelijk 
geregeld (zie Simons, 1996, p. 74 e.v.). 

223 Verantwoordelijke instantie(s) 

Het ministerie van Justitie organiseert, coardineert en voert de 
selectieprocedure uit, terwijl de rechterlijke macht zelf adviezen uitbrengt 
voor de selectie. 

II Er is in 1999 een capaciteitsprognosemodel ontwikkeld voor de middellange en lange 
termijn, waarin onder meer de leeftijdsopbouw van de RM worth verdisconteerd. Op 
basis van deze prognose is op de arbeidsmarkt een meer gefundeerd wervingsbeleid op 
(middelliange termijn te voeren voor zowel de instroom van raio's als die van 
buitenstaanders (Ministerie van Justitie, 2000). 
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— De meerderheid van de Raio-selectiecommissie bestaat uit leden van de 
rechterlijke macht.' 

— De selectie van buitenstaanders voor de ZM wordt uitgevoerd door de 
Commissie Aantrelcken Leden Rechterlijke Macht, waarvan de leden door 
de minister van Justitie worden benoemd.' 

De minister schept als zodanig de voorwaarden voor de rekrutering en 
selectie van de raio's, die vooral door de RM zelf worden gerealiseerd. De 
minister heeft weinig invloed op de selectie en nog minder op de plaatsing 
van buitenstaanders, voor zover het gaat om de ZM (Simons, 1996, p. 74 e.v.). 

2.2.4 	Selectiecriteria 
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Alle kandidaten voor de rechterlijke macht moeten een universitaire studie in 
het Nederlands recht hebben afgerond, waarbij zij een examen in het 
Nederlands burgerlijk-, handels- en strafrecht moeten hebben afgelegd, 
alsmede een examen in een van de drie volgende valdcen: het Nederlands 
staatsrecht, administratief recht of belastingrecht (art. 35, eerste lid, art. 48, 
eerste lid en art. 59i, eerste lid, Wet RO; Simons, 1996, p. 75). 
— De raio-opleiding is bedoeld voor jonge juristen, die maximaal 30 jaar 

oud zijn (in bijzondere gevallen is ontheffing mogelijk), een verklaring 
van goed gedrag kunnen overleggen, en die direct of enkele jaren na hun 
rechtenstudie kiezen voor een functie bij de rechterlijke macht. 

— Juristen komen alleen in aanmerlcing voor deelname aan de 
selectieprocedure als buitenstaander, indien zij een verklaring van goed 
gedrag kunnen overleggen en minstens zes jaar ervaring in een juridisch 
beroep hebben opgedaan. 

2.2.5 Mize van selecteren 

— De eerste selectie van raio's vindt plaats aan de hand van de door de 
kandidaten ingevulde sollicitatieformulieren. De geselecteerde 
kandidaten nemen deel aan een psychologisch onderzoek. De 
kandidaten die daar doorheen komen, krijgen vervolgens twee 

12  In de Commissie hebben zitting: twee presidenten en zes andere leden van een 
rechtbank, een hoofdofficier van justitie en drie andere leden van het OM, vier 
vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en vier personen met een mime 
werkervaring die tot geen van deze groepen behoren. De minister van Justitie wijst de 
voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters aan. De traditie wil dat de beide 
presidenten en de hoofdofficier van justitie voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn 
(Simons, 1996, p. 77 e.v.) 
In de Commissie hebben ongeveer 35 leden en plaatsvervangende leden zitting. De 
overgrote meerderheid van de Commissie bestaat uit leden van de zittende magistratuur. 
De overigen zijn aikomstig uit de staande magistratuur, de advocatuur, het 
wetenschappelijk onderwijs, de Raad van State, het becirijfsleven of andere 
maatschappelijke geledingen (de zogenaamde buitenleden). Twee ambtenaren van het 
ministerie van Justitie fungeren als adviserende leden. Meestal voert een kandidaat drie 
gespreldcen, telkens met twee leden van de commissie. 
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gespreldcen met leden van de Raio-selectiecommissie." De Commissie 
beoordeelt of de kandidaat de opleiding zal lcurmen voltooien en naar 
behoren zal ktumen functioneren als rechter of officier van justitie, en 
brengt op grond van dat oordeel een advies uit aan de minister. Na een 
positief advies van de Commissie laat de minister van Justitie de 
kandidaten formeel tot de opleiding toe. 

— Voor de buitenstaanders hebben de zittende en staande magistratuur 
ieder hun eigen selectieprocedure. Wij beperken ons hier tot die van de 
zittende magistratuur. 
Kandidaten die aan de formele eisen voor toelating als buitenstaander tot 
de selectieprocedure voldoen, moeten voor de Commissie verschijnen en 
nemen deel aan een psychologisch onderzoek, waarvan de Commissie de 
uitslag ontvangt. De Commissie kan drie oordelen geven: ongeschikt, 
voorwaardelijk geschikt of geschilct. Voorwaardelijk geschilct geachte 
kandidaten moeten vervolgens deelnemen aan een intensieve cursus, 
gericht op het leren concipieren van civiele vonnissen dan wel 
bestuursrechtelijke uitspraken.' Deze cursus wordt momenteel door de 
Commissie zelf georganiseerd. De gezamenlijke docenten van de cursus 
geven de Commissie hun oordeel over de kennis en vaardigheden van de 
kandidaat. Vervolgens beslist de Commissie of de kandidaat geschilct of 
ongeschikt is. Door de Commissie geschilct geachte kandidaten moeten 
vervolgens nog bij een gerecht solliciteren. Met betreldcing tot de 
buitenstaanders voeren de gerechten namelijk een eigen benoemings- en 
plaatsingsbeleid (Simons, 1996, p. 77 e.v.; Broelchoven, 1999). 

2.2.6 Ervaringen 

— Hoewel het de bedoeling is dat kandidaten voor een rechtersplaats als 
buitenstaander pas bij een gerecht gaan solliciteren indien zij een positief 
advies van de selectiecommissie hebben ontvangen, volgen zij dikwijls de 
omgekeerde volgorde. Veel buitenstaanders melden zich namelijk pas bij 
de Commissie, nadat zij een rechtbank hebben gepolst en hebben 
vemomen dat zij daar een goede kans maken (Simons, 1996, p 74 e.v.; 
Van Os van den Abeelen, 1998; Broelchoven, 1999). Het is niet bekend 
hoeveel van de door de Commissie geschikt bevonden kandidaten een 
opleidingsplaats kunnen vinden (Werkgroep, 1999). 

— Het streven is weliswaar de helft van de leden van de rechteffilice macht 
uit opgeleide raio's en de andere helft uit buitenstaanders te laten bestaan, 
maar de laatstgenoemde groep is onder de rechters ruim in de 
meerderheid. Uit een enquete onder leden van de rechterlijke macht in 
1995 is al gebleken dat van de leden van de zittende magistratuur slechts 
30% is ingestroomd via de raio-opleiding. (Bij de leden van het OM is dat 

14 

15 

De lcandidaten voeren een gesprek met de (plaatsvangend) voorzitter van de commissie 
en een gesprek met een subcommissie bestaande uit een lid van de rechterlijke macht en 
een lid van het ministerie van Justitie of een ander lid, niet behorende tot de rechterlijke 
macht (bijvoorbeeld een advocaat of een journalist) (SSR en Ministerie van Justitie, 2000) 
Het valt ons op dat geen melding wordt gemaakt van een training in het concipieren van 
strafrechtelijke vonnissen. 



52%). Uit de enquete blijkt ook dat van de rechters die als buitenstaander 
bij de zittende magistratuur zijn gekomen, een derde afkomstig is uit de 
advocatuur en jets minder dan een derde uit de overheid (BETEOR, 
1995). 

— De meeste buitenstaanders beschildcen op het moment dat zij solliciteren 
over aanzienlijk meer werkervaring dan de voorgeschreven zes jaar. De 
gemiddelde leeftijd van de sollicitanten is namelijk om en nabij de 40 
jaar (Toneman, 2000). 

— Om een beeld te krijgen van de concurrentiepositie van de RM op de 
arbeidsmarkt voor juristen is aan leden van de RM naar hun oordeel 
gevraagd over hun eigen arbeidssituatie en aan juristen uit andere 
branches gevraagd hoe zij de arbeidssituatie bij de RM beoordelen. Uit 
de resultaten blijkt dat de leden van de RM zelf een positief beeld hebben 
van hun werksituatie, terwijI het werken bij de RM bij de juristen uit de 
andere branches eveneens een positief imago heeft. Ondanks dat kost het 
de RM veelal meer moeite jonge juristen te werven dan het bedrijfsleven 
(Lensvelt-Mulders e.a., 1999). Lensvelt-Mulders e.a. geven daarvoor de 
volgende verklaringen: 
– De meeste leden van de RM worden door middel van advertenties 

geworven of plegen een open sollicitatie. Weinig rechters en 
officieren van justitie zijn voor de functie gevraagd of benaderd via 
netwerken en wervings- en selectiebureaus (headhunters). In de 
advocatuur, het bedrijfsleven en bij (inter)nationale instellingen is dit 

• 	 echter een veel voorkomende praktijk. 
– Het &nag° van de RM is zó goed dat dit leidt tot zelfselectie door de 

potentiele kandidaten. Aan het begin van de carriere ziet de jurist de 
RM als jets voor 'later', omdat hij er nu nog niet aan toe is, en 
wanneer het eenmaal 'later' is, vraagt de jurist zich af of hij wel 
voldoende bagage heeft om door de selectie te komen en toe te 
treden tot de RM. 

2.2.7 (Mogelzjke) veranderingen 

— De sollicitatieprocedure voor de raio's kostte veel tijd en duurde tot voor 
kort circa acht maanden, inclusief de plaatsing bij de rechtbank waar de 
opleiding gaat plaatsvinden. Ook de selectie van buitenstaanders nam 
(te) veel tijd in beslag (Werkgroep, 1999). De selectieprocedure voor de 
raio-opleiding is echter met ingang van 1 januari 2000 aanzienlijk verkort, 
namelijk naar acht weken. De duur van de selectie van de 
buitenstaanders is eveneens verkort (Toneman, 2000). 

— Steeds meer sollicitanten voor de raio-opleiding beschildcen over enige 
werkervaring. Door de verkorting van de studieduur en de tempobeurs 
studeren rechtenstudenten namelijk op jongere leeftijd af dan voorheen. 
Doordat de maximumleeftijd voor toelating tot de raio-opleiding 30 jaar 
is gebleven, hebben jonge juristen dus meer tijd dan vroeger om in een 
juridisch beroep werkervaring op te doen voordat zij voor een 
opleidingsplaats solliciteren. Voor deze groep jonge juristen met 
werkervaring worden vaalc vrijstellingen verleend voor bepaalde 
onderdelen van de opleiding; wat betreft de stages kan in beginsel alleen 



de buitenstage warden verkort of weggelaten. Ms gevolg daarvan wordt 
het verschil tussen de buitenstaanderslijn en de raio-lijn kleiner. 

— Volgens Lensvelt-Mulders e.a. (1999) moet ervoor warden gewaakt dat 
het werken bij de RM voor juristen met belangstelling daarvoor niet het 
imago van jets onbereikbaars lcrijgt. De instroom van buitenstaanders 
zou volgens hen wellicht kunnen worden vergroot, indien de RM voor 
twee verschillende functies met afzonderlijke functieprofielen zou 
werven: 
– een verticaal profiel voor juristen met managementcapaciteiten die 

door 'carmen groeien tot president; 
– een horizontaal profiel voor juristen the zich verder lcunnen 

specialiseren. 
Voor het werven van jonge juristen verdient het voor de RM aanbeveling 
om nieuwe vormen van werving te onderzoeken, aldus Lensvelt-Mulders 
e.a. Daarbij denken zij aan: 
– het aanhalen van de banden met hoogleraren aan rechtenfaculteiten, 

die de beschikbare kandidaten meestal persoonlijk kennen en de 
eerste contacten kunnen verzorgen; 

– deelname aan bedrijvendagen; 
– het verzorgen van stages voor rechtenstudenten. 

2.3 	Opleiding tot rechter 

23.1 	Wettelijk kader 
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— De raio-opleiding is geregeld in het Besluit opleiding rechterlijke 
ambtenaren (Bora), gebaseerd op artikel 59i, tweede lid, Wet RO. Het 
doel van de opleiding is, aldus artikel 2, eerste volzin, Bora, 'het 
verschaffen aan toekomstige rechterlijke ambtenaren van de kennis, de 
vaardigheden en de ervaring die nodig zijn am een rechtsprekende 
functie clan wel de functie van officier van justitie te kunnen uitoefenen'. 
De structuur van de opleiding, en de status, rechten en verplichtingen 
van degenen die de opleiciing volgen, zijn geregeld in de artikelen 2 t/m 8 
en 21 t/m 29 Bora. 

— De procedures voor de opleiding van buitenstaanders voor een eerste 
benoeming bij de zittende magistratuur zijn niet wettelijk geregeld (zie 
Simons, 1996, p. 74 e.v.). 

2.3.2 	Verantwoordelijke instantie(s) 

De minister van Justitie heeft de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) 
in Zutphen belast met de uitvoering van de opleiding voor de rechterlijke 
macht (Simons, 1996, p. 78 e.v.; Broelchoven, 1999). Hoewel SSR door het 

16  Voor de opleiding van buitenstaanders tot officier van justitie bestaan w61 duidelijke 
richtlijnen. De opleiding kan alleen in een fulltime dienstverband worden gevolgd en 
komt sterk overeen met die van de raio's bij het parket. Bij een positieve beoordeling 
wordt de buitenstaander na een jaar tot officier van justitie benoemd (Verburg, 1996). 
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ministerie van Justitie wordt gefinancierd en de besteding van dat budget 
jaarlijks tegenover de minister moet verantwoorden, is het opleidingsinstituut 
in die zin een onafhankelijke instelling dat het de wettelijke status heeft van 
een stichting. Er is voor deze rechtsvorm gekozen vanwege de onafhankelijk-
held van de rechterlijke macht. SSR stelt een opleidingsreglement vast dat 
door de minister van Justitie moet worden goedgekeurd. 
In Zutphen verzorgt SSR een uitgebreid opleidings- en bijscholings-
programma. Raio's en buitenstaanders die voor de functie van rechter of 
officier van justitie worden opgeleid, kunnen kosteloos aan deze cursussen 
deelnemen." 
Het bestuur van SSR bestaat uit vooraanstaande leden van de rechterlijke 
macht, een lid van de balie, een raio en een vertegenwoordiger van het 
ministerie van Justitie. Het bestuur van SSR wijst een rector en conrector 
voor de opleiding aan, die aflcomstig moeten zijn uit de rechterlijke macht. 
Tot op heden is de rector altijd een lid van de zittende en de conrector een 
lid van de staande magistratuur. De rector is voor vijf jaar en de conrector is 
voor drie jaar fulltime gedetacheerd bij SSR. Zij worden ondersteund door 
enIcele andere leden van de rechterlijke macht die in beginsel voor drie jaar 
parttime zijn gedetacheerd, en door een staf. 
Onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van SSR wordt door 
gedetacheerde leden van de rechterlijke macht het cursusprogramma 
samengesteld, in samenwerking met een aantal cursuscoordinatoren. 
Laatstgenoemden zijn vaak jurist en meestal uit de rechterlijke organisatie 
afkomstig. 
— SSR organiseert het theoretische deel van de raio-opleiding, de 

rechtbanken en parketten waar de raio's werken, organiseren het 
pralctijkgedeelte. SSR heeft voor de eerste vier jaar een vast curriculum 
ontwildceld. 
De rector van SSR is namens de minister van Justitie gemandateerd een 
aantal in het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren (Bora) genoemde 
bevoegdheden uit te oefenen (Mandaatbesluit opleiding rechterlijke 
ambtenaren, 2 juni 1998). Hij moet het opleidingsprogramma van iedere 
individuele raio goecikeuren en ldjkt daarbij naar lcwantiteit en kwaliteit 
van de op te dragen werkzaamheden en de gekozen mix van cursussen. 
Bovendien begeleidt hij en houdt hij toezicht op de jaarlijkse 
beoordelingen van de raio's, voor zover deze betreldcing hebben op de 
binnenstage. De beoordeling van de raio tegen het einde van zijn 
buitenstage geschiedt door een door de rector aan te wijzen functionaris. 
Bovendien beslist de rector in individuele gevallen of de opleiding kan 
worden verkort of moet worden verlengd (zie paragraaf 2.3.5). 18  
De opleiding wordt centraal geleid om te garanderen dat alle raio's 
volgens dezelfde normen worden opgeleid. De rector ziet toe op de juiste 
vormgeving en uitvoering van het opleidingsprogramma. Daartoe 
onderhoudt hij regelmatig contact met degenen die de raio's op de 

'7  Bovendien verzorgt SSR de opleicling voor gerechts- en parketsecretarissen en verzorgt zij 
cursussen voor de administratief-juridische ondersteuning (Trema, 1996). 

18  Bij verlenging van een stage moet de rector eerst het hoofd van dienst hebben gehoord. 
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werkplek moeten begeleiden (opleiders, mentoren, rechtbankpresidenten 
en hoofdofficieren van justitie) en met de raio's zelf. Bovendien komen 
degenen die voor het praktijkgedeelte van de opleiding verantwoordelijk 
zijn, een aantal keren per jaar bijeen in Zutphen (Simons, 1996, p. 78; 
Verburg, 1996; Van Os van den Abeelen, 1998; Broelchoven, 1999). 

— De opleiding van buitenstaanders voor de zittende magistratuur is minder 
goed georganiseerd en is ook moeilijker te organiseren dan die voor de 
raio's. In tegenstelling tot de raio's hebben de buitenstaanders sterk 
uiteenlopende werkervaringen. Daarom is het moeilijk voor de 
buitenstaanders een uniform opleidingsprogramma samen te stellen. 
Bovendien is de organisatie van de opleiding van buitenstaanders tot 
rechter geheel in handen van de arrondissementsrechtbanken waar zij 
onder vallen. De meeste rechtbanken hebben een intern reglement voor 
de opleiding en wijzen soms een rechter aan als coordinator voor de 
buitenstaandersopleiding. 
SSR tracht het opleidingsprogramma voor buitenstaanders meer 
structuur te geven en is per 1 januari 2000 gestart met een modulaire 
leergang van 15 maanden, waarvan de modules ook afzonderlijk kurmen 
worden gevolgd. Deze leergang is overigens alleen bestemd voor 
buitenstaanders die reeds tot rechter zijn benoemd. 

Uit het voorafgaande valt af te leiden dat de minister de opleiding voor de 
zittende magistratuur financiert. Hij neemt ook formeel de beslissing of de 
raio-opleiding in individuele gevallen wordt verkort of verlengd, en of een 
individuele raio de opleiding moet afbreken. Hij heeft al deze bevoegdheden 
echter aan de rector van SSR gemandateerd. SSR is ook verantwoordelijk voor 
het theoretische gedeelte van de raio-opleiding. De gerechten en parketten 
waar de raio's werkzaam zijn, verzorgen (onder toezicht van SSR) het 
praktische gedeelte van de opleiding. 
De minister heeft nog minder invloed op de opleiding van buitenstaanders 
die voor de ZM opteren. Deze opleiding valt geheel onder de 
verantwoordelijlcheid van de gerechten. 

23.3 Docenten 

SSR heeft geen eigen docentenkorps. Zij trelct haar docenten aan uit de 
rechterlijke macht, de balie, de rechtenfaculteiten van de Nederlandse 
tuilversiteiten, de Raad van State, de politie, diverse ministeries, uit de private 
sector (bijvoorbeeld managementdeskundigen), etc. (Verburg, 1996). 

2.3.4 Doelgroep 

— De raio-opleidingleidt zowel voor de zittende als de staande 
magistratuur op en de deelnemers ktumen pas na 38 maanden voor 
gstaate of 'zitten' Idezen (Bora, gebaseerd op artikel 59i, tweede lid, Wet 
RO). 

— De opleiding van buitenstaanders voor de zittende magistratuur staat 
geheel los van die voor het OM (Simons, 1996, p. 74 e.v.). 



2.3.5 Tijdsduurlfasering 
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— , Het is de bedoeling dat de verhouding tussen het theoretische en 
praktijkgedeelte van de raio-opleiding 40%-60% is. 19  
De raio-opleiding duurt in beginsel zes jaar en bestaat uit een 
binnenstage, een buitenstage en een theoretisch vormingsprogramma. 
De binnenstage duurt vier jaar, waarbij de deelstages in de eerste 38 
maanden" voor alle raio's dezelfde zijn en de deelstage in het vierde jaar 
bij een gerecht of parket plaatsvindt, afhanIcelijk van de keuze die de raio 
voor `staan' of 'zitten' heeft gemaakt. 
Het stageprogramma ziet er als volgt uit: 
– de strafkamers van een gerecht: 6 maanden; 
– de civiele kamers van een gerecht: 10 maanden; 
– de administratieve kamers van een gerecht: 10 maanden; 
– als officier van justitie in opleiding bij een parket: 12 maanden. 
– het 'verdiepingsjaar': tien maanden bij twee sectoren van een gerecht 

(voor degenen die voor de ZM hebben gekozen); 
– de buitenstage buiten de RM die in beginsel twee jaar duurt. 
Aan het begin van iedere stage is er een verplichte SSR-cursus van een 
week (5 werkdagen). De cursussen dienen als aanvulling op de stages. 
Indien een raio al enige werkervaring heeft, kan de opleiding worden 
verkort. De verkorting bedraagt hoogstens drie jaar en wordt allereerst in 
mindering gebracht op de buitenstage. 
De opleiding kan ook worden verlengd, bijvoorbeeld bij nog niet 
voldoende functioneren aan het eind van een stage of in geval van 
deeltijdarbeid. De verlenging bedraagt in beginsel niet meer dan een jaar 
en heeft in principe alleen betreldcing op de binnenstage (De Groot-van 
Leeuwen e.a., 1996; Simons, 1996, P.  78 e.v.; Verburg, 1996; Broelchoven, 
1999). 

— De duur van de opleiding van buitenstaanders verschilt per rechtbank en 
duurt in de regel een of twee jaar. Soms moet de buitenstaander in twee 
sectoren ervaring opdoen, soms kan hij volstaan met de sector waarmee 
hij in zijn vorige werldcring de meeste ervaring heeft opgedaan en waarin 
de rechtbank hem in de toekomst als rechter wil inzetten (Verburg, 1996; 
Van Os van den Abeelen, 1998). Bovendien kan de mate van 
beschikbaarheid voor de opleiding per persoon verschillen, omdat de 
buitenstaanders hun gerechtelijke werlczaamheden parttime verrichten, 
veelal naast een vaste dienstbetreldcing (Otte, 1998). 

19  Tot het theoretische deel van de opleiding wordt gerekend: de cursussen van SSR, 
inclusief de voorbereiding daarvan, alsmede de bestudering van de literatuur en 
jurisprudentiestudie met het oog op de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden 
(SSR, 2000). 

20  Per 1 december 1997 is de parketstage verlengd van 10 tot 12 maanden en de 
verdiepingsstage van 12 tot 10 maanden teruggebracht. Deze nieuwe fasering geldt voor 
alle lichtingen raio's die vanaf dat tijdstip de parketstage in zijn gegaan (SSR, 2000). 



2.3.6 Inhoud 
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— Tijdens de stages bij een gerecht werlct de raio als gerechtssecretaris. In 
feite is hij meet Naast het concipieren van vonnissen leert hij ook 
getuigen te ondervragen in aanwezigheid van een ervaren rechter. Dit 
betekent dat hoewel de raio in deze periode niet de bevoegdheden van 
een rechter bezit, hij een groot deel van het werk van de rechter kan 
uitvoeren onder begeleiding en toezicht van een ervaren rechter. Op het 
parket werlct de raio als een substituut officier van justitie. De raio begint 
met de behandeling van Ideine vergrijpen (waarbij hij bijvoorbeeld moet 
overleggen met de politie, etc.) en aan het eind van de opleiding 
behandelt hij allerlei strafzaken (min of meer) zelfstandig. 
Voor de raio's die voor de zittende magistratuur ldezen, bestaat de vijfde 
stage in het vierde jaar (het verdiepingsjaar) uit werlczaamheden bij twee 
sectoren van een rechtbank gedurende 10 maanden als rechter-
plaatsvervanger (zie paragraaf 2.3.1). Zij worden in beginsel alleen als lid 
van een meervoudige kamer ingezet (De Groot-van Leeuwen e.a., 1996; 
Simons, 1996, p. 78 e.v.; Verburg, 1996; Broekhoven, 1999). 
De door SSR voor de raio's georganiseerde cursussen bestaan uit 
inhoudelijke cursussen, ter vergroting van de kennis, en 
vaardigheidscursussen (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999a, p. 
8 e.v.). Under vaardigheidscursussen wordt onder meer verstaan: 
technische cursussen (zoals de techniek van het schrijven van 
dagvaardingen en vonnissen), cursussen over de organisatie van de 
rechtedlike macht, inclusief managementprincipes, en cursussen over 
conununicatietechnieken en het horen van getuigen (De Groot-van 
Leeuwen, 1996; Verburg, 1996). 

— Er is momenteel geen overzicht van de opleidingsprogramma's voor 
buitenstaanders bij de gerechten (VVerkgroep, 1999). 
Naast hun opleiding op de werkplek volgen buitenstaanders, afhankelijk 
van hun ervaring en behoeften, cursussen van SSR of een ander relevant 
opleidingsinstituut (universiteit, postdoctoraal onderwijs, etc.) (Verburg, 
1996; Simons, 1996, p. 75 e.v.). Zoals in paragraaf 2.3.2 vermeld, is de bij 
SSR ontwildcelde leergang uitsluitend bestemd voor buitenstaanders die 
al tot rechter zijn benoemd. 

2.3.7 	GeneralistischIspecialistisch 

— De raio-opleiding is een initiele opleiding en !evert geen specialisten af. 
De raio's krijgen een algemene introductie in de belangrijkste sectoren 
en kunnen na hun opleiding dan ook in al deze sectoren functioneren. 

— De buitenstaanders volgen hun opleiding in den of twee sectoren van een 
gerecht. Zij zijn sons in hun oude juridische beroep op een bepaald 
terrein gespecialiseerd en zijn bij de ZM, zij het vanuit een andere optiek, 
op dat zelfde terrein werlczaam (Verburg, 1996; Van Os van den Abeelen, 
1998). 



2.3.8 	Vrijwilligiverplicht 
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— Met ingang van het cursusjaar 2000 is vrijwel het hele curriculum van de 
raio-opleiding verplicht gesteld. Aileen bij de cursussen voor de 
basisstage bestuursrecht en voor het verdiepingsjaar is nog sprake van 
enige keuzevrijheid (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999a, p. 8 
e.v.). 
De raio's zijn betrekkelijk vrij in hun keuze van een stageplaats voor hun 
buitenstage. In de praktijk blijkt dat zij vaak ldezen voor een stage in de 
advocatuur, maar zij kiezen ook in vrij veel gevallen voor stages die wat 
verder afstaan van de ZM, zoals een stage bij de politie of in het 
bedrijfsleven. 

— Buitenstaanders nemen op basis van vrijwilligheid deel aan het 
cursusprogramma van SSR. 

2.3.9 	Toetslbeoordeling 

— De kennis en vaardigheden die de raio's bij de SSR-cursussen opdoen, 
worden niet via een tentamen, maar in de praktijk getoetst tijdens de 
ZM- dan we! parketstages 
De raio's worden tijdens de eerste vier jaar van hun opleiding jaarlijks 
beoordeeld. Dit geschiedt door degenen die hen bij de gerechten en 
parketten opleiden, en de rector van SSR ziet erop toe dat de 
beoordelingen volgens de regels plaatsv -inden. Verder geeft de rector van 
SSR aan het eind van de opleiding een beoordeling voor de buitenstage. 21  
Bij een negatieve beoordeling, lcrijgt de raio een formele waarschuwing. 
Een tweede negatieve beoordeling leidt tot ontslag. Het komt in een 
aantal gevallen voor dat daartoe wordt besloten, meestal uiterlijk na 
afloop van de tijdelijke aanstelling aan het eind van het derde jaar. In de 
meeste gevallen wordt de opleiding echter met succes voltooid.' (De 
Groot-van Leeuwen, 1996; Verburg, 1996). 

— De opleidingstijd van de buitenstaanders dient tevens als proefperiode 
waarin de rechtbank zich een oordeel kan vormen over het functioneren 
van de betrolckene. In de regel worden de betrokkenen na den of twee 
jaar door het gerecht beoordeeld en bij een positieve beoordeling zal de 
rechtbanlc de minister aanbevelen de kandidaat te benoemen. In de regel 
volgt de minister dat advies op (Broelchoven, 1999). 

2.3.10 Status van de deelnemers aan de opleidingen 

— Degenen die tot de raio-opleiding worden toegelaten, worden door de 
minister van Justitie aangesteld als rechterlijk ambtenaar in opleiding 
(raio) in tijdelijke dienst. Zij worden voor de duur van in beginsel drie 

21  Deze beoordeling is gebaseerd op informatie over het functioneren van de raio, afkomstig 
van ciiens stagebegeleider tijdens de buitenstage (SSR, 2000). 

22  Er zijn ongeveer 250 raio's en ieder jaar verlaten den of twee van hen de opleiciing onder 
dwang en een of twee doen dat vrijwillig (Verburg, 1996). 



jaar tewerkgesteld bij een arrondissementsrechtbank en een 
arrondissementsparket (art. 21 Bora). Zij zijn ondergeschilct aan het 
hoofd van dienst, dat wil zeggen de president of hoofdofficier van justitie 
van respectievelijk het gerecht of parket waar zij werken. Na afloop van 
de tijdelijke aanstelling volgt aanstelling als raio in vaste dienst, tenzij de 
opleiding is of wordt beeindigd (art. 22 Bora). 
De raio's die voor de zittende magistratuur kiezen, worden in hun 
verdiepingsjaar voor 10 maanden als rechter-plaatsvervanger 
aangesteld.' Na afloop van deze deelstage worden zij, op eigen verzoek, 
weer ontslagen als rechter-plaatsvervanger. 
Na afronding van de opleiding worden de opgeleide raio's bij koninldijk 
besluit benoemd tot gerechtsauditeur en rechter-plaatsvervanger. Zodra 
de betroldcene een jaar in die hoedanigheden heeft gefunctioneerd, kan 
hij voor benoeming tot rechter in aanmerking komen. De rechtbank 
adviseert dan de minister van Justitie de betroldcene als rechter aan te 
stellen. In de regel volgt de minister dat advies op (De Groot-van 
Leeuwen e.a., 1996; Simons, 1996, p. 79 e.v.; Verburg, 1996; Broekhoven, 
1999). 
Buitenstaanders die voor het rechterschap in aanmerlcing komen, treden 
eerst voor enige tijd (in de regel: een a twee jaar) in dienst bij een 
rechtbank als rechter-plaatsvervanger en tegenwoordig ook steeds vaker 
als gerechtsauditeur. Hun benoeming tot rechter verloopt analoog aan 
die van de opgeleide raio's (De Groot-van Leeuwen e.a., 1996; Simons, 
1996, p. 78 e.v.; Verburg, 1996; Van Os van den Abeelen, 1998; 
Broelchoven, 1999). 

23.11 Vervolgtraject 

— Een plaatsingscommissie, onder het voorzitterschap van de Directeur 
Rechtspleging en verder bestaand uit leden van de zittende en staande 
magistratuur, beslist waar de raio's die de opleiding hebben afgerond, 
worden tewerkgesteld. De commissie houdt daarbij zoveel mogelijk 
rekening met de behoeften in het veld en met de wensen van de 
betrokkenen zelf. De opgeleide raio wordt eerst als gerechtsauditeur en 
rechter-plaatsvervanger aangesteld en wordt in de regel na een jaar tot 
rechter benoemd (De Groot-van Leeuwen e.a., 1996; Simons, 1996, p. 79 
e.v.; Verburg, 1996; Broelchoven, 1999). 

— Voor onlangs tot rechter benoemde buitenstaanders bestaat de 
mogelijkheid de nieuwe modulaire leergang van SSR te volgen. De 
leergang omvat een algemeen blok van vaardigheidscursussen en een 
rechtsinhoudelijk blok van de sector waar de buitenstaander 
(hoofdzakelijk) werlczaam is. De leergang neemt 15 maanden in beslag 
(Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999b, c, d). 

Rechter-plaatsvervangers moeten aan dezelfde eisen voldoen als de andere leden van het 
gerecht. Zij zijn lid van het gerecht waarbij zij zijn benoemd, ook al hebben zij niet alle 
bevoegdheden van de vaste leden (Simons, 1996, p. 64 e.v.). 

40 
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Evaluaties 
— De volgende evaluaties van de raio-opleiding zijn bekend: 

- In 1995 heeft de CERO (Commissie Evaluatie Raio-opleiding) in 
opdracht van SSR de raio-opleiding geevalueerd. De CERO heeft een 
enquete laten houden onder personen die op diverse wijzen 
betroklcen zijn (geweest) bij de raio-opleiding, namelijk 
rechtbankpresidenten, hoofdofficieren van justitie, docenten van de 
verplichte raio-cursussen en werkbegeleiders buitenstages. De 
onderzoekers zijn ervan uitgegaan dat rechtbankpresidenten en 
hoofdofficieren van justitie het evaluatieformulier hebben ingevuld 
na ruggespraak met de verschillende opleiders en mentoren. 
Daarnaast heeft de CERO het College van Procureurs-generaal, de 
Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), het ministerie van Justitie, 
de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en 
vertegenwoordigers van de raio's verzocht om commentaar op de 
raio-opleiding. De CERO vroeg daarbij eventuele lcnelpunten aan te 
geven en voorstellen te doen voor verbeteringen. Bovendien zijn de 
resultaten van enquetes, gehouden tussen 1992 en 1994 onder raio's, 
opleiders en mentoren op rechtbanken en parketten, in de evaluatie 
opgenomen (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1996). 

- Naast deze evaluatie zijn de resultaten bekend van een enquete die 
in 1995 onder de raio's is gehouden in opdracht van de raio-
congrescommissie ter voorbereiding van het driejaarlijkse raio-
congres (De Groot-van Leeuwen, e.a., 1996). Bovendien is in 
opdracht van de NVvR een enquete onder de leden van de 
rechterlijke macht gehouden over hun rechtspositie. In die enquete 
zijn ook enkele vragen over de raio-opleiding opgenomen (BETEOR, 
1995). 

— Uit de evaluaties blijkt dat tevredenheid over de raio-opleiding de 
overhand heeft. Uit het onderzoek van de CERO en de twee andere 
enquetes komt naar voren dat de respondenten in hoofdlijnen tevreden 
zijn over de uitgangspunten, opzet en totale duur van de raio-opleiding. 
Een duidelijke meerderheid is ook tevreden over de aanwezigheid en 
lengte van de buitenstage. Verder zijn de meeste respondenten 
voorstander van de handhaving van de gemeenschappelijke opleiding 
voor toekomstige rechters en leden van het OM. 

— Er worden wel grote onderlinge verschillen tussen de stages bij de diverse 
gerechten en parketten geconstateerd. Dit blijkt uit de evaluatie van de 
raio-opleiding en de enquete onder de raio's in 1995. Dat geldt ook voor 
het verdiepingsjaar. Daardoor ontstaan regionale verschillen tussen de 
raio's die zich niet goed verdragen met de landelijke inzetbaarheid. Er 
wordt ook onvoldoende gewerlct aan de hand van een met de raio 
besproken opleidingsplan, waardoor deze onvoldoende weet wat er van 
hem wordt verwacht, aldus de respondenten. Verder blijkt uit de raio-
enquete van 1995 dat veel raio's vinden dat hun opleiders te weinig tijd 
aan hun opleidingstaak (kunnen) besteden en merken sommige raio's op 
dat zij regelmatiger feedback over hun functioneren zouden willen 
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ontvangen. Respondenten uit de grotere arrondissementen blijken 
minder tevreden over hun opleiding (34%) dan raio's uit middelgrote 
(54%) en kleinere arrondissementen (55%). 

— Er zijn ook vragen gesteld over het beoordelingssysteem. Uit de evaluatie 
van de CERO en de in 1995 onder raio's gehouden enquete blijkt 
weliswaar dat de helft van de raio's daar tevreden over is, maar de andere 
helft heeft duidelijk lcritiek op de inhoud en de gang van zaken bij de 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Sommigen vinden de 
beoordelingen te algemeen. Anderen menen dat er weliswaar voldoende 
wordt gekeken naar juridische en technische lcwaliteiten, maar te weinig 
naar persoonlijke eigenschappen, zoals de presentatie en de houding 
tijdens de zitting (De Groot-van Leeuwen, e.a., 1996; zie ook Otte, 1998). 
Daamaast wordt geconstateerd dat de beoordelingen de raio te laat ter 
ore komen om zijn minder sterke punten nog tijdens de stage te kunnen 
verbeteren. Hij kan ook niet meer door middel van commentaar de 
inhoud van de beoordeling beInvloeden (Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging, 1996; De Groot-van Leeuwen, e.a., 1996; zie ook Otte, 
1998). 

— De relatie tussen theorie en praktijk bij de raio-opleiding is eveneens aan 
de orde gesteld. Uit de evaluate van de CERO blijkt dat tweederde van 
de respondenten de verhouding tussen het theoretische en 
opleidingsgedeelte van de raio-opleiding van 40%-60% juist vindt. In de 
pralctijk worden de raio's echter meestal niet voor 40% vrijgemaakt voor 
het volgen van cursussen en zij moeten deze grotendeels in him vrije tijd 
voorbereiden (Stichting Studiecentrtun Rechtspleging, 1996). 

Ervaringen 
Naast de resultaten van de evaluaties wordt in de literatuur melding gemaakt 
van enkele ervaringen in de praktijk met de opleiding tot rechter van 
buitenstaanders: 
— Doordat er voor buitenstaanders the voor het rechterschap in 

aanmerking komen, geen algemeen geldend beoordelingssysteem is, 
komt het voor dat zij eerst na jaren te horen krijgen dat zij door hun 
gerecht niet bij de minister zullen worden aanbevolen (Verburg, 1996). 

— Van Os van den Abeelen (1998) constateert dat buitenstaanders in veel 
gevallen hun opleiding geheel in hun eigen tijd moeten volgen en dat de 
vergoeding voor het rechter-plaatsvervangerschap in geen enkele 
verhouding staat tot de tijd the erdoor in beslag wordt genomen. Hij is 
van oordeel dat een dergelijke opleiding die in de regel toch wel 
anderhalf jaar in beslag neemt, weinig aantrekkelijk is voor personen die 
al een verantwoordellike positie innemen. Het valt hem in dit verband op 
dat er nauwelijks gebruik wordt gemaalct van de mogelijlcheid om iemand 
voor de duur van de opleiding voor een dag per week als 
gerechtsauditeur aan te stellen. Er wordt overigens de laatste tijd ook al 
op steeds grotere schaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheid 
(Begeleidingscommissie, 2000). 

— Het is niet bekend hoeveel buitenstaanders de opleiding afmaken. 
(Werkgroep, 1999). 
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In haar adviesnota komt de werkgroep Werving, selectie en opleiding voor 
leden van de rechterlijke macht met een aantal voorstellen om het bestaande 
opleidingsbeleid te intensiveren en het opleidingstraject aan te passen.' 
De Werkgroep is vOOr hanclhaving van een gemeenschappelijke opleiding 
voor rechters en officieren van justitie en voor handhaving van de 
buitenstage, die alleen kan worden verkort of weggelaten bij personen die al 
relevante werkervaring hebben (Werkgroep, 1999). 
Er gaan echter ook stemmen op om de keuze voor de zittende of staande 
magistratuur te vervroegen of de gemeenschappelijke raio-opleiding geheel te 
vervangen door twee gescheiden opleidingen (zie De Groot-van Leeuwen, 
1996). 
Daarnaast tonen enkele leden van de rechtsprekende macht zich voorstander 
van een verkorting van de raio-opleiding door de buitenstage weg te laten. 
Aangezien ook zij echter werkervaring buiten de rechterlijke macht als 
onontbeerlijk beschouwen voor magistraten, stellen zij voor om in dat geval 
alleen personen met minimaal twee jaar relevante werkervaring tot de raio-
opleiding toe te laten en de leeftijdsgrens eventueel te verhogen (Van Os van 
den Abeelen, 1998; Otte, 1998).' 

2.4 Permanente educatie van rechters 

	

2.4.1 	Wettelzjk kader 

De permanente educatie van rechters is niet wettelijk geregeld. 

	

2.4.2 	Verantwoordelijke instantie(s) 

De minister heeft SSR belast met de organisatie van cursussen voor de 
permanente educatie van rechters en leden van het OM (Simons, 1996, P.  78 
e.v.; Broelchoven, 1999). 

a; 
24  De Werkgroep komt onder meer met de volgende voorstellen: de vorming van den 

commissie voor zowel de selectie van raio's als die van buitenstaanders; de ontwikkeling 
van functieprofielen met kemcompetenties, toetsingsmaatstaven en eindtermen ter 
verduidelijking van de selectie- en beoordelingscriteria; een modulaire opbouw van de 
opleiding, waarbij wordt gedacht aan opleiciingsbloldcen van in-service training met 
bijbehorende theoretische scholing; een regierol voor SSR; werving van juristen die te oud 
zijn voor de huidige raio-opleiding en te onervaren voor die van de buitenstaanders 
('derde instroom'); vergroting van de opleidingscapaciteit voor raio's door hen ook te 
plaatsen op gerechtshoven en andere gerechten, zoals het College van Beroep voor het 
Bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep; functiegerichte cursussen voor de ZM in 
verband met de functiedifferentiatie die zich binnen de gerechtelijke organisatie begint af 
te tekenen; verbetering van de rechtspositie van de buitenstaanders door hen tijdelijk 
(bijvoorbeeld voor twee jaar) aan te stellen als gerechtsauditeur annex rechter-
plaatsvervanger met salaristoeslag; versterldng van de buitenstaandersoplekling door de 
nieuwe leergang voor buitenstaanders van SSR verplicht te stellen (Werkgroep, 1999). 

25  Er ligt thans een voorstel bij de Raad van State om het leeftijdscriterium te schrappen uit 
het BoRa. Dit kan daarna door middel van een KB op elk gewent moment ingaan. Dit 
vraagt wel afstemming met de selectiecommissies. 



De minister financiert de permanente educatie. Leden van de RM kunnen 
kosteloos aan de cursussen deelnemen. SSR moet de besteding van de golden 
tegenover de minister verantwoorden. De minister vervult geen rol bij de 
vorm en inhoud van de opleiding. 

2.4.3 Docenten 

SSR trelct ook voor haar cursussen in het kader van de permanente educatie 
gastdocenten aan uit de RM en andere organisaties (zie paragraaf 2.3.1) 
(Verburg, 1996). 

2.4.4 Doelgroep 

De cursussen van SSR staan in het algemeen open voor leden van de ZM, 
leden van het OM en/of secretarissen ZM/OM of de administratieve 
ondersteuning, en (in beperkte mate) voor derden, zoals advocaten (zie 
Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999 a; b; c en d). 

2.4.5 Tijdsduur 

De cursusduur bedraagt ca. 1-7 dagen. (zie Stichting Studiecentrum 
Rechtspleging, 1999 a; b; c en d). 

2.4.6 Inhoud 

2.4.7 	VrijwilligIverplicht 

De rechters nemen op vrijwillige basis deel aan het cursusprogramma (zie 
Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999 a; b; c en d) 

2.4.8 Relatie tussen loopbaan en permanente educatie 
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SSR geeft inhoudelijke cursussen en trainingen in vaardigheden (juridische 
vaardigheden, maar ook communicatie, sociale vaardigheden en 
management). Er wordt ook in toenemende mate aandacht besteed aan 
Europees recht (zie Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999 a; b; c en d). 

Er is binnen de rechtsprekende macht sprake van horizontale en verticale 
mobiliteit. Rechters kunnen naar eon andere functie op hetzelfde niveau 
overstappen door van sector te veranderen. Deze sector-overstappers kunnen 
deelnemen aan de nieuwe leergang van SSR die ook voor onlangs tot rechter 
benoemde buitenstaanders is bestemd (zie paragraaf 2.3). 
Rechters kunnen ook promotie maken, bijvoorbeeld door middel van een 
bevordering tot (vice-)president van een gerecht of raadsheer bij eon 
gerechtshol 
Bij promoties van rechters tot (vice)president is lange tijd gebruik gemaalct 
van het ancienniteitsprincipe. De minister van Justitie volgde bij zijn 
benoemingen vrijwel altijd het advies van de gerechten zelf op, gebaseerd op 
dat principe. Inmiddels is het belang van ancienniteit echter sterk 



afgenomen, mede als gevolg van veranderingen in de organisatie van de 
gerechten en in de taken van de (vice-)president.' Er zijn thans bij de 
gerechten procedures opgesteld voor de benoeming van de vice-presidenten 
en de president, met het accent op de functie-eisen en de lcwaliteit van de 
kandidaat. Er worden door SSR modules gegeven voor rechters die 
managementtaken (gaan) vervullen (Simons, 1996: p. 170 e.v.; Broekhoven, 
1999; Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 1999b, c, d). 

2.4.9 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
Uit de in 1995 onder leden van de rechterlijke macht gehouden rechtspositie-
enquete (zie paragraaf 2.3.3) bleek dat de overgrote meerderheid van de 
respondenten tevreden was over de kwaliteit (88%) en het keuze-aan.bod 
(87%) van de cursussen die SSR organiseert in het kader van de permanente 
educatie (BETEOR, 1995). 

Ervaringen 
Het totale aantal inschrijvingen op de cursussen van SSR is jaarlijks ongeveer 
10.000. Ongeveer de helft van het aantal aangeboden plaatsen wordt 
ingenomen door leden van de zittende magistratuur. De cijfers over 1999 en 
2000 zijn nog niet bekend (Stichting Studiecentrum Rechtspleging, 2000). 
Volgens een artikel in Trema van enkele jaren geleden neemt echter minder 
dan 25% van alle rechters en leden van het OM jaarlijks aan minstens een 
cursus deel (Trema, 1996). 

2.4.10 (Mogelijke) veranderingen 
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Door de invoering van een verplicht curriculum voor de raio-opleiding 
staat een gedeelte van het opleidingsbudget vast voor de gerechten. Het 
overgebleven deel voor de permanente educatie is daarmee beperkt. Als 
gevolg van de sinds 1 januari geldende lcwantumregeling, die inhoudt dat 
ieder gerecht intekent voor bepaalde cursussen op basis van het aantal 
toegekende studiepunten (en daarmee budget), zijn de verzoeken voor de 
vaardigheidstrainingen afgenomen. Deze cursussen zijn namelijk over 

26  De reorganisatie van de gerechten brengt met zich mee dat er meer duidelijkheid komt 
ten aanzien van de verdeling van de verantwoordelijIcheden. De gerechtspresidenten 
hebben de laatste tijd op het terrein van het beheer meer verantwoordelijIcheden 
gekregen en daarmee is hun rol duidelijk versterkt. Bovendien heeft de sterke groei in 
omvang van de gerechten in de afgelopen jaren tot divisievorming geleid. Zo kennen de 
rechtbanken een civiele sector, een strafsector en een sector bestuursrecht, en veelal ook 
een sector familie- en jeugdrecht en een kort-gedingunit. Die sectoren staan onder 
leiding van een (coOrdinerend) vice-president, die meestal wordt aangeduid als de 
sectorvoorzitter. De sectoren regelen in toenemende mate hun eigen aangelegenheden. 
Inmiddels is bij alle gerechten een dagelijks bestuur gevormd, meestal bestaande uit de 
president, de sectorvoorzitters en de andere (coorciinerend) vice-presidenten die 
bestuurlijke taken vervullen. Het dagelijks bestuur is in toenemende mate als besturend 
en beleidsbepalend orgaan gaan fungeren (Simons, 1996: p. 170 e.v.). 



het algemeen duurder dan de theoretische cursussen (Stichting 
Studiecentrum Rechtspleging, 2000). 
Aangezien de permanente educatie van de rechters deel uitmaalct van de 
lcwaliteitsprojecten waar de gerechten aan (gaan) deelnemen, is de 
verwachting dat er in de toekomst meer druk op de leden van de ZM zal 
worden uitgeoefend om aan cursussen deel te nemen. 

2.5 Samenvatting 

Rekrutering 
In Nederland vindt de instroom van rechters via twee wegen plaats: jonge 
juristen die de raio-opleiding volgen en ervaren juristen die door het gerecht 
waar zij worden aangesteld, worden opgeleid en tijdens hun opleiding 
meestal nog in hun oude furictie werlczaam zijn. 
Het ministerie van Justine schept de voorwaarden voor de relcrutering en 
selectie van raio's en buitenstaanders. Formeel stelt de minister de raio's en 
buitenstaanders aan, maar hij volgt daarbij in feite altijd het advies van de 
selectiecommissies, waarin de leden van de RM in de meerderheid zijn. 
Vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie hebben zitting in de raio-
selectiecommissie, maar venrullen in de selectiecommissie voor 
buitenstaanders slechts een adviserende rol. 
Hoewel er naar wordt gestreefd de RM voor de helft uit opgeleide raio's en 
voor de andere helft uit opgeleide buitenstaanders te laten bestaan, zijn de 
buitenstaanders bij de ZM ruim in de meerderheid. 
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Opleiding 
De raio-opleiding is wettelijk geregeld en wordt centraal geleid. Voor de 
buitenstaandersopleiding die decentraal plaatsvindt, is er echter geen 
wettelijke regeling. 
Er is in Nederland een centraal opleidingsinstituut: SSR, een stichting die 
voor de RM werlct en door het ministerie van Justitie wordt gefinancierd. SSR 
verzorgt het theoretische gedeelte van de raio-opleiding en houdt toezicht op 
de opleiding in de praktijk bij de gerechten en parketten. Bovendien is SSR in 
2000 gestart met een leergang voor buitenstaanders die onlangs tot rechter 
zijn benoemd, om de buitenstaandersopleiding beter te structureren. De 
minister is formeel belast met de beslissing over een eventuele verlenging of 
verkorting van de raio-opleiding in individuele gevallen. Hij neemt ook 
formeel de beslissing over de aanstelling en, zo nodig, het ontslag van de 
raio's en buitenstaanders. Hij neemt ook formeel de beslissing of de raio-
opleiding in individuele gevallen wordt verkort of verlengd, en of een 
individuele raio de opleiding moet afbreken, maar hij heeft deze 
bevoegdheden aan de rector van SSR gemandateerd. 
De raio-opleiding duurt in beginsel zes jaar en verloopt volgens een vast 
patroon met verplichte stages en cursussen. De raio's volgen vier jaar lang 
een binnenstage bij de RM, bestaande uit vijf deelstages bij gerechten en 
parketten; zij volgen, als aanvulling op de stages, cursussen bij SSR. Daama 
volgt een buitenstage van twee jaar bij een organisatie buiten de RM. 



De eerste 38 maanden van de raio-opleiding zijn identiek voor de 
toekomstige rechters en leden van het OM; pas in het vierde jaar van de 
opleiding kiest men voor het OM of de ZM. 
De buitenstaandersopleidingen voor OM en ZM vinden daarentegen geheel 
gescheiden plaats. De inhoud en duur van de buitenstaandersopleiding 
varieren, mede afhankelijk van de ervaring die de buitenstaander reeds heeft 
opgedaan en de tijd die hij per week aan zijn werlczaamheden op het gerecht 
kan besteden. De opleiding duurt in de regel een a twee jaar. Buitenstaanders 
zijn in een of twee sectoren van hun gerecht werlczaam en nemen op 
vrijwillige basis deel aan de cursussen van SSR. 
Door verkorting van de studieduur aan de universiteit, studeren 
rechtenstudenten op jongere leeftijd af. Doordat de maximumleeftijd voor 
toelating tot de raio-opleiding gelijk is gebleven, hebben jonge juristen 
tegenwoordig meer tijd om eerst elders werkervaring op te doen. Daardoor 
worden steeds meer jonge juristen met werkervaring tot de raio-opleiding 
toegelaten. In dergelijke gevallen kan de opleiding worden verkort De 
afstand tussen de raio's en buitenstaanders wordt daardoor kleiner. 

Permanente educatie 
De permanente educatie van rechters is niet wettelijk geregeld. Deelname 
aan de cursussen die SSR in het kader van de permanente educatie 
organiseert, geschiedt op-basis van vrijwilligheid. Vanwege de 
voortschrijdende functiedifferentiatie binnen de gerechten, worden er door 
SSR nu ook meer functiegerichte cursussen opgezet. Er worden per sector 
cursussen georganiseerd. Sommige cursussen houden directverband met de 
loopbaan van de rechters. De nieuwe leergang voor onlangs tot rechter 
benoemde buitenstaanders (sector-instappers) bijvoorbeeldis ook bestemd 
voor rechters die in een andere sector gaan werken (sector-overstappers). 
Verder zijn er managementcursussen voor rechters die, bijvoorbeeld als 
(vice-)president, managementtaken gaan vervullen. 

In de tabellen 1, 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de voornaamste 
informatie over respectievelijk de rekrutering en opleiding voor, en de 
permanente educatie van, de ZM in Nederland. 

2.6 Kanttekeningen 

Naar aanleiding van de literatuur plaatsen wij enkele kanttekeningen: 
— Doordat een groot deel van de raio-opleiding bestaat uit het opdoen van 

praktijkervaring, is de lcwaliteit daarvan sterk afhankelijk van de kwaliteit 
van de opleiders en mentoren op de werkplek. Dit geldt zeker ook voor 
de buitenstaandersopleiding. 

— De raio-opleiding is wettelijk geregeld. Bovendien is er een centrale 
instantie, SSR, die op het verloop van de opleiding bij de diverse 
gerechten en parketten toeziet. Niettemin valt uit de evaluaties van de 
raio-opleiding op te maken dat er duidelijke onderlinge verschillen zijn 
tussen de rechtbanken en parketten in de wijze waarop zij de raio's 
opleiden en beoordelen. Er wordt in de literatuur geen melding gemaakt 



label 1: 	Rekrutering voor de ZM in Nederland 

Wervinq:  
Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie(s):  
De rd l van de 
minister van 
Justitie:  
Selectiecriteria: 

Wijze van 
selecteren: 

Ervaringen:  
(Mogelijke) 
veranderingen: 
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Raio's: 2 x per jaar een werving; buitenstaanders: wervinq en open sollicitaties.  
De selectie van raio's is wettelijk gereqeld, die van buitenstaanders niet.  
De minister schept de voorwaarden voor de selectie die voomamelijk door de RM 
wordt uitgevoerd.  
De minister schept de voorwaarden voor de selectie, maar heeft weinig invloed op 
de selectie van raio's en nog minder op die van buitenstaanders. Hij heeft geen 
enkele invloed op de plaatsing van buitenstaanders.  
Raio's en buitenstaanders*: Nederlands recht; raio's < 31 jaar; burtenstaanders > 6 
jaar ervahng in juridisch beroep.  
Voor raio's en buitenstaanders: een psychologisch onderzoek en gesprek met een 
selectiecommissie. 
Buitenstaanders die door de selectiecommissie geschikt worden bevonden, moeten 
zelf nog bij een qerecht solliciteren.  
Zeker 70% van de instroom van de ZM is buitenstaander (de bedoelinq is 50%1  
De duur van de selectie van de raio's is verkort van negen maanden naar negen 
weken, en de duur van de selectie van buitenstaanders wordt verkort. 
Steeds meer sollicitanten voor de raio-opleiding beschikken al over relevante 
werkervaring.  

van systematisch onderzoek naar de ervaringen van buitenstaanders. Het 
lijkt echter voor de hand te liggen dat dergelijke onderlinge verschillen 
nog groter zuLlen zijn bij de buitenstaandersopleiding die niet wettelijk is 
geregeld en waarbij centraal toezicht ontbreekt. SSR tracht daar met zijn 
nieuwe leergang voor buitenstaanders verandering in te brengen. Het 
volgen van de leergang vindt echter vooralsnog op vrijwillige basis plaats 
en de leergang is bedoeld voor buitenstaanders die reeds tot rechter zijn 
benoemd. 

— Uit een enquete onder leden van de rechterllike macht blijkt dat de 
overgrote meerderheid van de respondenten tevreden is over de lcwaliteit 
en het keuze-aanbod van de SSR-cursussen in het kader van de 
permanente educatie. Minder dan 25% van de rechterlijke macht neemt 
echter jaarlijks aan minimaal een cursus deel, mogelijk vooral als gevolg 
van tijdgebrek of een beperkt aantal cursusplaatsen. 



Tabel 2: 	Opleiding voor de ZM in Nederland 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie(s):  
Financier(s):  
De rol van de 
minister van 
Justitie 

Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur/ 
fasering: 

Inhoud: 

Generalistisch/ 
specialistisch:  
Vrijwillig/ 
verplicht:  
Toets/ 
beoordeling: 

Status van de 
deelnemers aan 
de opleidingen: 

Vervolgtraject: 

Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 
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De raio-opleiding is wettelijk geregeld; de buitenstaandersopleiding is dat niet.  
Raio's: Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Zutphen; SSR is een 
stichting. Buitenstaanders: de arrondissementsrechtbanken waaronder zij vallen.  
het ministerie van Justitie.  
SSR moet de besteding van het budget tegenover de minister verantwoorden. 
Verder beslist de minister bij de raio-opleiding formeel over verkorting, verlenging, 
van de opleiding, en ontslag in individuele gevallen. Hij neemt ook formeel de 
beslissing of de raio-opleiding in individuele gevallen wordt verkort of verlengd, en 
of een individuele raio de opleiding moet afbreken, maar hij heeft deze 
bevoegdheden aan de rector van SSR gemandateerd. 
Zijn invloed op de buitenstaandersopleiding is nihil.  
SSR heeft geen vaste docenten en trekt als gastdocenten personen aan werkzaam 
bij de RM, de balie, de universiteiten, de Raad van State, de politie en diverse 
ministeries, alsmede managementdeskundigen uit de private sector.  
De raio-opleiding is bestemd voor toekomstige rechters en leden van het OM die in 
de eerste 38 maanden (ruim de helft van de tijd) de opleiding gezamenlijk volgen; 
buitenstaanders: gescheiden opleidingen voor rechters en leden van het OM.  
Raio's: eerste 38 maanden stages bij gerechten en parket; 4de jaar verdiepingsjaar 
bij gerecht (rechtersopleiding); 5de en 6de jaar: buitenstage. 
Buitenstaanders: meestal 1 a 2 jaar.  
Raio's: eerste drie jaar kennismaking met de straf-, civiele en administratieve sector 
van een rechtbank en met een parket; 4de jaar (rechtersopleiding): verdieping bij 1 
of 2 sectoren van een rechtbank; 5de en 6de jaar: kennismaking met een 
organisatie buiten de RM (by. een advocatenkantoor); 
Cursussen van SSR in de eerste vier jaar: grotendeels verplicht, als aanvulling op de 
stages; in de laatste 2 jaar: niet verplicht. 
Buitenstaanders: parttime werk bij rechtbank en cursussen bij SSR of een andere 
instantie (per rechtbank verschillend opleidingsprogramma).  
De raio-opleiding !evert generalisten af; de buitenstaanders worden in een of twee 
sectoren opgeleid.  
Voor de raio's verplicht; voor de buitenstaanders vrijwillig. 

Raio's worden in de eerste vier jaar jaarlijks en aan het eind van hun opleiding 
beoordeeld; bij buitenstaanders is de frequentie van de beoordelingen verschillend, 
maar zij worden in elk geval aan het eind van hun opleiding beoordeeld.  
Raio's: 1ste t/m 3de jaar rechterlijk ambtenaar in opleiding in tijdelijke dienst (voor 
in principe 3 jaar) bij de gerechten; indien zij blijken te voldoen, worden zij daarna 
als raio in vaste dienst aangesteld; tijdens het verdiepingsjaar (het 4de jaar) zijn de 
ZM-raio's ook rechter-plaatsvervanger. 
Buitenstaanders: parttime rechter-plaatsvervanger en (bij uitzondering) 
gerechtsauditeur.  
Na afronding van de raio-opleiding krijgt de ZM-raio van een plaatsingscommissie 
een plaats bij een gerecht toegewezen en volgt zijn benoeming tot 
gerechtsauditeur en rechter-plaatsvervanger. De opgeleide raio's worden in de 
regel na 1 jaar tot rechter benoemd. 
Met ingang van 2000 is bij SSR een leergang van start gegaan voor onlangs tot 
rechter benoemde buitenstaanders.  
De meerderheid van de raio's is over het geheel genomen tevreden over de 
opleiding, maar de helft heeft kritiek op het beoordelingssysteem. Veel rechtbanken 
geven de raio's ook minder tijd voor het theoretische deel van de opleiding dan de 
beoogde 40% (evaluaties uitgevoerd in opdracht van SSR en de NVvR). 
Bij de raio's en nog meer bij de buitenstaanders: verschillen tussen de 
arrondissementen.  
Hoewel er voorstanders zijn van verkorting van de raio-opleiding, bestaan daartoe 
geen concrete plannen. 
Er  zijn plannen om buitenstaanders te verplichten tot het volgen van cursussen.  



Tabel 3: 	Permanente educatie van de ZM in Nederland 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instanties:  
Financier(s):  
De rol van de 
minister van 
Justitie:  
Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur:  
lnhoud:  
Vrijwillig/ 
verplicht:  
Relatie loopbaan 
en permanente 
educatie:  
Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
verandedngen:  

Niet aanweziq.  
Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) in Zutphen. 

het ministerie van Justrtie.  
De minister financiert de permanente educatie en SSR moet de besteding van de 
gelden verantwoorden. De minister vervult geen rol bij de vorrn en inhoud van de 
opleiding.  
SSR trekt gastdocenten op freelance-basis aan. Deze zijn werkzaam bij de RM. de 
belie, de universiteiten, de Raad van State, de polite en diverse ministedes, alsmede 
manaqementdeskundigen uit de private sector.  
Rechters, leden van het OM en/of secretarissen ZM/OM, administratieve 
ondersteuning, en/of derden, zoals advocaten.  
1-7 dagen.  
Overdracht en uitwisselinq van kennis; training in vaardiqheden.  
Vrijwillig 

Onder meer modules voor rechters die managementtaken (gaan) vervullen en een 
leergang voor sector-overstappers. 
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Uit een evaluate van de NVvR blijkt dat de leden van de RM zeer tevreden zijn over 
de kwaliteit en het aanbod van de cursussen. Uit informatie uit Trema bhjkt echter 
dat minder dan een kwart van de eden van de RM per jaar aan minimaal een 
cursus deelneemt  
Als gevolg van de kwaliteitsprojecten van de gerechten, wordt deelname aan 
permanente educatie voor de leden van de ZM waarschijnlijk minder vrijblijvend.  



3 Frankrijk 

3.1 Organisatie van de zittende magistratuur 

In Franlcrijk behoort de magistratuur niet tot de staatsmachten (pouvoirs 
publics). Dit zijn namelijk de president van de republiek, de regering en het 
parlement. De magistratuur is, evenals bijvoorbeeld de besturen van de 
gedecentraliseerde overheidsverbanden, slechts een autorite, en heeft een 
lagere politieke status dan een pouvoir (Kortmann, 1996). 

Aangezien de Nederlandse rechterlijke organisatie is gemodelleerd naar de 
Frame, bestaan er sterke overeenlcomsten in de wijze waarop de zittende 
magistratuur in beide landen is georganiseerd. 
In Frankrijk zijn de volgende gerechten bevoegd om in civiele en strafzaken 
recht te spreken: 
— Tribunaux d'instance: kantongerechten; 
— Tribunaux de grande instance: arrondissementsrechtbanken; 
— Cours d'appel: gerechtshoven; 
— Cour de cassation: Hof van cassatie. 
De eerste twee typen gerechten zijn de algemene gerechten van eerste 
aanleg. 
Naast de civiele en strafrechtelijke colleges zijn er veel bijzondere rechterlijke 
instanties, zoals aparte gerechten voor lcinderen (Triburzaux pour enfants) en 
militairen (Tribunaux militaires), handelsrechtbanken (Tribunaux de 
commerce) en gerechten voor de berechting van arbeidsrechtelijke geschillen 
(Conseils de prud'hommes). De organisatie van de civiele en strafrechtspraak 
is, door deze uiteenlopende rechterlijke instanties, sterk versnipperd 
(Kortmann, 1996; Voermans en Albers, 1999). 

In tegenstelling tot Nederland kent FranIcrijk een Raad voor de magistratuur 
(Conseil superieur de la magistrature). De Raad opereert onafhankelijk van de 
regering en client als garantie voor de rechterlijke onafhankelijkheid. Zij heeft 
als voornaamste taken: 
— het doen van voorstellen voor de benoeming of bevordering van leden 

van de zittende magistratuur uit de hoogste rechtsprekende echelons of 
het uitbrengen van benoemingsadviezen aan de president of de regering 
over andere leden van de zittende magistratuur en over de leden van de 
staande magistratuur; 

— het verzorgen van tuchtrechtspraak voor magistraten. 
De voorzitter van de Raad is de president van de republiek en vice-voorzitter 
is de minister van Justitie. De Raad bestaat voor het merendeel nit leden die 
deel uitmaken van de magistratuur, met zes vertegenwoordigers van de 
zittende en zes van de staande magistratuur. Verder worden drie leden 
benoemd door respectievelijk de president en de voorzitters van de 
Assemblee nationale en de Senat, en een lid wordt gekozen door en nit de 
Raad van State (Conseil d'etat). Deze benoemingen gelden voor vier jaar. De 



Raad heeft twee afdelingen (formations): de formation du siege en de 
formation du parquet the bevoegd zijn voor respectievelijk de zittende en de 
staande magistratuur (Kortmann, 1996; 1998; Voermans en Albers, 1999). 
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Er is in Franlcrijk een Inspection generale des services judiciaires (Inspectie van 
de gerechtelijke diensten) die onder het gezag van de minister van Justitie 
valt en die inspecties uitvoert op het terrein van het functioneren van 
rechters en gerechten. 

In FranIcrijk waren in 1998 op een bevollcing van 60 miljoen mensen ongeveer 
4300 leden van de ZM (en bijna 1400 leden van het OM) (Jean, 1999). 27  
Doordat de bevollcing steeds meer een beroep op de rechter doet, neemt de 
behoefte aan magistraten toe (Minstere de la Justice, 1999a). 

De magistratuur neemt in Franlcrijk een vrij geholeerde positie in en dat geldt 
vrijwel evenzeer voor de ZM als voor het OM. Interessant is de positie van het 
ministerie van Justitie in dit geheel. Bij het ministerie werken in de hogere 
functies alleen magistraten. Het departement is relatief Hein: er werken in 
totaal ongeveer 150 magistraten en ambtenaren. 
De Direction des affaires criminelles (de directie rechtshandhaving) van het 
ministerie bestaat vrijwel geheel int magistraten die voor een periode van 
drie tot vijf jaar bij het ministerie zijn gedetacheerd (Verrest, 2000). 
De Franse magistraten kunnen ook tijdelijk bij de Inspectie van de 
gerechtelijke diensten worden gedetacheerd. Dit versterIct de band tussen de 
magistratuur, het ministerie en de Inspectie (zie ook Kortmann, 1996) 

Hoewel de deelnemers aan de Franse magistratenopleiding formeel geen 
jurist behoeven te zijn, moeten zij over een gedegen juridische kennis 
beschikken, om tot de opleiding te worden toegelaten. 
De algemene rechtenstudie duurt in Frankrijk vier jaar, met in het vijfde jaar 
de mogelijkheid om de kennis te verdiepen of zich te specialiseren. Aan het 
eind van ieder studiejaar worden examens afgenomen, waar in de regel niet 
meer dan de helft van de studenten voor slaagt. Degenen die geslaagd zijn 
voor het Maitrise, waarmee het vierde jaar wordt afgesloten, kunnen direct 
deelnemen aan een vergelijkend toelatingsexamen (concours) voor een 
opleiding voor een juridisch beroep (de opleidingen voor advocaat, 
rechter/officier van justitie, notaris, etc.) (Deutsch-Franztisische 
Juristenvereinigung, z.j.). Ter versterking van hun concurrentiepositie bij het 
concours voor de magistratenopleiding, volgen veel jonge juristen in 
Frankrijk echter eerst nog de vierjarige opleiding van het Institut d'Etudes 
Politiques in Parijs, voordat zij daaraan deelnemen. 

Dat aantal ligt relatief gezien lager dan dat in Nederland, waar ongeveer 1600 rechters (en 
450 leden van het OM) zijn op een bevolking van bijna 16 miljoen (Broekhoven; 1999). 
Een onderlinge vergelijlcing tussen verschillende landen wordt overigens bemoeilijkt door 
de omstandigheid dat niet altijd duidelijk is of overal dezelfde categoneen rechters 
worden meegeteld. 



Bij de informatie over de opleiding voor en de permanente educatie van de 
magistratuur in Frankrijk wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen 
rechters en officieren van justitie en wordt alleen gesproken van 
`magistraten'. In dergelijke gevallen hanteren wij deze term ook. 

3.2 	Relcrutering voor de magistratuur 

Er zijn in Frankrijk grosso modo vier mogelijlcheden om tot de magistratuur 
toe te treden: 
— toelating via een regulier concours (vergelijkend examen) tot de reguliere 

magistratenopleiding aan de Ecole nationale de la magistrature (ENM) en 
het volgen van deze opleiding als auditeur de justice; 

— toelating via een speciaal concours tot een verkorte opleiding tot 
magistraat aan de ENM en het volgen van deze opleiding als stagiaire 
aupres de l'Ecole nationale de la magistrature. In 1998 en 1999 zijn 
speciale concours voor de zittende magistratuur georganiseerd, 

— toelating zonder concours tot de reguliere magistratenopleiding aan de 
ENM en het volgen van deze opleiding als auditeur nomme sur titre, 

— directe toelating tot de magistratuur, dus zonder concours en zonder 
opleiding tot magistraat (integration directe sur titre). 

3.2.1 	Werving 

Er worden jaarlijks kandidaten geworven voor de reguliere concours, 
waarvoor per jaar ongeveer 200 opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. 
Daamaast vinden er soms, afhanIcelijk van de behoefte aan rechters, 
wervingsacties voor de speciale concours plaats. In Franlcrijk heeft men in 
1998 en 1999 speciale concours gehouden voor 100 plaatsen binnen de 
magistratuur. Men wilde veel extra magistraten aantrelcicen die snel inzetbaar 
moesten zijn, om de doorlooptijden te verkorten (Ministere de la Justice, 
1999a). 
Degenen die in aarunerking when komen voor een directe toetreding tot de 
opleiding (zonder concours) of tot de magistratuur (zonder concours en 
zonder opleiding) solliciteren in de regel op eigen initiatief of worden 
persoonlijk uitgenodigd om te solliciteren. 

3.2.2 Wettelzjk kader 
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In de Ordonnance nr. 58-1270 du 22 decembre 1958 (art. 16 t/m 18) staat kort 
aangegeven aan welke eisen men moet voldoen om, al dan niet met een 
concours, voor toelating tot de magistratenopleiding in aanmerking te komen 
(Legifrance, 1999). In het Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972 wordt dit nader 
uitgewerIct. 
Voor iedere wervingscampagne voor een speciaal concours wordt een aparte 
wet gemaakt, waarin onder meer de functies waarvoor wordt geworven en 
geselecteerd, de selectiecriteria en de duur van de opleiding worden vermeld 
(zie bijvoorbeeld Loi organique, n° 98-105 du 24 fevrier 1998/JO du 26 fevrier 
1998). 
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De mogelijkheid van directe toetreding tot de magistratuur (integration 

directe sur titre) is vastgelegd in de Ordonnance nr. 58-1270 du 22 decembre 
1958, art. 22 t/m 25 (Legifrance, 1999). Daarin staat vermeld wie daarvoor in 
aanmerking komen en de wijze waarop de selectie plaatsvindt, hetgeen nader 
wordt uitgewerIct in het Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972. 

3.2.3 	Vera ntwoordelijke instantie(s) 

De voorselectie van kandidaten voor (de opleiding voor) de magistratuur 
vindt bij het ministerie van Justitie plaats en degenen die aan de formele 
eisen voldoen, nemen deel aan de verdere selectie. 
De Ecole nationale de la magistrature (ENM) organiseert diverse concours 
(vergelijkende examens) waaraan de meeste gegadigden voor de opleiding 
moeten deelnemen, willen zij voor toelating in aanmerking komen. Een jury 
die door de minister van Justitie op advies van de bestuursraad van de ENM 
wordt benoemd, beoordeelt en vergelijkt de kandidaten die aan een concours 
deelnemen.' (Ludet, 1996; Lecrubier, 1998). 
Degenen die zonder concours tot de magistratenopleiding aan de ENM 
kunnen worden toegelaten en zij die in aanmerIcing komen voor directe 
toetreding tot de magistratuur (dus zonder opleiding), moeten voor de 
Commission d'avancement de la magistrature verschijnen (Ludet, 1996; 
Lecrubier, 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999a; ICriegic, 1999). 29  De 
Commissie brengt haar advies uit aan de Conseil superieur de la magistrature 
(Ludet, 1996; ICriegk, 1999)." 
In Franlcrijk voeren de gerechten niet, zoals in Nederland met betreldcing tot 
de buitenstaanders, hun eigen benoemings- en plaatsingsbeleid. 

Uit het voorafgaande blijkt dat de minister van Justitie betroldcen is bij de 
selectie voor de magistratenopleiding. Hij benoemt namelijk, daarin 
geadviseerd door de ENM, de jury the de resultaten van het concours moet 
beoordelen, waarin hij bovendien is vertegenwoordigd. Zijn rol bij de selectie 
van juristen die zonder concours tot de ENM worden toegelaten en van 
gegadigden voor de integration directe sur titre blijft beperlct tot de 

23  De jury, die bestaat tilt een magistraat van het Cow de cassation als voorzitter en verder 
is samengesteld uit leden van de zittende en staande magistratuur, magistraten van het 
ministerie van Justitie en hoogleraren in het recht, beoordeelt en vergelijkt de kandidaten 
the aan een concours deelnemen. De juryleden worden door de minister van Justitie 
benoemd, die daarin wordt geadviseerd door de bestuursraad van de ENM (Decret nr. 72- 
355 du 4 mai 1972; Ludet, 1996; Lecrubier, 1998). 

29  De Commission d'avancement de la magistrature bestaat uit magistraten en wordt 
voorgezeten door de eerste president van het Hof van Cassatie (zie Ordonnance nr. 58- 
1270 du 22 decembre 1958, art. 34). 

3° Een magistraat wordt door de president van de republiek benoemd, op voordracht de 
minister van Justitie (Garde des Sceaux), the eerst het advies van de Conseil superieur de 
la magistrature heeft ingewonnen. Bij rechters moeten alle adviezen gunstig zijn. Voor 
bepaalde functies van de zittende magistratuur (het hof van cassatie, de eerste 
presidenten van de Cows d'appel, de presidenten van de Tribunatuc de grande instance) 
doet de Conseil superieur de la magistrature zelf de voordracht tot benoeming 
(Bovend'Eert, 1996). 



voorselectie op grond van formele criteria, aangezien de verdere selectie 
geheel onder de verantwoordelijkheid van de magistratuur valt. 

3.2.4 	Selectiecriteria 
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Alle kandidaten moeten formeel de Franse nationaliteit bezitten, een bewijs 
van goed gedrag kunnen overleggen, de wet op de militaire dienstplicht niet 
hebben overtreden en over een zodanige gezondheid beschildcen dat zij als 
magistraat kunnen functioneren. 
Zoals reeds in het begin van paragraaf 3.2 is vermeld, zijn er diverse 
selectiemogelijkheden die speciaal bestemd zijn voor bepaalde categorieen 
kandidaten. 
— Er zijn drie categorieen kandidaten die aan een regulier concours voor de 

volledige magistratenopleiding kunnen deelnemen (Lecrubier, 1998; 
Ecole nationale de la magistrature, 1999a): 
- Het premier concours staat open voor kandidaten van maximaal 27 

jaar, die in het bezit zijn van een diploma van een voortgezette 
opleiding van minstens vier jaar na de middelbare school. Het is 
opvallend dat hier geen rechtendiploma wordt vereist. 

- Het second concours is bestemd voor kandidaten van maximaal 40 
jaar die minstens vier jaar in een overheidsfunctie hebben gewerkt. 
Het is opvallend dat hier geen enkel diploma wordt vereist. Voor 
kandidaten die geen jurist zijn, bestaat de mogelijlcheid om, met 
behoud van salaris, een tweejarige cursus die op het concours 
voorbereidt, te volgen. Zij moeten voor deze cursus een 
toelatingsexamen afleggen. 

- Het troisieme concours is bedoeld voor personen die minimaal acht 
jaar werkervaring hebben als lekenrechter31  of als uitoefenaar van het 
mandaat van een plaatselijk gekozene, zoals de gekozen 
burgemeester. Ook hier is geen diploma vereist. Hoewel deze 
mogelijkheid al sinds 1992 bestaat, is er pas in 1997 voor het eerst 
een troisieme concours georganiseerd. 

De kandidaten behoeven weliswaar geen jurist te zijn, maar moeten over 
een zeer gedegen kennis beschildcen op het gebied van het civiel-, straf-
en publiek recht om door het concours te komen. 

31  Bij de arbeidsrechtspraak wordt gebruik gemaakt van lekenrechters die meestal actief zijn 
in een vakvereniging en die tot lekenrechter worden gekozen. 
Bij de conseil des prud'hommes -, de handelsrechtbanken die onder andere 
faillissementszaken behandelen, staat de inzet van lekenrechters ter discussie en zullen in 
de toekomst waarschijnlijk veel meer professionele rechters worden ingezet (Commission 
d'enquete parlernentaire, 1998). 
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— Er worden soms speciale concours uitgeschreven voor kandidaten met 
voldoende kennis en ervaring om met een verkorte opleiding toe te 
kunnen" 

— Juristen die minstens vier jaar in een juridisch, economisch of sociaal 
beroep werlczaam zijn geweest en juristen met een universitaire loopbaan 
van minstens drie jaar (voor de universitaire rechtenstudie in Franlcrijk, 
zie bijlage 3: 1) kunnen zonder deelname aan een concours tot de 
magistratenopleiding worden toegelaten." 

— Kandidaten die na de middelbare school minstens vier jaar voortgezet 
onderwijs hebben afgerond en die lang genoeg relevante werkervaring 
hebben opgedaan, kunnen direct tot de magistratuur toetreden. Het gaat 
om de volgende categorieen: 
— personen die minstens zeven jaar werlczaam zijn geweest in een 

juridisch beroep dat hen speciaal kwalificeert voor de magistratuur; 
— hoofdgriffiers en hoofdgerechtssecretarissen die minstens zeven jaar 

bij een parket of gerecht in dienst zijn; 
— ambtenaren van het ministerie van Justitie, behorende tot 

categorie A. 

3.2.5 	Wijze van selectie 

De meeste kandidaten moeten aan een concours (regulier of speciaal) 
deelnemen, waarbij hun juridische kennis en algemene ontwilckeling worden 
getoetst. De kandidaten leggen anoniem een schriftelijke toets af. Indien zij 
daar doorheen komen, moeten zij aan een mondeling examen deelnemen. 
Hun resultaten worden door een July beoordeeld en met die van de andere 
kandidaten vergeleken. De jury stelt vast welke kandidaten aan de 
minimumeisen voldoen en als zodanig voor plaatsing in aanmerldng komen. 
Zij bepaalt vervolgens de rangorde van deze kandidaten. Het hangt dan van 
het aantal beschikbare plaatsen en de rangorde van de kandidaten af of zij 
worden geplaatst. 
De Commission d'avancement de la magistrature beoordeelt kandidaten die 
in aanmencing komen voor toelating tot de magistratenopleiding zonder 
deelname aan een concours. 

Bij de wervingscampagnes voor de due speciale concours in 1998 golden de volgende 
selectiecriteria: voor gerechten van eerste aanleg: personen van tussen de 35 en 45 jaar, 
met een relevante beroepservaring van minimaal 8 (voor juristen) of 10 jaar (voor niet- 
juristen); voor het gerechtshof: personen van tussen de 40 en 55 jaar met minimaal 12 
jaar relevante beroepservaring; voor het Hof van Beroep: personen jonger dan 50 jaar met 
minstens 15 jaar relevante werkervaring (Kriegk, 1999) 

33  'Peuvent etre nommees directement auditeurs de justice - sow reserve de l'avis conforme de 
la commission d'avancement de la magistrature -, si elks sont titulaires d'une malaise en 
droit les personnes que quatre ans d'activite dans le domaine juridique, economique ou 
social qualiftent pour l'exercice des fonctions judiciaires. Peuvent etre egalement nommees 
dans In memes conditions les docteurs en droit qui possedent egalement un autre dipleme 
d'etudes superieures ou les allocataires d'enseinement et de recherche en droit ayant exerce 
pendant au mom= trois ans apres l'obtention de la maitrise et possedant un dipleme &etudes 
superieures dans une discipline juridique' (Ordonnarice nr. 58-1270 du 22 decembre 1958, 
art. 18-1) 



Degenen die direct tot de magistratuur willen toetreden worden eveneens 
beoordeeld door de Commission d'avancement de la magistrature. De 
Commissie oordeelt of een kandidaat geschikt, voorwaardelijk geschilct of 
ongeschilct is voor de magistratuur. Bij een positief advies geeft de Commissie 
aan op welk niveau en op welke terrein de kandidaten inzetbaar zijn. 
Voorwaardelijk geschikt geachte kandidaten moeten eerst nog een proefstage 
van maximaal zes maanden lopen. Deze stage wordt door de ENM 
georganiseerd. Aan het eind daarvan vindt, onder regie van de ENM, een 
beoordeling plaats door het gerecht waar de betroldcene stage heeft gelopen. 
Vervolgens heeft de kandidaat een gesprek met een jury (die ook is belast met 
de beoordeling van de resultaten van het eindconcours van de 
magistratenopleiding). Op grond van de beoordeling van de stage en het 
oordeel van de jury komt de selectiecommissie tot haar eindadvies. Indien de 
selectiecommissie positief oordeelt over een kandidaat, maar nog wel 
bepaalde tekorten signaleert, kan zij besluiten de kandidaat eerst nog een op 
zijn toekomstige functie afgestemde opleiding van maximaal zes maanden te 
laten volgen (Lecrubier, 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999a). 

3.2.6 Ervaringen 

— De afgelopen dertig jaar is bij het premier concours het aanbod sterk 
toegenomen. In de jaren zestig en zeventig waren er 3 tot 5 kandidaten 
per plaats en in 1994 waren dat er 18. 

— Voor het second concours is het aanbod in lcwantitatief opzicht gedaald, 
terwijl de lcwaliteit soms te wensen overlaat. Het aantal kandidaten per 
plaats is afgenomen tot ongeveer drie. In 1993 weigerde de jury alle 20 
plaatsen te vergeven, omdat te weinig kandidaten aan de minimumeisen 
voldeden. De resterende plaatsen zijn toen naar het premier concours 
overgeheveld (Ludet, 1996; Lecrubier, 1998). 

— De groep kandidaten voor directe toetreding tot de magistratuur (de 
`buitenstaanders') bestaat vooral uit advocaten en ambtenaren en, sinds 
enkele jaren, ook uit juristen afkomstig uit het bedrijfsleven (Lecrubier, 
1998). 

3.2.7 (Mogelzjke) veranderingen 

Er lijkt in Franlcrijk, waarschijnlijk als gevolg van een tekort aan rechters, 
sprake te zijn van een tendens om meer dan voorheen door middel van 
speciale wervingscampagnes, ervaren juristen voor een verkorte opleiding 
aan te treldcen. 

3.3 	Opleiding tot rechter 

De basisopleiding tot magistraat bestaat uit een algemeen en een 
specialistisch gedeelte. Na het algemene gedeelte wordt gekozen voor de 
zittende of staande magistratuur. 
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3.3.1 	Wettelijk kader 

In de Ordonnance nr. 58-1270 du 22 decembre 1958 (art. 14 t/m 21) staat kort 
aangegeven dat de Ecole nationale de la magistrature verantwoordelijk is 
voor de opleiding tot magistraat (formation initiale), alsmede de 
bevoegdheden en verplichtingen van degenen die de opleiding volgen, de 
auditeurs de justice, en de wijze waarop kandidaten die, na afronding van de 
opleiding, voor toelating tot de magistratuur in aanmerking komen, worden 
beoordeeld (Legifrance, 1999). In het Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972 worden 
deze onderwerpen nader uitgewerIct. Verder is door de directeur van de Ecole 
nationale de la magistrature een daarop gestoeld reglement interieur 
opgesteld, waaraan de minister van Justitie zijn goedkeuring moest hechten 
(Decret nr. 72-355 du 4 ma! 1972, art. 4). 
In iedere wet, gemaalct ter gelegenheid van een wenringscampagne voor een 
speciaal concours, staan ook de duur en de inhoud van de (verkorte) 
opleiding vermeld, alsmede de status van degenen die deze volgen (zie 
bijvoorbeeld Loi organique, n° 98-105 du 24 fevrier 1998 / JO du 26 Wrier 
1998). 

3.3.2 Verantwoordelijke instantie(s) 
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De in 1958 opgerichte ENM is in Frankrijk het enige opleidingsinstituut voor 
de magistratuur. De ENM is een overheidsinstelling die onder de 
verantwoordellikheid van de minister van Justitie valt. De ENM heeft een 
eigen budget, waarvan het grootste gedeelte door het ministerie van Justitie 
wordt betaald. Het budget dat de ENM van het ministerie ontvangt, is direct 
gekoppeld aan het cursusprogramma (Vignau, 1996). 
De ENM heeft twee vestigingen, namelijk in Bordeaux en Parijs. De vestiging 
in Bordeaux verzorgt de reguliere opleiding tot magistraat; die in Parijs is 
belast met de verkorte opleiding (Ministere de la Justice, 1999b; Ecole 
nationale de la magistrature, 1999d). 
De ENM wordt geleid door een directeur en een bestuursraadY 4  De Directeur 
Rechtspleging (Directeur des services judiciaires) van het ministerie van 
Justitie maalct deel uit van de bestuursraad. 
De directeur van de ENM wordt benoemd door de minister van Justitie. Hij 
wordt bijgestaan door een directeur voor de formation initiale en een 
directeur voor de formation continue, een onderdirecteur die is belast met de 

De bestuursraad, bestaande tilt negentien personen, wordt voorgezeten door de Eerste 
president van het Hof van cassatie, terwlil de Procureur-generaal van het Hof van cassatie 
de vice-voorzitter is. Verder bestaat de bestuursraad 
— acht leden die door de minister van Justitie zlin voorgedragen, van wie er vier tot de 

magistratuur behoren; 
— twee personen afkomstig tilt het onderwijs in het recht die door de ministers van 

Justitie en Onderwijs gezamenlijk zijn voorgedragen; 
— vertegenwoorthgers van degenen die verantwoordelijk zijn voor de opleiding en de 

stages; 
— vertegenwoordigers van de valcorganisaties van magistraten; 
— twee gekozen auditeurs de justice (Decret nr. 72 355 du 4 mai 1972, art. 4). 



coordinatie van de verschillende onderdelen van de opleiding, en een 
secretaris-generaal (Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972, art. 2 en 3). 
Een pedagogische commissie van twaalf personen adviseert de 
bestuursraad." 

Van elk gerechtshof dat studenten van de ENM opneemt, fungeert een 
magistraat in de hoedanigheid van directeur van het stagecentrum (directeur 
de centre de stage) als contactpersoon voor de ENM. 
De ENM heeft ook in elk ressort van een gerechtshof (Cour d'appel) een 
vertegenwoordiger, een magistrat delegue a la formation (Ministere de la 
Justice, 1999b). 

Voor de opleiding wordt jaarlijks een programma opgesteld, waarover overleg 
plaatsvindt met het ministerie van Justitie, speciale opleidingsmagistraten en 
organisaties van magistraten, en dat ten slotte aan de bestuursraad van de 
ENM wordt voorgelegd. Deze stelt, na daarover te zijn geadviseerd door de 
pedagogische commissie, het definitieve programma vast (Lecrubier, 1998). 

Docenten, werkgroepleiders en stagebegeleiders beoordelen de studie- en 
stage-resultaten van de auditeurs. In het interne reglement van de school 
staat voorgesclueven hoe de cijfers voor studie en stage moeten worden 
vastgesteld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een schema. De 
directeur van de ENM heeft dit beoordelingsschema ingevoerd, na daarover 
te zijn geadviseerd door de pedagogische commissie en na toestemming te 
hebben gekregen van de bestuursraad. Volgens het schoolreglement moeten 
de auditeurs tijdens hun opleiding regelmatig van hun beoordelingen op de 
hoogte worden gebracht (Ecole nationale de la magistrature, 1999b). 

Ter afronding van het algemene gedeelte van de opleiding vindt een 
eindconcours plaats, waarbij een jury de resultaten beoordeelt en een 
rangorde opstelt van kandidaten die aan de minimumeisen voldoen." 
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Uit het voorafgaande blijkt dat de ENM door het ministerie van Justitie van 
een budget wordt voorzien. Verder heeft de minister van Justitie invloed op 
de samenstelling van de leiding van de school. De minister benoemt de 
directeur van de ENM en draagt een aantal leden voor de bestuursraad voor, 
terwijl de Directeur Rechtspleging van het ministerie van Justitie zitting heeft 
in de bestuursraad. De ENM voert ook overleg met het ministerie over het 
opleidings- en bijscholingsprogramma, waarover de bestuursraad het laatste 
woord heeft. Bovendien is de minister vertegenwoordigd in de jury die de 
kandidaten die deelnemen aan het eindconcours, moeten beoordelen. 

Deze commissie wordt voorgezeten door de directeur van de school en bestaat verder 
onder andere uit vertegenwoordigers van degenene die de opleiding en stages verzorgen 
en van de degenen die de opleiding volgen (Decret nr. 72 355 du 4 mai 1972, art. 42). 

36  De jury van dit concours wordt voorgezeten door een magistraat van het Hof van cassatie 
en wordt verder gevormd door een (onder)directeur van het ministerie van Justitie, een 
aantal magistraten van hogere gerechten en twee hoogleraren. 



3.3.3 Docenten 
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De ENM heeft voor de opleiding tot magistraat een vaste staf van ongeveer 20 
docenten, ervaren magistraten die voor drie a vijf jaar zijn vrijgesteld van hun 
gebniikelfike verplichtingen. Verder trekt de ENM voor de basisopleiding 
ongeveer 150 docenten op freelance-basis aan, die op bepaalde terreinen, 
zoals geschiedenis, sociologie of psychologie, deskundig zijn. Van hen is 
slechts een lcwart uit de magistratuur afkomstig (Vignau, 1996). 

3.3.4 Doelgroep 

De reguliere opleiding tot magistraat is bestemd voor rechters en officieren 
van justitie in spe, en staat los van de opleiding voor andere juridische 
beroepen, zoals dat van advocaat of notaris. Het algemene gedeelte van de 
opleiding (25 van de 31 maanden) is identiek voor de toekomstige rechters en 
officieren van justitie (Ecole nationale de la magistrature, 1999c). 
Het specialistische gedeelte verloopt gescheiden. Ook in deze fase worden er 
echter 'gemengde' werkgroepen gevormd. 
De verkorte opleiding in 1998 en 1998 is speciaal bedoeld voor de ZM. 

3.3.5 Tijdsduurlfasering 

Hier volgt een overzicht van de fasering van de reguliere en de verkorte 
opleiding tot magistraat. 

De reguliere opleiding 
De opleiding duurt in totaal 31 maanden (het concours meegerekend) en 
bestaat uit een algemene fase (formation generale) van 25 maanden die een 
basisopleiding en stages omvat, en een specialisatie-fase (formation 
specialisee) van zes maanden (Vignau, 1996; Ecole nationale de la 
magistrature, 1999c). 
— De algemene fase van de opleiding is als volgt ingedeeld: 

– een korte introductie in Bordeaux van twee weken; 
– tien weken stage buiten de Franse gerechtelijke organisatie, 

eventueel in een ander EU-land; 
– een basisopleiciing in Bordeaux van zeven maanden; 
– een stageperiode van veertien maanden. Deze tijd wordt voor een 

groot deel in beslag genomen door stages in alle functies die de 



auditeurs na afronding van hun opleiding kunnen bekleden 37 . 
Naast deze stages zijn er korte stages bij exteme instanties die hun 
diensten aan de magistratuur verlenen, zoals een gevangenis, waar 
de auditeurs bijvoorbeeld als bewaarder kunnen werken (Vignau, 
1996; Ecole nationale de la magistrature, 1999c).' 

– het eindconcours 
Gedurende de specialisatie-fase van zes maanden moeten de auditeurs 
zich op hun eerste plaatsing voorbereiden. Deze fase bestaat uit: 
– een introductiecursus van een maand 
– een stageperiode van vijf maanden. Een stage in de toekomstige 

functie wordt aangevuld met korte stages van in totaal minimaal 
twee weken bij instanties, waarmee de auditeurs in de toekomst 
moeten samenwerken 

De verkorte opleiding 
Degenen die bij de speciale concours van 1998 en 1999 tot de verkorte 
opleiding zijn toegelaten, zijn een half jaar in opleiding. De opleiding is als 
volgt gefaseerd (Ministere de la Justice, 1999a en c): 
— een theoretisch gedeelte van een maand aan de ENM in Bordeaux; 
— een stage van vijf maanden bij het gerecht, waar men als magistraat zal 

gaan werken. 

3.3.6 Inhoud 
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De ENM is niet primair gericht op de verdieping van theoretische juridische 
kennis. Men gaat ervan uit dat de auditeurs die al voldoende bezitten. Bij de 
opleiding gaat het om de volgende uitgangspunten (Vignau, 1996; Lecrubier, 
1998): 
— Het accent ligt op de uitoefening van het toekomstige beroep. Daarom 

wordt vooral aandacht besteed aan de wijze waarop het recht in de 
praktijk functioneert en aan de toepassing van procedures. 

37  De indeling en duur van de stages voor de verschillende functies ziet er in principe als 
volgt uit: 
— officier van justitie: 8 weken; 
— rechter bij een Tribunal de grande instance en juge de l'application des peines 

(penitentiair rechter): 10 weken (7 + 3) 
— kinderrechter: 6 weken; 
— rechter van instructie: 6 weken; 
— kantonrechter: 6 weken 
Men houdt een periode van twee weken viii om het de stagebegeleider mogelijk te maken 
de stage te verlengen, afhankelijk van de vorderingen of de aspiraties van de auditeur of 
van de lokale omstandigheden. 

38  De indeling en duur van de exteme stages ziet er in principe als volgt uit: 
— pofitie/gendarmerie: twee weken 
— kinderbescherming: een week 
— gevangenis: twee weken 
— deurwaarderskantoor: een week 
— gerechtsadministratie/griffie: een week 
— advocatenkantoor: twee maanden 
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— Het is niet alleen de bedoeling van de opleiding om juridische 
vaardigheden bij te brengen, maar de toekomstige magistraten moeten 
ook de menselijke, sociale en economische context van het recht kunnen 
analyseren. Daarom moeten zij vertrouwd raken met andere 
wetenschappen, zoals economie, sociale wetenschappen, de medische 
wetenschap, psychologie, psychiatrie, geschiedenis, accountancy, etc. 
Het is niet de bedoeling dat magistraten in spe specialisten worden op al 
deze terreinen, maar dat zij de experts op die gebieden de juiste vragen 
kunnen stellen en hun antwoorden begrijpen. 

— De toekomstige magistraten moeten de reilcwijdte en gevolgen van hun 
beslissingen kunnen overzien. 

De reguliere opleiding 
De algemene fase van de opleiding heeft de volgende inhoud (Ecole 
nationale de la magistrature, 1999c): 
— De eerste stage na de korte introductie in Bordeaux aan het begin 

van de opleiding vindt plaats bij een instantie buiten de Franse 
rechterllike organisatie, bijvoorbeeld bij een bedrijf, een ministerie of 
een gerecht in het buitenland. Er wordt van de auditeurs verwacht 
dat zij daar een actieve inbreng leveren en een zekere 
verantwoordelijkheid dragen. 

— De basisopleiding in Bordeaux omvat colleges en werkgroepen, is 
sterk praktijkgericht, maar biedt ook ruimte voor reflectie en kritiek 
op de werIcwlize van de magistratuur. 
De auditeurs worden geschoold in de juridische logica en wijze van 
redeneren die voor elk juridisch beroep wordt vereist. In 
werkgroepverband Icrligen de auditeurs een beeld van de 
verschillende functies in de magistratuur. De auditeurs moeten 
bestaande dossiers bestuderen en daar mondeling of schriftelijk op 
reageren, door middel van bijvoorbeeld een beschildcing, een 
verordening, een vormis of een requisitoir. 
Daarnaast moet de auditeur aan workshops deelnemen die bepaalde, 
per jaar wisselende, thema's behandelen. Vanwege het 
interdisciplinaire Icaralcter van de thema's worden de workshops niet 
alleen door magistraten, maar ook door experts op andere terreinen, 
zoals psychologen, filosofen en economen, geleid. Voor de inhoud 
van het workshopprogramma van 1999 wordt verwezen naar bijlage 
3: 2 (Ecole nationale de la magistrature, 1999c). 

— Tijdens de stages bij de gerechten en parketten verrichten de 
auditeurs de voomaamste werlczaamheden van een rechter of officier 
van justitie, zoals het concipieren van vonnissen, het leiden van het 
vooronderzoek, etc. 
De korte stages bij externe instanties die hun diensten aan de 
magistratuur verlenen, zijn zodanig georganiseerd dat zij een goede 
aanvulling zijn op de gerechtelijke stages en dienen tevens om de 
voordelen te laten zien van een nauwe samenwerlcing tussen de 
magistraten en deze instanties. Daarom wordt een stage bij een 
Tribunal pour enfants gecombineerd met een stage bij de 
Icinderbeschertning; gaan stages op het parket en bij de rechter van 



instructie gepaard met een stage bij de politie of de gendarmerie; en 
gaat een stage bij een penitentiair rechter' samen met een stage bij 
een penitentiaire instelling. Tijdens de laatste stage die bij een 
advocatenkantoor plaatsvindt, moeten de auditeurs soms een zaak 
voor een gerecht verdedigen (Vignau, 1996; Ecole nationale de la 
magistrature, 1999c). 

— De specialisatiefase, wanneer voor de zittende of staande magistratuur is 
gekozen, is zowel theoretisch als praktisch (Ecole nationale de la 
magistrature, 1999c): 
— Een deel van het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit 

de overdracht van (actuele) specialistische kennis en vaardigheden. 
Deze overdracht van kennis en vaardigheden wordt afgewisseld met 
een nadere kennismaking met de partners waarmee men in de 
nieuwe functie te malcen zal lcrijgen. Bovendien wordt aandacht 
besteed aan ethische, beheersmatige en bestuurlijke lcwesties, die 
voor de functie relevant zijn. Er worden daartoe werkgroepen en 
conferenties waar ook experts van buiten aan deelnemen, 
georganiseerd. Deze zijn soms `gemengd' en bestaan dan uit 
auditeurs uit verschillende specialisaties. (Ecole nationale de la 
magistrature, 1999c). 

— De auditeurs lopen stage in de functie die zij na hun installatie zullen 
bekleden. Deze stage wordt aangevuld met korte stages bij instanties 
waarmee zij in hun toekomstige functie moeten samenwerken. 

De verkorte opleiding 
De inhoud van de verkorte opleiding voor de instroom van 1998 en 1999 
beslaat (Ministere de la Justice, 1999a en c): 
— een theoretisch gedeelte, ter informatie over de verschillende juridische 

functies en de juridische werIcwijze, 
— een stageperiode ter voorbereiding op de toekomstige functie. 

3.3. 7 	GeneralistischIspecialistisch 

De reguliere opleiding bestaat uit een generalistisch en een specialistisch 
gedeelte, dat laatste ter voorbereiding op de eerste plaats waar de betrokkene 
als magistraat zal functioneren. 
De verkorte opleiding is overwegend specialistisch en dient ter voorbereiding 
op de plaats waar de betrokkene wordt benoemd. 

3.3.8 Vrijwilliglverplicht 

Reguliere opleiding 
Bij de algemene opleiding zijn de colleges en sommige werkgroepen 
verplicht, maar is de auditeur vrij in zijn keuze van een deel van de 
werkgroepen en van de workshops die hij wil volgen. 

39 	De juge de l'application des peines, hier vertaald als 'penitentiair rechter', houdt toezicht 
op de strafvoltrelddng. 
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Verkorte opleiding 
De kandidaten die na het concours voor plaatsing in aanmerlcing komen, 
kunnen aangeven naar welke plaatsen hun voorkeur uitgaat. Ook hier hangt 
de kans om op de gewenste plaats te komen af van de 
plaatsingsmogelijkheden en van de rangorde van de kandidaat. 
De geplaatste kandidaten moeten de opleiding volgen. Deze bestaat uit 
verplichte onderdelen en een keuzeprogramma. 

3.3.10 Status van de deelnemers aan de opleidingen 
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Hij bezit ook enige vrijheid in de keuze van zijn stageplaatsen. 
Nadat zij door het eindconcours zijn gekomen, ldezen de auditeurs voor de 
zittende of staande magistratuur en kunnen zij de plaats aangeven die hun 
voorkeur verdient. De kans dat die voorkeur wordt gehonoreerd, hangt af van 
het aantal beschikbare plaatsen en de rangorde van de auditeurs binnen de 
groep deelnemers aan het concours. Ook de specialistische opleiding heeft 
verplichte en keuze-onderdelen. 

3.3.9 	Toetslbeoordeling 

Bij de reguliere opleiding beslist de jury van het eindconcours over de 
geschilctheid voor de magistratuur van de auditeurs de justice en adviseert 
degenen die zij geschikt acht, wellce functies zij het beste bij hun eerste 
aanstelling lcurmen beldeden. De jury stelt de rangorde van de auditeurs de 
justice vast aan de hand van het gemiddelde van de cijfers die zij hebben 
behaald tijdens de studie (coefficient 10), de stages (coefficient 12) en bij het 
examen (coefficient 6) (Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972, art. 45). Het 
Idassement van de auditeurs wordt bekend gemaalct, evenals de lijst van 
beschikbare plaatsen. Degenen die voorin de rangorde zijn geeindigd, 
kurmen als eersten een plaats kiezen. Auditeurs die onvoldoende resultaten 
hebben geboelct, worden van verdere deelname aan de opleiding uitgesloten 
of moeten een deel van het gevolgde prograrnma overdoen (Kortmann, 1996; 
Vignau, 1996; Ecole nationale de la magistrature, 1999c). 
Er wordt in de literatuur geen melding gemaalct van een toets (of 
beoordeling) van degenen die de verkorte opleiding volgen. 

Degenen die tot de reguliere opleiding van de ENM worden toegelaten, 
maken als auditeurs de justice deel uit van de rechterlijke organisatie en 
ontvangen een salaris (Ministere de la Justice, 1999b; Vignau, 1996). 
De auditeurs zijn op proef en worden tijdens de opleiding voortdurend 
op hun geschilctheid voor de magistratuur beoordeeld (Ludet, 1996; 
Vignau, 1996). 
Tijdens hun stages bij de gerechten en parketten staan de auditeurs 
onder supervisie van rechters of officieren van justitie van het gerecht 
waar zij stage !open en hebben zij nog geen volledige tekenbevoegdheid. 
Aan het eind van hun specialisatieperiode worden de auditeurs die voor 
de ZM hebben gekozen, tot rechter benoemd bij de gerechten, waaraan 
zij door middel van een decreet uitgevaardigd door de president van de 
republiek worden toegewezen, nadat de Conseil superieur de la 



3.3.11 Vervolgtraject 

3.3.12 Evaluaties en ervaringen 

3.3.13 (Mogellike) verarzderingen 

65 

magistrature hem daarover heeft geadviseerd (Vignau, 1996). 
De afgestudeerde magistraten zijn, in ruil voor de voor hen betaalde 
opleiding aan de ENM, verplicht tien jaar in dienst van de staat te blijven 
(Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972, art. 56). 

— Degenen die via een speciaal concours zijn geselecteerd en een verkorte 
opleiding volgen, zijn niet op proef en worden aangesteld als stagiaires 
aupres de l'Ecole nationale de la magistrature (zie Kriegk, 1999). 

Auditeurs die tot magistraat worden benoemd, worden geacht volledig te 
beschikken over de voor hun nieuwe functie vereiste deskundigheid. Er wordt 
als zodanig geen melding gemaakt van een verdere aanloopperiode. 
Tot 1990 waren de rechters in de eerste acht jaar van hun ambt verplicht om 
twee keer per jaar een cursus van een week te volgen. Men was vrij in de 
keuze van onderwerpen. Door het verplichte karakter van de permanente 
educatie konden de presidenten van de gerechten, die niet graag rechters 
naar een opleiding zagen gaan vanwege de werkdrulc, zich daar niet tegen 
verzetten. Inmiddels is deze verplichting weliswaar afgeschaft, maar het is 
nog steeds gebruikelijk om cursussen te volgen. 

Evaluaties 
Alle cursussen van de ENM worden geevalueerd door middel van een 
enquete onder de deelnemers en aangepast als de resultaten van de evaluatie 
daartoe aanleiding geven (Hanoteau, 2000). Er wordt in de literatuur geen 
melding gemaakt van de resultaten van evaluates. 

Ervaringen 
Er wordt in de literatuur geen informatie gegeven over de ervaringen die met 
de opleiding zijn opgedaan. 
Zonder dat de opleiding zelf ter discussie staat, vindt in Franlcrijk wel een 
debat plaats over de vraag of het wel zo goed is dat jonge rechters direct na 
hun opleiding als rechter van instructie worden aangesteld, gezien de 
solistische positie en de ruime bevoegdheden van deze magistraat (zie 
Dorwling-Carter, 1990). 

In Frankrijk staat een ingrijpende reorganisatie van de magistratuur voor de 
deur (Jean, 1999). Er wordt echter geen melding gemaalct van plannen om de 
reguliere opleiding tot magistraat te hervormen. 
De inhoud van de verkorte opleiding voor ervaren juristen wordt bij elke 
wervingscampagne opnieuw vastgesteld, afhankelijk van de rechtersfuncties 
waarvoor wordt geworven. 



3.4 	Permanente educatie van rechters 

3.4.1 	Wettelijk kader 

3.4.2 	Vera ntwoordelijke instantie(s) 

De minister Ican de ENM wijzen op de noodzaalc van een speciale cursus in verband met 
een bepaalde wetswijziging (Hanoteau, 2000). 
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In de Ordonnance nr. 58-1270 du 22 decembre 1958 (art. 14 t/m 21) staat kort 
aangegeven dat de Ecole nationale de la magistrature verantwoordelijk is 
voor de permanente educatie van magistraten (formation continue) 
(Legifrance, 1999). In het Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972 wordt dit nader 
uitgewerlct. Verder is door de directeur van de Ecole nationale de la 
magistrature een daarop gestoeld reglement interieur opgesteld, waaraan de 
minister van Justitie zijn goedkeuring moest hechten (Decret nr. 72-355 du 4 
mai 1972, art. 4). 
Volgens de Ordonnance nr. 58-1270 du 22 decembre 1958 (art.14) en het 
Decret nr. 72-355 du 4 mai 1972 is de ENM verantwoordelijk voor de 
permanente educatie negifrance, 1999; Ministere de la Justice, 1999b). 

Permanente educatie vindt zowel centraal als decentraal plaats: 
— De vestiging van de ENM in Parijs verzorgt de permanente educatie van 

magistraten op centraal niveau. 
Er wordt jaarlijks een prograsnma gemaakt voor de permanente educatie. 
De afdeling Permanente educatie van de ENM doet dat in overleg met 
het ministerie van Justitie, docenten van de opleiding tot magistraat, 
organisaties van magistraten en vertegenwoordigers van andere 
opleidingen die onder het ministerie van Justitie vallen (zoals de 
Nationale School voor gerechtssecretarissen, de politieacademie, etc.) 
(Hanoteau, 2000). 4°  De bestuursraad van de ENM neemt de 
eindbeslissingen, daarbij geadviseerd door de pedagogische conunissie 
(Lecrubier, 1996; 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999d). 

— In 1990 zijn binnen de gerechten mogelificheden voor permanente 
educatie gecreeerd. De vertegenwoordiger van de ENM bij ieder Hof van 
Beroep, de magistrat delegue a la formation, komt jaarlijks met 
voorstellen voor programma's en cursussen bestemd voor de leden van 
het gerecht. Hij doet zijn voorstellen aan een speciale trainingsraad die 
bestaat tilt de afdelingshoofden van dat gerecht. Zodra het programma 
door de trainingsraad is aangenomen, gaat het naar de bestuursraad van 
de ENM die de financiering van het project verzorgt en het bedrag 
vaststelt dat elk gerecht daarvoor ontvangt (Ecole nationale de la 
magistrature, 1999d). 

Uit het voorafgaande blijkt dat de minister van Justitie 66n van de 
gesprelcspartners van de ENM is bij het overleg over het cursusprogramma 
voor de permanente educatie op centraal niveau. De invloed van de minister 
op het programma op decentraal niveau Ifikt minder groot. 



3.4.3 Docenten 

De ENM beschilct niet over een vast docentenkorps voor de permanente 
educatie. Voor elk onderwerp wordt een deskundige uitgenodigd, die zelf bij 
zijn cursussen andere experts kan betreldcen (Ecole nationale de la 
magistrature, 1999d). 

3.4.4 Doelgroep 

Veel cursussen staan open voor en worden samen met beroepsgroepen van 
buiten de magistratuur georganiseerd, zoals advocaten, politie, pedagogen, 
prefecten, directeuren van ziekenhuizen, etc. De ENM besteedt ook veel 
aandacht aan de uitwisseling van kennis en ervaring op Europees niveau 
(Lecrubier, 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999d). 

3.4.5 Tijdsduur 
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De cursussen duren een tot zes dagen. Er zijn ook stages en deze duren een 
week (Ecole nationale de la magistrature, 1999d). In bijlage 3: 3 wordt de 
duur van de verschillende vormen waarin de cursussen door de ENM worden 
gegeven, nader gespecificeerd. 

3.4.6 Inhoud 

— De cursussen van de ENM op centraal niveau zijn naar inhoud als volgt 
in te delen (Lecrubier, 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999d): 
– beroepsgerichte cursussen over strafrecht (bijvoorbeeld justitie en 

politie; het bewijs in een strafzaak en wetenschappelijke 
ontwildcelingen), civiel- en familierecht, economisch recht en 
arbeidsrecht, Europees recht, etc. Ook bij deze technische cursussen 
tracht men de rechter eveneens in contact te brengen met de context 
van het onderwerp. 'Bij een cursus over verzekeringsrecht wordt 
bijvoorbeeld een directeur van een grote verzekeringsmaatschappij 
uitgenodigd; 

– cursussen in verband met veranderingen in wetgeving; 
– managementcursussen voor magistraten die verantwoordelijk zijn 

voor het beheer; 
– cursussen in verband met verandering van functie, bijvoorbeeld voor 

rechters die van een gerecht voor minderjarigen overstappen naar 
een gewoon gerecht; 

– algemene cursussen, bijvoorbeeld over bio-ethiek, justitie en media, 
of de islam en de moderne Arabische wereld; 

– trainingen in sociale en communicatieve vaardigheden, zoals in het 
verhoren van volwassenen en kinderen, het motiveren van 
beslissingen of mediatrainingen. 

De meeste bijscholingsactiviteiten vinden in kleine groepen plaats, zodat 
de deelnemers de ruimte krijgen voor een onderlinge uitwisseling van 
opinies. Verder worden tijdens workshops groepsprojecten uitgevoerd 
(Ecole nationale de la magistrature, 1999d). De activiteiten nemen een tot 



zes dagen in beslag (zie Ecole nationale de la magistrature, 1999d). 
De ENM organiseert ook stages van een week bij instanties buiten de 
magistratuur, zoals de Assemblee nationale, de Senat, de Europese 
Commissie, het Europese Hof voor de rechten van de mens, in het 
bedrijfsleven of bij de pers (Lecrubier, 1996; 1998; Ecole nationale de la 
magistrature, 1999d). 

— De cursussen op decentraal niveau (bij de gerechten) zijn inhoudelijk als 
volgt in te delen (Ecole nationale de la magistrature, 1999d): 
– een speciale training zonder dat de deelnemers daarvoor naar een 

andere locatie behoeven te gaan; 
– werken aan problemen die typerend zijn voor de regio waar het 

gerecht zich bevindt, bijvoorbeeld bosbranden en brandstichting in 
Zuid-Franlcrijk, visserliconflicten in de lcuststreken. 

– het aanhalen van de banden met instanties die met het gerecht 
samenwerken. 

3.4.7 	Vrijwilligiverplicht 
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Hoewel permanente educatie niet meer verplicht is, is het nog steeds 
gebruikelijk onder rechters om daar regelmatig aan deel te nemen (Lecrubier, 
1996; 1998; Ecole nationale de la magistrature, 1999d). 
Sinds 1995 kan iedere rechter of officier van justitie vijf dagen per jaar op 
vrijwillige basis een cursus van de ENM volgen (Lecrubier, 1998; Ecole 
nationale de la magistrature, 1999d). 

3.4.8 Relade tussen loopbaan en permanente educatie 

De rechterllike organisatie wordt in Frankrijk, veel sterker dan in Nederland, 
gezien als een openbare dienst. De Constitutie garandeert weliswaar de 
onafhankellilcheid van de magistratuur, maar haar interne organisatie en de 
rechtspositieregelingen hebben veel gemeen met die van de overheid. Meer 
dan in Nederland ligt het accent op hierarchische verhoudingen. Er is een 
formele carrierestructuur met graden en schalen, vastgelegd in een 
rechtspositieregeling (Kortmann, 1996). Door dit duidelijk gestructureerde 
systeem is de wijze waarop promoties binnen de Franse magistratuur 
plaatsvinden, redelijk transparant. 
Rechters moeten eens in de twee jaar door de president van hun gerecht 
worden beoordeeld. Een dergelijke beoordeling is van invloed op hun 
promotiekansen. De beoordeling moet onder meer gebaseerd zijn op de 
activiteiten op het terrein van de permanente educatie waaraan de 
beoordeelde heeft deelgenomen (ICriegk, 1999, p. 139). 

Er worden speciale cursussen georganiseerd voor rechters die aan nieuwe 
wericzaamheden (gaan) beginnen, zoals rechters the managementtaken 
(gaan) venrullen en rechters die van bijvoorbeeld een gewoon naar een 
specialistisch gerecht overstappen of omgekeerd. 



3.4.9 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
Er wordt in de literatuur geen melding gemaakt van evaluaties. 

Ervaringen 
Jaarlijlcs nemen 3500 rechters en leden van het OM, ongeveer 60% van de 
doelgroep, deel aan minstens een activiteit van de ENM op centraal niveau 
(Ecole nationale de la magistrature, 1999d). 
Meer dan 2000 rechters of leden van het OM (ruim 35%) nemen jaarlijks deel 
aan bijscholingsprogramma's op decentraal niveau bij de gerechten (Ecole 
nationale de la magistrature, 1999d). 

3.4.10 (Mogelijke) veranderingen 
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Teneinde het cursusprogranuna van de ENM zoveel mogelijk af te stemmen 
op de actuele trainingsbehoeften, wordt jaarlijks ongeveer 30% van de 
cursussen door nieuwe vervangen (Lecrubier, 1996; 1998; Ecole nationale de 
la magistrature, 1999d). Er wordt geen melding gemaakt van voornemens om 
de organisatie en de structuur van de permanente educatie te wijzigen. 

3.5 	Samenvatting 

Rekrutering 
De relcrutering van magistraten is in Franlcrijk wettelijk geregeld. Er zijn 
grosso modo vier mogelijkheden om tot de magistratuur toe te treden: 
— via een regulier concours en de reguliere opleiding; hier wordt jaarlijlcs 

voor geworven; 
— via een speciaal concours en een verkorte opleiding. Deze mogelijkheid 

geldt voor kandidaten met voldoende kennis en ervaring om met een 
verkorte opleiding toe te kunnen. Er vinden, als zich een tekort aan 
rechters voordoet, wervingscampagnes plaats voor speciale concours; 

— via de selectie door een commissie, dus zonder concours, en de reguliere 
opleiding. Het gaat bier om vrij `zware' kandidaten die op eigen initiatief 
solliciteren of daarvoor zijn uitgenodigd. 

— direct via een sollicitatie voor een commissie, dus zonder concours en 
zonder opleiding. Het gaat hier om zeer `zware' kandidaten die op eigen 
initiatief solliciteren of daarvoor zijn uitgenodigd. 

De minister is belast met de voorselectie van de kandidaten voor de 
magistratuur. Bovendien benoemt hij de jury die de resultaten van de 
concours moet beoordelen en is hij daar ook in vertegenwoordigd. De 
selectie zonder concours wordt echter verzorgd door de Commission 
d'avancement de la magistrature die onder de magistratuur valt. 
De kandidaten behoeven geen jurist te zijn, mits zij een diploma op een 
bepaald niveau bezitten (vier jaar voortgezet onderwijs na de middelbare 
school) en/of over voldoende en voor de magistratuur relevante werkervaring 
beschilcken. Zij komen overigens alleen door de selectie als hun kennis van 
het recht zeer gedegen is. 
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Door een tekort aan rechters is in Franlcrijk de afgelopen jaren op grote 
schaal geworven onder ervaren juristen die met een verkorte opleiding tot de 
magistratuur konden toetreden. 

Opleiding 
De reguliere en verkorte opleiding zijn wettelijk geregeld en zijn in handen 
van de Ecole nationale de la magistrature (ENM). De minister van Justitie 
financiert de ENM en is vertegenwoordigd in het bestuur daarvan. Bovendien 
raadpleegt de ENM de minister jaarlijlcs over het opleidingsprogramma. 
Daamaast is de minister vertegenwoordigd in de jury van het eindconcours 
waarmee het algemene gedeelte van de opleiding wordt afgesloten. 
Degenen die de reguliere opleiding volgen, zijn op proef als auditeurs de 
justice. Degenen die de verkorte opleiding volgen, hebben echter een vaste 
aanstelling als stagiaires bij de ENM. 
Bij de reguliere opleiding ligt het accent op de latere beroepsuitoefening, de 
context van het recht en de reikwijdte van gerechtelijke beslissingen. 
De opleiding heeft twee fasen: een algemeen gedeelte van 25 maanden dat 
zowel voor toekomstige rechters als officieren is bestemd en een 
specialisatiefase van zes maanden ter voorbereiding op de eerste werldcring 
als magistraat. Aan het eind van de algemene fase vindt het eindconcours 
plaats en degenen die de beste resultaten van hun jaar behalen, mogen als 
eersten aangeven waar zij geplaatst willen worden. 
Onder de algemene fase valt een stage buiten de magistratuur, eventueel in 
een ander EU-land. Voorts worden zowel in de algemene als de 
specialisatiefase meer theoretische cursussen gecombineerd met stages bij de 
magistratuur en korte stages bij instanties waarmee de magistratuur moet 
samenwerken. Er wordt bij de opleiding ook veel aandacht besteed aan 
multidisciplinaire onderwerpen. 
De verkorte opleiding duurt voor de lichtingen van 1998 en 1999 een half jaar 
en bestaat eveneens uit een combinatie van theorie en pralctijk ter 
voorbereiding op de toekomstige werldcring. De kandidaten kunnen aangeven 
naar wellce plaats hun voorkeur uitgaat en degenen die de beste resultaten bij 
het speciale concours hebben behaald, hebben de eerste keuze. 
Hoewel de opleiding regelmatig schijnt te worden geevalueerd, wordt geen 
melding gemaalct van de resultaten van deze evaluaties noch van andere 
ervaringen met de opleiding. Er zijn ook geen plannen om de opleiding te 
veranderen, ondanks een op handen zijnde reorganisatie van de magistratuur 
in Frankrijk. 

Permanente educatie 
De permanente educatie is eveneens wettelijk geregeld en in handen van de 
ENM: zowel de cursussen die centraal als die welke decentraal plaatsvinden. 
Deelname aan de cursussen is weliswaar niet verplicht, maar telt wel mee 
voor de tweejaarlijlcse beoordeling. De overgrote meerderheid van de 
magistraten maakt ook gebruik van de mogelijlcheden voor permanente 
educatie. Ook met betreldcing tot de permanente educatie wordt geen 
melding gemaalct van resultaten van evaluaties of andere ervaringen die 
daarmee zijn opgedaan. Er wordt wel aangegeven dat bijna een derde van de 
cursussen jaarlijks wordt vervangen om zoveel mogelijk up-to-date te blijven. 



Tabel 4: 

Werving: 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie (s) : 

De rol van de 
minister van 
Justitie:  
Selectiecriteria: 

Wijze van 
selecteren:  
Ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 

Rekrutering voor de ZM in Frankrijk 

In de tabellen 4, 5 en 6 wordt een overzicht gegeven van de voomaamste 
informatie over respectievelijk de rekrutering en opleiding voor, en de 
permanente educatie van de ZM in Franlcrijk. 

3.6 	Kanttekeningen 

41 	Zoals het Institut d'Etudes Politiques (IEP) en de Ecole nationale de l'administration 
(ENA), beide in Parijs gevestigd. 
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Wervingscampagnes voor reguliere en speciale concours (vergelijkende examens) 
voor de opleiding; open sollicitaties of uitnodigingen op individuele basis voor 
directe toelating tot de opleiding of tot de magistratuur.  
Aanwezig.  
Het ministerie van Justitie verzorgt de voorselectie van alle kandidaten. 
Het opleidingsinstituut, de ENM, organiseert de concours en adviseert de minister 
over de samenstelling van de jury's. 
De Commission d'avancement de la magistrature, die geheel uit magistraten 
bestaat, selecteert de kandidaten die niet aan een concours behoeven deel te 
nemen. 
Hij verricht de voorselectie van alle kandidaten en benoemt de jury's voor de 
concours, daarin geadviseerd door de bestuursraad van de ENM, waarin hij zelf 
ook is vertegenwoordigd.  
Regulier concours en reguliere opleidirig goede kennis van straf-, civiel- en publiek 
recht vereist; daarnaast: 4 jaar voortgezet onderwijs na de middelbare school, <27 
jaar; of > 4 jaar ambtelijke ervaring, < 40 jaar; of: > 8 jaar ervaring als lekenrechter 
of plaatselijk gekozene;. 
Zonder concours naar de reguliere opleiding juristen met > 4 jaar ervaring in 
juridisch, economisch of sociaal beroep of juristen met universitaire loopbaan van > 
3 jaar; 
Speciaal concouts voor verkorte opleiding: functie-eisen worden per werving 
vastgesteld, afhankelijk van het niveau waarvoor wordt geworven; 
Directe toetreding tot de magistratuur > 7 jaar ervaring in een juridisch beroep dat 
de betrokkenen speciaal kwalificeert voor de magistratuur.  
Een concours (vergelijkend examen) of een gesprek met een commissie van 
magistraten.  
Het aanbod van kandidaten met geen of nauwelijks beroepservaring is de 
afgelopen 30 jaar sterk gegroeid, terwijI dat van kandidaten met minimaal 4 jaar 
ambtelijke ervaring is gedaald. 
De meeste Franse 'buitenstaanders' zijn uit de advocatuur afkomstig.  
Er lijkt in Frankrijk sprake te zijn van een tendens om, meer dan voorheen, ervaren 
juristen door middel van speciale wervingscampagnes aan te trekken.  

Bij de informatie over Frankrijk is ons het volgende opgevallen: 
— Het is opvallend dat men in Frankrijk formeel geen jurist behoeft te zijn 

om aan de opleiding voor de magistratuur te kunnen deelnemen. Een 
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de universiteiten in dat land 
minder aanzien genieten dan een aantal zeer prestigieuze Ecoles 41 , 
waartoe de ENM overigens zelf ook behoort. In de praktijk zullen echter 
alleen juridisch goed geschoolde personen voor toelating tot de ENM in 
aanmerking komen, gezien de zware toets van de juridische kennis bij 
het toelatingsconcours. 



Tabel 5: 	Opleiding voor de ZM in Frankrijk 

Aanwezig.  
De Ecole nationale de la magistrature (ENM) in Bordeaux (reguhere opleiding) en 
in Parijs (verkorte opleiding). De ENM is officieel een onafhankelijke instantie. De 
ZM verzorqt de praktijkopleidinq onder toezicht van de ENM.  
Het ministerie van Justitie.  
De ENM valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie dat het 
grootste deel van het budget betaalt: de minister benoemt de directeur van de 
ENM en is in de bestuursraad van de ENM vertegenwoordigd; de minister is 
betrokken bij de opstelling van het onderwijsprogramma en is vertegenwoordigd in 
de jury's voor de toelatings- en afsluitende concours.  
De ENM heeft een vaste staf van 20 ervaren magistraten en schakelt daarnaast 150 
docenten in op free-lancebasis, van wie een kwart afkomstig is uit de magistratuur  
Reguliere opleiding: ZM en OM. 
Verkorte opleiding: ZM  
Regullere opleiding: 
Algemene fase van 26 maanden: introductie: 2 weken; stage buiten de 
magistratuur: 10 weken: basisopleiding: 7 maanden; stages bij gerechten, 
parketten, instanties met wie men moet samenwerken: 14 maanden; eindconcours. 
Specialisatiefase van zes maanden: introductie: 1 maand: stage bij gerecht (of 
parket) waar men als magistraat wordt geplaatst en korte stages bij instanties met 
wie men moet samenwerken. 
Verkorte opleiding van 6 maanden: theorie en stages.  
Reguliere opleiding: 
Algemene fase: juridische denk- en werkwijze aanleren, de menselijke. sociale en 
economische context van het recht leren analyseren; reikwijdte van beshssingen 
leren overzien. 
Specialisatiefase: theoretische en praktische voorbereiding op de eerste plaats waar 
men als magistraat gaat werken. 
Verkorte opleiding: voorbereiding op de pleats waar men als magistraat gaat 
werken. 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie(s): 

Financier(s):  
De rol van de 
minister van 
Justitie 

Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur/ 
fasering: 

Inhoud: 

Generahstisch/ 
speciahstisch:  
Vrijwillig/ 
verplicht: 

Toets/ 
beoordeling: 

Status van de 
deelnemers aan 
de opleidingen:  
Vervolgtraject: 

Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 
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Reguhere opleiding: generahstisch en specialistisch. 
Verkorte opleiding: vooral speciahstisch  
Cursusprogramma: deels verplicht en deels naar keuze. Bij de plaatsing als 
magistraat is de kans dat de voorkeur van de kandidaat worth gevolgd afhankelijk 
van diens rangorde binnen de groep deelnemers aan het eindconcours van de 
reguhere en het speciale concours voor de verkorte opleiding.  
Degenen die de reguhere opleiding volgen, krijgen cijfers voor hun studieresultaten, 
worden tjjdens hun stages beoordeeld en nemen deel aan een concours. 
Er worth in de literatuur geen melding gemaakt van een toets/beoordeling van 
degenen die de verkorte opleiding volgen.  
Reguhere opleiding: auditeurs de justice (op proef) 
Verkorte opleiding: stagiaires aupres de l'ENM On vaste dienst) 

Na hun opleiding worden de magistraten geacht volledig te beschikken over de 
voor hun functie vereiste deskundigheid.  
Alle cursussen worden systematisch geevalueerd en, zo nodig, aangepast. Ondanks 
de beoogde reorganisatie bij de magistratuur. wordt geen melding gemaakt van 
plannen om de opleiding ingijpend te veranderen.  
Er wordt geen melding gemaakt van (mogelijke) veranderingen in de reguhere 
opleiding, terwijI de inhoud van de verkorte opleiding per wervingscampagne wordt 
vastgesteld, afhankelijk van de rechtersfuncties waarvoor wordt geworven.. 



Tabel 6: 

Wettelijk kader: 
Verantwoordelijke 
instanties: 

Financier(s):  
De rol van de 
minister van 
Justitie:  
Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur: 
lnhoud: 

Vrijwillig/verplicht: 

Permanente educatie van de ZM in Frankrijk 

Relatie loopbaan 	(Geen) deelname aan activiteiten op het terrein van permanente educate- heeft 
en permanente 	consequenties voor de 2-jaarlijkse beoordeling van de magistraat en diens ,  
educatie: 	promotiemogelijkheden. 

. 	Er zijn speciale cursussen voor rechters die nieuwe taken krijgen.  
Evaluaties/ 	Meer dan de helft van de magistraten neemt jaarlijks deel aan de activiteiten op 
ervaringen: 	centraal en ruim een derde aan die op decentraal niveau.  
(Mogelijke) 	Van de cursussen van de ENM wordt jaarlijks ongeveer 30% vervangen. 
veranderingen:  
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Aanwezig.  
Op centraal niveau: de ENM in Parijs. 
Op decentraal niveau: de gerechten; de ENM komt met voorstellen en het gerecht 
beslist over het cursusprogramma.  
Het ministerie van Justitie.  
De ENM overlegt met onder andere het ministerie van Justitie over het 
cursusprogramma voor de permanente educatie. De minister kan de ENM wijzen 
op de noodzaak van bepaalde cursussen in verband met wetswijzigingen.  
Voor de permanente educatie bezit de ENM geen vast docentencorps. Experts op 
het terrein van het onderwerp treden op als freelance-docenten.  
Magistraten en in veelal ook mensen van buiten, zoals advocaten, politie, en 
prefecten.  
Cursussen: een tot zes dagen; stages: een week  
Op centraal niveau (bij de ENM in Parijs): technische cursussen, bijvoorbeeld in 
verband met veranderingen in de wet; algemene (interdisciplinaire) onderwerpen; 
trainingen in sociale en communicatieve vaardigheden; managementcursussen; 
korte stages bij instanties buiten de magistratuur. 
Op decentraal niveau (de werkplek): over specifieke plaatselijke onderwerpen.  
Vrijwillig, maar wet druk vanuit de magistratuur om deel te nemen aan permanente 
educatie. 

Er zijn drie mogelijIcheden voor personen met ervarin.g in een juridisch 
beroep, het Franse equivalent van de Nederlandse `buitenstaanders', om 
tot de magistratuur toe te treden: 
1 zonder deelname aan een concours tot de ENM worden toegelaten 

en de reguliere opleiding als auditeur (op proef) volgen; 
2 via een speciaal concours tot de ENM worden toegelaten en een 

verkorte opleiding als stagiaire (met een vaste aanstelling) volgen. Dit 
is alleen mogelijk als er speciaal voor een verkorte opleiding wordt 
geworven; 

3 zonder concours direct tot de magistratuur toetreden. 
In de literatuur staat niet vermeld hoe dit systeem van alternatieve 
mogelijkheden om bij de magistratuur te komen, in de pralctijk werIct. 
De eerste mogelijkheid lijkt ons vooral aantrekkelijk voor personen die 
(nog) geen gevestigde maatschappelijke positie bezitten die zij op het 
spel zouden zetten door als auditeur in dienst te treden, en voor mensen 
die bij een eventuele misluldcing waarschijnlijk naar hun oude of een 
vergelijkbare functie kun.nen terugkeren. 
De tweede mogelijkheid is waarschijnlijk wel aantreldcelijk voor personen 
met een gevestigde maatschappelijke positie, zoals ervaren advocaten. 
Men lcrijgt als stagiair immers direct een vaste aanstelling, terwijl de 
opleiding slechts een half jaar in beslag neemt (althans bij de 
wervingsacties in 1998 en 1999). 
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De derde mogelijkheid, de meest aantrekkelijke voor ervaren rotten in 
een juridisch beroep, staat waarschijnlijk alleen open voor zeer 'zware' 
kandidaten. 

— In Franlcrijk wordt de benoeming en plaatsing van rechters bij de 
gerechten centraal gecoordineerd. De Franse gerechten voeren geen 
eigen benoemings- en plaatsingsbeleid, ook niet ten aanzien van de 
buitenstaanders zoals in Nederland gebeurt. 

— De minister van Justitie is vertegenwoordigd in het bestuur van de ENM 
en hij is nauw betroldcen bij het opstellen van het opleidingsprogramma 
voor toekomstige magistraten en bij hun selectie en eindbeoordeling. Dit 
zou een risico voor de onafhankelijlcheid van de magistratuur kunnen 
inhouden. Daar staat echter tegenover dat zijn vertegenwoordigers, 
ambtenaren van het ministerie van Justitie die zitting hebben in het 
bestuur, de jury van de concours, etc., allen magistraat zijn. Zij kunnen 
een tegenwicht vormen tegen een al te grote ministeriele invloed. 

— Het is opvallend dat bij het theoretische gedeelte van de opleiding veel 
aandacht wordt besteed aan multidisciplinaire onderwerpen. Bovendien 
moeten de auditeurs al in het begin van hun opleiding een 'buitenstage' 
lopen en moeten zij in een later stadium hun stages binnen de 
magistratuur combineren met (kortere) stages bij organisaties met wie zij 
later moeten samenwerken. Ook in het kader van de permanente 
educatie wordt de magistraten de mogelijlcheid geboden van korte stages 
bij diverse maatschappelijke instellingen buiten de magistratuur. Hoewel 
daar nergens expliciet melding van wordt gemaakt, vloeit deze nadruk op 
de 'buitenwereld' wellicht voort uit de geisoleerde positie die de 
magistratuur vooralsnog inneemt binnen de Franse samenleving. 

— In Franlcrijk, waar de ENM voor de opleiding van magistraten een 
wettelijk verankerde monopoliepositie inneemt, wordt het gehele 
opleidingsbeleid op centraal niveau vastgesteld. Er is daardoor geen 
ruimte voor de gerechten om een eigen opleidingsbeleid op decentraal 
niveau te ontwikIcelen. 

— Het verkorte opleidingsprograrnma van de ENM voor de zittende 
magistratuur (na de wervingscampagnes van 1998 en 1999) is een 
voorbeeld van een gestructureerd opleidingsprogramma voor 
'buitenstaanders' die nog niet tot rechter zijn benoemd. Deze duidelijke 
structuur van de opleiding vloeit mogelijk voort uit de omstandigheid dat 
de opleiding in Franlcrijk (ook die bij de gerechten) centraal wordt 
gecoerdineerd. 

— De cursussen van de ENM worden weliswaar systematisch geevalueerd, 
maar in de literatuur wordt geen melding gemaalct van de resultaten van 
deze evaluaties of van andere ervaringen die met de opleiding zijn 
opgedaan. Niettemin roept de informatie over de opleiding enkele vragen 
op: 
– Er wordt weliswaar geen melding gemaalct van wachttijden voor de 

stages, maar het lijkt geen eenvoudige opgave om die altijd goed op 
ellcaar te laten aansluiten. 

– Het is de vraag of de stages bij de diverse gerechten (en parketten) 
lang genoeg duren om de auditeur de mogelijlcheid te bieden alle 
werkzaamheden die hij moet verrichten, onder de lcnie te krijgen. 
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Dat zal ook sterk afhangen van de in.tensiteit van de supervisie die de 
auditeur ontvangt. 

- Het is de vraag of de ervaren magistraten die zelf, door het tekort aan 
magistraten, dikwijls onder grote tijdsdruk staan, altijd voldoende tijd 
kunnen en willen vrijmaken om als supervisor op te treden. 

- Jonge magistraten die de opleiding aan de ENM hebben voltooid, 
worden geacht over de vereiste deskundigheid te beschildcen. Gezien 
de discussie in Frankrijk over de vraag of het wel zo wenselijk is dat 
men jonge rechters direct als rechter van instructie aanstelt, zoals 
thans dikwijls gebeurt, is het echter de vraag of dit in de pralctijk 
altijd haalbaar is. 

— Een mogelijke indicatie dat de ervaringen niet slecht zijn, is dat er, 
ondanks plannen voor ingrijpende hervormingen van de magistratuur, 
geen voornemens lijken te zijn om de opzet van de opleiding wezenlijk te 
herzien. 

— Hoewel deelname aan permanente educatie niet verplicht is voor 
rechters, is er duidelijk een stok achter de deur. Deelname kan namelijk 
de beoordeling en daarmee de promotiekansen gunstig beinvloeden. Niet 
deelnemen kan daarop van nadelige invloed zijn. De overgrote 
meerderheid van de magistraten (en waarschijnlijk ook van de rechters) 
blijkt zich dan ook aan te melden voor activiteiten op het terrein van de 
permanente educatie. 

— Er wordt niet vermeld of er voldoende bijscholingsmogelijkheden en - 
plaatsen zijn om aan de wensen van iedereen die belangstelling voor 
permanente educatie heeft, tegemoet te komen. 



4 Duitsland 

4.1 Organisatie van de zittende magistratuur 

De Bondsrepubliek Duitsland is een federale staat met gerechten op het 
centrale (bonds)niveau en op het niveau van de deelstaten. Ten gronde is de 
rechtspraalc een aangelegenheid van de deelstaten. De competentieverdeling 
tussen bonds- en landsgerechten 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 (Bovend'Eert, 1996). 
Met het rechtspreken belast zijn het Bundesverfassungsgericht (het Federaal 
Constitutioneel Hof), de in de Grondwet genoemde Bundesgerichte en de 
Landgerichte van de deelstaten. Deelstaten bezitten bovendien op grond van 
hun eigen landsgrondwetten een eigen constitutioneel hof. In het algemeen 
zijn de Landgerichte rechterlijke instanties van eerste aanleg en hoger 
beroep. De Bundesgerichte zijn hoven van cassatie. Zij vervullen dus vooral 
een functie met betreldcing tot de rechtseenheid. De constitutionele hoven 
staan apart van de overige rechtsgangen (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 Bundesfinarzzhof belastingrechtspraak; 
— het Bundesarbeitsgericht: arbeidsrechtspraak; 
— 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 meeste rechters werken in de gewone jurisdictie, die gaat over de civiele 
en strafzaken. De gerechten van de gewone jurisdictie zijn op het niveau van 
de deelstaten: 
— de Amtsgerichte: plaatselijke gerechten; 
— de Land- of Bezirksgerichte: regionale gerechten; 
— de Oberlandesgerichte: hogere regionale gerechten. 
Het federale Bundesgerichtshof is de hoogste beroepsinstantie. 
Het hangt van de aard van het geschil af of het Amtsgericht of Landgericht als 
gerecht van eerste aanleg optreedt. In het laatste geval 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 de Nederlandse kantongerechten, 
wordt door eon rechter rechtgesproken. In de Kollegialgerichte, zoals het 
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Bundesgerichtshof, de Oberlandesgerichte, Bezirlcsgerichte en Landgerichte 
wordt rechtgesproken door meervoudige kamers, zij het dat niet zelden door 
delegatie feitelijk den rechter rechtspreelct (zie Koetz e.a., 1993; Bovend'Eert, 
1996; Staats, 1998). 

Na de Duitse hereniging op 3 oktober 1990 is de rechtspraak van de DDR in 
oostelijk Duitsland buiten werking gesteld en vervangen door het recht van 
de Bondsrepubliek. Rechters (en ofEcieren van justitie) uit de voormalige 
DDR moesten opnieuw solliciteren en hun beroepsverleden werd getoetst, 
waarbij werd nagegaan of zij niet aan de sonrechtspraalc' van de DDR-justitie 
hadden meegedaan.' Indien zij werden aangenomen, werden zij om- en 
bijgeschoold en lcregen zij een proeftijd van maximaal vijf jaar voordat zij 
voor het leven werden benoemd. Het waren vooral jonge rechters the nooit 
bij politieke procedures betrokken waren geweest, die in dienst bleven. 
Het hiervoor vermelde leidde tot een grote uitstroom van voormalige DDR-
rechters en het vrijkomen van vacatures. Bovendien was er in oostelijk 
Duitsland door de invoering van het West-Duitse recht, behoefte aan veel 
meer rechters dan voorheen (Blankenburg, 1992).' 

Er waren in 1996 in Duitsland ruim 20.000 rechters op een bevollcing van 
ruim 81 miljoen mensen. Van de rechters waren ongeveer 500 op het niveau 
van de Bundesrepublik werkzaam en de overigen op dat van de afzonderlijke 
Lander (Statistisches Bundesamt Deutschland, 1999). 
In Duitsland is ongeveer een op de zes juristen rechter (Staats, 1994). In 
westelijk Duitsland zijn er due keer zoveel rechters per hoofd van de 
bevolking als in Nederland. Dit komt overigens deels doordat bepaalde 
werlczaamheden die in Duitsland alleen door de rechters zelf mogen worden 
verricht, in Nederland door andere functionarissen, namelijk 
gerechtssecretarissen, gerechtsauditeurs en rechter-plaatsvervangers worden 
uitgevoerd. 

c Er bestond bij de West-Duitse rechters die de rechtsverhoudingen ten tijde van de DDR 
en strafbare feiten uit die tijd volgens het DDR-recht moesten beoordelen, geen twijfel 
dat het recht in die tijd niet op behoorlijke wijze was toegepast. De 'onrechtstaat' werd 
achteraf rechtgezet door herinterpretatie van het positieve recht van de DDR, op basis 
van de rechtsbeginselen die in het Westen tot de 'heersende mening' behoren. Indien de 
wetgeving van het parlement van de DDR het optreden van het communistische bewind 
uitdrukkelijk had gelegaliseerd (zoals bijvoorbeeld met het grensbewind was gebeurd 
door de grenswet van 1982) moest de West-Duitse rechter toch toetsen of deze wetten 
met de constitutie van de DDR, met de door de DDR ondertekende intemationale 
verdragen, en zelfs met de grondwet van de Bondsrepubliek in overeenstemming waren. 
Waren zij dat niet, dan konden zij achteraf 'onrechtmatig' worden verklaard 
(Blankenburg, 1992). 

43  Het aantal rechters per hoofd van de bevolking is in de DDR veel geringer geweest dan in 
West-Duitsland. De reden daarvan was dat de gerechten in de communistische landen bij 
de conflictbeslechting slechts een ondergeschikte rot speelden en veel conflicten die in 
westerse landen tot juriclische procedures zouden hebben geleid, tot imaatschappellik 
conflict • waren verpolitiseerd en afgehandeld binnen de machtsstructuren van het 
complex van maatschappelijke, partij- en staatsorganen (Blankenburg, 1992). 



Am de andere kant ligt het percentage juristen onder de Nederlandse 
academici twee keer zo hoog als dat van de juristen onder de academici in 
westelijk Duitsland (Blankenburg, 1998). 
Uit het voorafgaande mag worden afgeleid dat in westelijk Duitsland het 
percentage rechters onder de Duitse juristen aanzienlijk hoger ligt dan in 
Nederland. Dit houdt waarschijnlijk verband met de omstandigheid dat 
vrijwel alle juristen die de universitaire rechtenstudie hebben afgerond (de 
Diplomjuristen), een gemeenschappelijke vervolgopleiding voor Volljurist 
volgen, ongeacht het juridische beroep waarvoor zij uiteindelijk kiezen. Zij 
treden als Referendar tijdelijk in overheidsdienst van een Land, de 
Vorbereitungsdienst. Het is verder opmerkelijk dat de opleiding tot Volljurist 
vooral is gericht op het rechterschap. Dit systeem van een gemeen-
schappelijke vervolgopleiding voor alle Diplomjuristen vloeit voort uit het 
Duitse begrip van de Einheitsjurist. 

4.2 	De Duitse Einheitsjurist 
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Officieel duurt de universitaire rechtenstudie voor Diplomjurist in Duitsland 
drieeneenhalf, maar in de praktijk gemiddeld vijf jaar. Hoewel de studie een 
'academische basis' moet leggen, wordt ook al veel aandacht besteed aan de 
to ekomstige beroepsuitoefening. 
Er vinden tijdens de universitaire studie geen toetsen plaats — in dat opzicht 
is het Duitse opleidingssysteem uniek — en de studie wordt afgesloten met het 
eerste staatsexamen (erste juristische Staatsprafung) (Flessner, 1996; 
BOckenforder, 1997; Staats, 1996; 1998). Voor meer informatie over de Duitse 
rechtenstudie wordt verwezen naar bijlage 4: 1. 

Voordat wij nader ingaan op de relcrutering voor en de opleiding tijdens de 
Vorbereitungsclienst, eerst nog enkele opmerlcingen over de betekenis van het 
begrip Einheitsjurist. 

De eenheid van het beroep van jurist, de zogenaamde Einheitsjurist, berust in 
Duitsland op twee elementen. Het eerste element voor de eenheid van het 
juridische beroep vormt de wetenschappelijke opleiding van juristen aan de 
universiteit. De unificatie van het privaatrecht was in Duitsland niet in de 
eerste plaats het werk van de wetgevers of van het Opperste Gerechtshof, 
maar van de universitaire rechtswetenschap. De band tussen de Duitse 
rechters en de universiteiten, waar alle Volljuristen ook ooit voor het 
rechterschap zijn opgeleid, blijkt duidelijk uit de omstandigheid dat 
hoogleraren in het recht soms ook een nevenfunctie als rechter hebben. 
Bovendien zijn rechters dilcwijls bijzonder hoogleraar of medeauteur van 
wetenschappelijke publicaties. 
Het tweede element waarop de Duitse Einheitsjurist berust, bestaat uit de 
gemeenschappelijke staatsexamens die voor iedereen als voorwaarde gelden 
voor de toelating tot verschillende juridische beroepen. Dit systeem vindt zijn 
oorsprong in de federale structuur van de Duitse staat die nooit een 
centralistische jurisdictie heeft gekend. Het eind negentiende eeuw in het 
hele Duitse rijk ingevoerde systeem van de Pruisische Referendar-opleiding en 
staatsexamens diende als tegenwicht voor de decentrale structuur van de 



rechterlijke organisatie en de advocatuur. Danlczij de uniformiteit van de 
staatsexamens mochten advocaten zich overal in Duitsland vestigen (Ranieri, 
1998). 

4.3 Relcrutering voor de Vorbereitungsdienst 

4.3.1 	Werving 

Er wordt niet geworven voor de Vorbereitungsdienst. De selectie voor de 
opleiding vindt plaats door middel van het eerste staatsexamen waarmee de 
universitaire rechtenstudie wordt afgerond. Iedereen die dat examen behaalt 
en daarmee Diplomjurist is geworden, kan de voortgezette opleiding voor 
Volljurist volgen. In de pralctijk maken vrijwel alle Diplomjuristen van die 
mogelijkheid gebruik. 

4.3.2 	Wettelijk kader 
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Het eerste staatsexamen is wettelijk verankerd in het Deutsches Richtergesetz 
(sec 5d). De wettelijke bepalingen zijn nader uitgewerkt in de regelgeving van 
de afzonderlijke Lander. 

4.3.3 	Vera ntwoordelijke instantie(s) 

De examenopdrachten van het eerste staatsexamen worden in principe 
gemaalct door de Justizprdfungsamter van het ministerie van Justitie van het 
Land waar het examen wordt afgenomen. De examens in de diverse Lander 
worden op verschillende tijdstippen afgenomen, zodat ieder Land zijn eigen 
opgaven heeft. De Justizpriifungsamter van alle zestien Lander bespreken de 
examenopgaven echter met elkaar, teneinde het niveau van de examens 
overal gelijk te houden (Gressmann, 2000). 
De examinatoren die het eerste staatsexamen afnemen, bestaan voor de ene 
helft uit universitair docentenen en voor de andere helft uit leden van de RM, 
ambtenaren benoemd door de ministeries van Justitie van de Lander en — bij 
hoge uitzondering — een advocaat (BOckenfbrde, 1997; Blardcenburg, 1998; 
Staats, 1996; 1998). 
De ministers van Justitie van de Lander zijn als zodanig geheel 
verantwoordelijk voor de inhoud van het eerste staatsexamen, terwijl zij de 
wijze waarop het examen wordt afgenomen, klumen beinvloeden. 

4.3.4 	Selectiecriteria 

Bij het eerste staatsexamen wordt niet alleen de kennis getoetst, maar ook het 
vermogen problemen op te lossen op het terrein van het publiek-, civic!- en 
strafrecht. (Staats, 1996; 1998) 

4.3.5 	Witze van selectie 

Het eerste staatsexamen vindt plaats gedurende ongeveer zes maanden en 
bestrijkt alle onderwerpen die tijdens de stuciie zijn behandeld. Het omvat 



het onder toezicht van surveillanten schrijven van papers (Klausuren). In de 
Noord-Duitse Lander moeten de studenten ook nog thuis een paper 
schrijven, hetgeen vier tot zes weken in beslag neemt. Daarna volgt een 
mondeling examen (Staats, 1996; 1998; Bockenforde, 1997). 
Men mag het examen niet meer dan twee keer afleggen. Indien daar echter 
aanleiding toe bestaat, kan van deze regel worden afgeweken (zie Deutsches 
Richtergesetz, sec 5d (5)). 

4.3.6 Ervaringen 

De studenten vinden het eerste staatsexamen zwaar. Bovendien is de 
hoeveelheid lesstof de afgelopen jaren sterk toegenomen. Van de studenten 
die het examen voor de eerste keer doen, zalct ongeveer 25% (Staats, 1996; 
1998; Bockenforde, 1997). Niettemin studeren er jaarlijks zoveel 
Diplomjuristen af en is er onder hen zoveel belangstelling voor de 
Vorbereitungsdienst dat er wachtlijsten zijn ontstaan, vooral voor 
stageplaatsen bij de gerechten (Staats, 1998; Peters, 1999; zie ook Behrens, 
1997; Gressmann, 1999). 

4.3.7 (Mogelzjke) veranderingen 

Er wordt geen melding gemaakt van (mogelijke) veranderingen in de 
rekrutering voor de Vorbereitungsdienst. 

4.4 Opleiding tot rechter 

4.4.1 	Wettelijk kader 

4.4.2 	Verantwoordelzjke instantie(s) 
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In het Deutsches Richtergesetz is vastgelegd aan welke eisen men moet 
voldoen om in Duitsland tot de rechterlijke macht te worden toegelaten. Daar 
staat onder meer vermeld dat men voor het rechtersambt moet zijn 
gekwalificeerd (Deutsche Richtergesetz, sec 9). 
In het Deutsches Richtergesetz sec 5-7 wordt onder meer een globaal 
overzicht gegeven van de inhoud van de Vorbereitungszeit en van de zweite 
juristische Staatspriifung, het tweede staatsexamen, waarmee deze wordt 
afgesloten. Deze kaderwet wordt in de regelgeving van de afzonderlijke 
Lander gedetailleerd uitgewerkt, bijvoorbeeld voor Hamburg in de 
Juristenausbildungsordnung (JAO) van 10 juli 1972 (GVBI. S. 133, 148, 151), 
voor het laatst gewijzigd op 5.12.1995. 

De Oberlandes- en Landgerichte van de afzonderlijke Lander zijn belast met 
de organisatie van het pralctijkgedeelte van de Vorbereitungsdienst. De 
Referendaren lcrijgen voor elke stage een stagebegeleider toegewezen; 
rechters vervullen die rol bij de gerechtelijke stages. 
De cursussen die de Referendaren naast hun stages moeten volgen, worden 
per Land georganiseerd in een speciaal studiecentrum dat onder het 
ministerie van Justitie van dat Land ressorteert (Gressmann, 2000). 



Ook van het tweede staatsexamen worden de examenopdrachten per Land 
gemaalct door de Justizprilfiingsamter van het ministeries van Justitie aldaar, 
terwill de Justizprilfungsamter van alle zestien Lander samen ervoor waken 
dat overal dezelfde normen worden gehanteerd. Het tweede staatsexamen 
valt geheel onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie van 
het betrolcken Land. Daarbij treden rechters, leden van het OM en 
ambtenaren van het ministerie van Justitie als examinator op (Blankenburg, 
1998). 
Uit het voorafgaande blijkt dat de ministers van Justitie van de Lander 
verantwoordelijk zijn voor het theoretische gedeelte van de opleiding tijdens 
de Vorbereitungsdienst. Bovendien valt de inhoud van het tweede 
staatsexamen onder hun verantwoordelijkheid, terwij1 zij eveneens een rol 
vervullen bij het afnemen van het examen. 

4.4.3 Docenten 

De meeste docenten zijn rechter, officier van justitie of in dienst bij het 
ministerie van Justitie. In de meeste Lander zijn zij gedurende en aantal jaren 
fulltime of halftime vrijgesteld van bun reguliere werkzaamheden, terwlil zij 
in enkele Lander op freelancebasis worden aangetrokken. Het vinden van 
goede advocaten als docent is niet eenvoudig, vanwege de (in vergelliking 
met hun inkomen in de advocatuur) geringe financiele vergoeding the zij als 
docent ontvangen (Gressmann, 2000; Palder, 2000). 

4.4.4 Doelgroep 

Zoals vermeld is de opleiding bestemd voor alle Diplomjuristen the voor de 
kwalificatie van Volljurist in aanmerking willen komen, ongeacht het 
juridische beroep waarvoor zij uiteindelijk kiezen. 

4.4.5 Tydsduur/fasering 

De Vorbereitungsdienst duurt 30 maanden. 
De opleiding tijdens de Vorbereitungsdienst omvat een pralctisch en 
theoretisch gedeelte, en wordt afgesloten met het tweede staatsexamen: 
— Het pralctische gedeelte bestaat uit stages. De Referendaren moeten, 

volgens het Deutsches Richtergesetz (sec 5b), de volgende stages lopen: 
— op een civiel gerecht; 
— op een strafgerecht (of parket); 
— op een advocatenkantoor; 
— bij een overheidsinstelling; 
— bij een organisatie naar eigen keuze (die ook weer een gerecht of 

advocatenkantoor kan zijn). 
De verplichte stages moeten minstens drie manden duren, terwlil de 
duur van de stage naar keuze minstens vier en hoogstens zes maanden 
mag zijn. 

— Voor het theoretische gedeelte van bun opleiding nemen de 
Referendaren deel aan studiegroepen. De studiegroepen mogen 
maximaal drie maanden in beslag nemen. 
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— Het tweede staatsexamen vindt plaats gedurende zes maanden. 
De exacte duur van de stages en studiegroepen wordt voorgeschreven in de 
regelgeving van de afzonderlijke Lander. 
De Vorbereitungsdienst kan worden verlengd, indien de prestaties van een 
Referendar onder de maat blijven (Mestitz en Pederzoli, 1995; Staats 1996; 
1998). 

4.4.6 Inhoud 

Tijdens de stages wordt slechts een beperkt aantal, zij het wel belangrijke, 
aspecten van de praktijk behandeld. 
De Referendaren wonen op een gerecht zittingen bij en mogen deelnemen 
aan de (geheime) beraadslagingen in de raadkamer. Onder strikte 
voorwaarden en met beperkingen mogen zij soms voor een advocaat of een 
officier van justitie waamemen. Hun voomaamste werk bestaat echter uit het 
maken van een concept van vonnissen of dagvaardingen in de 
voorgeschreven vorm (waaraan in Duitsland veel waarde wordt gehecht). 
Vooral het schriftelijk vastleggen van de uitspraken van de rechter, waarbij de 
motiveringen tot in detail moeten worden vermeld, vereist een grondige 
training. De Referendaren worden ook goed ingevoerd in het procesrecht 
(civiele, straf- en administratieve procedures). 
Tijdens de bijeenkomsten van de studiegroepen geven ervaren juristen, 
vooral rechters, voorlichting over de beroepspraktijk (Mestitz en Pederzoli, 
1995; Staats 1996; 1998; Gressmann, 1999). 

4.4.7 	Generalistischlspecialistisch 

De opleiding heeft een duidelijk generalistisch karakter. Hoewel de 
Referendaren enige keuzevrijheid hebben met betreldcing tot hun stages, 
worden bij het tweede staatsexamen van alle kandidaten dezelfde kennis en 
vaardigheden vereist, conform het hiervoor genoemde principe van de 
Einheitsjurist (Staats, 1996; 1998). 

4.4.8 Vrijwilliglverplicht 

Deelname aan de stages en studiegroepen is verplicht (Staats, 2000). 

4.4.9 	Toetslbeoordeling 
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De opleiding wordt afgesloten met het tweede staatsexamen. Daarbij worden, 
meer dan bij het eerste staatsexamen, de kennis en vaardigheden op het 
terrein van het procesrecht getoetst. Ook dit examen duurt ongeveer zes 
maanden. De Referendaren leggen in het begin van hun keuzestage het 
schriftelijk examen af. Dit omvat het schrijven van papers onder supervisie. 
De kandidaten in de Noord-Duitse Lander lcrijgen ook nog een 
huiswerkopdracht. Het voomaamste onderdeel van het examen bestaat uit 
het concipieren van een vonnis of een dagvaarding aan de hand van 
bestaande dossiers. Het mondeling examen bestaat uit een mondeling verslag 
van een casus en een interview met een panel. 



Ook het tweede staatsexamen is niet malckelijk, zij het dat het percentage 
gezalcten hier duidelijk lager ligt dan bij het eerste staatsexamen (ongeveer 
12,5% wordt afgewezen). Tegenwoordig slagen per jaar meer dan 10.000 
personen voor het tweede staatsexamen (Staats, 1996; 1998; Gressmann, 
1999). 

4.4.10 Status van de deelnemers aan de opleiding 

Degenen die tot de Vorbereitungsdienst zijn toegetreden, hebben als 
Referendar een tijdelijk dienstverband (met salaris) bij de overheid van het 
Land waar zij werkzaam zijn. 

4.4.11 Vervolgtraject 
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Alle Volljuristen zijn gekwalificeerd voor het rechterschap en kunnen voor 
een plaats als rechter solliciteren. Indien zij door de selectie komen, krijgen 
zij eerst nog een proef- en inwerkperiode, waarin zij ook theoretische 
cursussen moeten volgen. Bovenclien worden zij beoordeeld, voordat zij een 
vaste aanstelling als rechter kunnen Icrligen. 
— De kwabficatie voor het rechterschap is wettelijk vastgelegd. Volgens het 

Deutsches Richtergesetz kan iemand alleen rechter worden indien hij de 
Duitse nationaliteit (zoals in de Grondwet omschreven) bezit, hij 
bevestigt dat hij zich te alien tijde zal houden aan de vrije democratische 
grondbeginselen en hij is gelcwalificeerd voor het ambt van rechter 
(Deutsche Richtergesetz, sec 9). 
Kandidaten die voor het tweede staatsexamen slagen en aan de twee 
andere hiervoor genoemde condities voldoen, ontvangen een certificaat 
dat zij voor het leven zijn gelcwalificeerd voor de functie van rechter. 
Ondanks deze betiteling maakt het certificaat ook de toegang mogelijk 
tot vrijwel alle andere juridische beroepen in Duitsland, zonder de 
noodzaak, althans in theorie, van een verdere opleiding (Staats, 1996; 
1998). 

— De selectie voor de rechtsprekende macht vindt in sommige Lander plaats 
onder de verantwoordellikheid van de daartoe bevoegde minister, in de 
regel de minister van Justitie. In andere Lander is de selectie in handen 
van selectiecommissies, waarin parlementsleden of hun 
vertegenwoordigers zitting hebben, soms ook leden van de 
rechtsprekende macht en in sommige Lander tevens eon of twee 
pralctiserende advocaten. Bij de selectie wordt vooral gekeken naar de 
cijfers behaald bij het tweede staatsexamen en, bij twijfel, ook naar de 
cijfers van het eerste staatsexamen en de beoordelingen tijdens de 
Vorbereitungsdienst (Staats, 1996; 1998; Gressmann, 1999). 

— Een proef- en inwerkperiode volgt op de aanstelling van nieuwe, 
onervaren rechters. Volljuristen met minder dan twee jaar werkervaring 
in een ander juridisch beroep worden voor minimaal drie en maximaal 
vijf jaar op proef benoemd als Proberichter. In the tijd kunnen zij nog 
worden ontslagen, als zij ongeschikt voor de functie blijken te zijn. 
Een beginnend rechter Icrligt in de lagere gerechten van het begin af aan 
vrijwel dezelfde taken en komt in dezelfde salarisschaal als een rechter 



die voor het leven is benoemd, maar zijn plaatsing bij dat gerecht is nog 
niet voor vast. Hij kan nog worden overgeplaatst naar een ander gerecht, 
het ministerie van Justitie of een parket, zonder dat zijn toestemming 
daarvoor wordt gevraagd. In sommige Lander moeten nieuwe rechters 
een deel van hun proefperiode de functie van officier van justitie 
vervullen. De meeste tijdelijk benoemde rechters komen door hun 
proefperiode heen en lcrijgen een benoeming voor het leven (Staats, 
1996). 

— Een speciaal cursusprogramma dat door het ministerie van Justitie van 
het Land of door het gerecht wordt georganiseerd. maakt ook deel uit van 
de proefperiode. De cursussen verschillen per Land. Meestal gaat het om 
een introductiecursus van vier weken, gevolgd door twee 
vervolgcursussen van elk een week. Er worden ook werkgroepen 
georganiseerd onder leiding van een ervaren rechter. De Proberichter zijn 
verplicht het cursusprogramma te volgen (Staats, 1998). 

— De Proberichter worden voor het eerst beoordeeld na ongeveer negen 
maanden en dat gebeurt door de president van het Landgericht. Deze 
Beurteilungen zijn een delicate aangelegenheid, aangezien er niet getornd 
mag worden aan de rechterlijke onafhankelijIcheid. Niettemin wordt de 
beoordeelde rechter gewezen op eventuele tekortkomingen die aan het 
licht zijn gekomen (Deutsche Richterbund Nordrhein-Westfalen, 1996; 
Staats, 1998; Gressmann, 1999). 

4.4.12 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
Er wordt in de literatuur geen melding gemaakt van evaluaties van de 
Vorbereitungsdienst. 

Ervaringen 
In de literatuur over de ervaringen met de Vorbereitungsdienst worden 
kritische opmerlcingen gemaakt over de wachtlijsten voor en de kosten van de 
Vorbereitungszeit, het accent dat het rechterschap bij de opleiding tot 
Volljurist lcrijgt en het grote aantal Volljuristen dat wordt `afgeleverd'. De 
wijze waarop de Proberichter worden ingewerIct, is eveneens aan kritiek 
onderhevig. 
— De wachtlzjsten van Diplomjuristen voor de Vorbereitungszeit, vooral 

voor stageplaatsen bij de gerechten, leiden tot een verlenging van de tijd 
die het kost om Volljurist te worden. Deze wachtlijsten zijn het gevolg 
van de enorme belangstelling voor de opleiding tot Volljurist (Behrens, 
1997; Staats, 1998; Peters, 1999; Gressmann, 1999). 

— De hoge kosten van de opleiding zijn een punt van zorg voor de ministers 
van Justitie van de Lander. De kosten bestaan voor een deel uit de 
salariering van de Referendaren, van wie slechts een minderheid 



uiteindelijk in overheidsdienst komt." (Behrens, 1997; Staats, 1998; 
Peters, 1999; Gressmann, 1999 

— Het accent dat bij de opleiding op het rechterschap wordt gelegd ondervindt 
lcritiek van de kant van de advocatuur. Er zou daardoor te weinig 
aandacht worden besteed aan het geven van juridische adviezen. Deze 
lcritiek heeft zowel betreldcing op de universitaire rechtenstudie als op de 
Vorbereitungsdienst. De advocaten constateren dat aan altematieve 
vormen van geschillenbeslechting, zoals mediation, vrijwel geen 
aandacht wordt besteed (Kunkis, 1998; Staats, 1998; Gressmann, 1999). 

— Door het grote aanttzl Volljuristen dat jaarlipcs op de arbeidsmarkt 
verschijnt, komen er volgens de balie veel meer nieuwe advocaten dan er 
nodig zijn (Kunkis, 1998; Staats, 1998). 

— Staats (1998) constateert dat de inwerkperiode van de Proberichter 
tegenwoordig te wensen overlaat. Vroeger werden de Proberichter eerst 
in de kamer van een Landgericht geplaatst, zodat zij niet direct 
zelfstandig uitspraken behoefden te doen en de kans lcregen van hun 
meer ervaren collega's te leren. Tegenwoordig is dat vaalc niet meer 
mogelijk, zeker niet nu het parlement veel verantwoordelijkheden van de 
Landgerichte naar de Amtsgerichte heeft overgeheveld waar de rechters 
alleenspreken. Bovendien wordt over veel zaken in de Landgerichte 
tegenwoordig ook door een rechter rechtgesproken. 

4.4.13 (Mogelijke) veranderingen 

Er vindt momenteel in Duitsland een discussie plaats over mogelijke 
hervormingen van de opleiding tot Volljurist, die de afgelopen honderd jaar 
nauwelijks is veranderd. Er ligt ook een voorstel voor een betere begeleiding 
van nieuwe rechters. 

44 

45 
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De opleiding tot Volljurist 
De ministers van Justitie van de Lander komen met het voorstel om de 
huidige twee-fasen-structuur van universitaire studie en 
Vorbereitungsdienst op lange termijn te veranderen in een een-fase-
studie die in totaal vijf en een half jaar duurt en vrijwel geheel aan de 
universiteit wordt gevolgd. Volgens dit voorstel moet de door de overheid 
bekostigde Vorbereitungsdienst verdwijnen en moet in plaats daarvan 
het vierde studiejaar een pralctijkjaar zijn. Bovendien moet de massaliteit 
van de huidige universitaire studie zoveel mogelijk verdwijnen." Verder 
moet volgens de ministers de juridische manier van werken, meer dan nu 
het geval is, door middel van praktische oefeningen worden aangeleerd. 
Daarom willen de ministers het aantal colleges beperken en deze door 
werkgroepen laten vervangen. 
Verder moet een tussentoets de studenten in een eerdere fase van hun 

In Duitsland is ongeveer den op de zes Volljuristen rechter en den op de dertig officier 
van justitie, terwifi ruirn 10% werlczaam is bij een ministerie. Van de Duitse Volljuristen is 
maar liefst de helft advocaat (Staats, 1994). 
Het is ons niet duidelijk hoe men dit wil bereiken. 
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studie van feedback voorzien. 
Hoewel de ministers de opleiding tot Einheitsjurist when handhaven, is 
de student volgens hun voorstel vrij in de keuze van zijn stageplaats(en) 
en dus in de mate van veelzijdigheid van zijn opleiding. Hij kan 
bijvoorbeeld zijn stageperiode verdelen over een gerecht, parket en 
advocatenlcantoor, maar ook zijn hele stagetijd bij een van die drie 
doorbrengen. Volgens dit voorstel worden de door de staat gedicteerde 
voorschriften met betrelcking tot de opleiding tot een minimum 
teruggebracht (Herbstkonferenz der Justizministerinnen und -minister, 
1999; Peters, 1999; zie ook Bockenforder, 1997). 

— De Deutsche Richterbund wil daarentegen de Vorbereitungsdienst 
handhaven, maar tot 20 maanden verkorten. 

— Er zijn door een aantal advocaten voorstellen gedaan om de bestaande 
uniforme opleiding op te splitsen in meer specialistische opleidingen 
voor de advocatuur, de rechterlijke macht en de overheid. Volgens deze 
voorstellen zou de advocatuur de aankomende advocaten zelf moeten 
opleiden (Kunkis, 1998; Staats, 1998). 
Het is volgens Kunkis (1998) echter onduidelijk wie de opleiding voor 
advocaten dan gaat fmancieren en hoe groot de opleidingscapaciteit in 
de advocatuur is. Het is bovendien de vraag of de hele advocatuur achter 
dit voorstel staat, aldus Kunkis. 
Staats (1998) is geen voorstander van een gescheiden postuniversitaire 
opleiding en wijst op het risico van grotere onderlinge spanningen tussen 
de rechterlijke macht en de balk." Verder vraagt hij zich af hoe men, 
vooral in een federale staat, de behoeften aan instroom van de gerechten 
en het openbaar bestuur kan berekenen. Bovendien is het volgens Staats 
de vraag of er nu juist niet behoefte is aan generalisten. Bovendien 
brengt een eigen training van advocaten door advocaten het gevaar met 
zich mee dat de advocatuur het aantal opleidingsplaatsen beperkt en 
daarmee tomt aan de vrije toegang tot het beroep. 
Behrens (1997) die evenmin veel lijkt te voelen voor een aparte opleiding 
voor advocaten, merkt op dat de werkzaamheden van de verschillende 
juridische beroepsgroepen die zich met hetzelfde werkterrein 
bezighouden, zoals bijvoorbeeld strafrechters, leden van het OM en 
advocaten voor strafzaken, veel met elkaar gemeen hebben. Er bestaan 
volgens hem vaak grotere verschillen tussen de werkzaamheden van 
leden van dezelfde beroepsgroep met verschillende werkterreinen, zoals 
civiele en strafrechters. 
De discussie heeft volgens Staats nog niet tot een duidelijk resultaat 
geleid. Hij acht het zeer wel mogelijk dat er enkele kleine verbeteringen 
in het huidige systeem worden aangebracht en dat de toelage voor de 
Referendaren zal worden verlaagd. 

46  Volgens Friedman (zie Mestitz en Pederzoli, 1995) is het in onder andere Franlcrijk 
weleens tot openlijke conflicten gekomen tussen magistraten en advocaten en dat is in 
Duitsland, waar de gemeenschappelijke 'interne rechtscultuue een belangrijke bindende 
factor lijkt te vormen tussen de diverse beroepsgroepen, nooit gebeurd. 



Inwerken van nieuwe rechters 
Met betrelcicing tot het inwerken van nieuwe, onervaren rechters komt de 
Deutsche Richterbund met het volgende voorstel. Rechters (en leden van het 
OM) met minder dan twee jaar werkervaring in een ander juridisch beroep 
worden eerst een jaar als Richterassistent aangesteld. In die tijd moeten zij 
door een ervaren rechter (of officier van justitie) worden ingewerkt, terwili zij 
daamaast een aantal blokken moeten volgen. Het jaar dat meetelt voor de 
totale proeftijd van de Proberichter, wordt afgesloten met een getuigschrift 
(Kunkis, 1998). 

4.5 	Permanente educatie van rechters 

4.5.1 	Wettelijk kader 

De permanente educatie is niet wettelijk verankerd; er is echter wel een 
reglement met betreldcing tot de doelgroep, de bezoldiging van de docenten, 
etc.(Gressmann, 2000). 

4.5.2 	Verantwoordelijke instantie(s) 
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De permanente educatie wordt op centraal en decentraal niveau 
georganiseerd: 
— Op centraal niveau verzorgt de Deutsche Richterakademie de permanente 

educatie. De Akademie vindt zijn wettelijke grondslag in een 
overeenlcomst (Verwaltungsvereinbarung iiber die Deutsche 
Richteralcademie) tussen de Bundesrepublik en de Lander van 1.1. 1993, 
met als voorloper een soortgelijke overeenkomst tussen de 
Bundesrepublik en de oude Lander van 1.1.1973. De in 1973 opgerichte 
Deutsche Richteralcademie heeft een federaal karalcter en wordt door de 
Bundesrepublik en de afzonderllike Lander gefmancierd. Er is een 
vestiging in Trier en, sinds 1993, ook een in Wustrau in de voormalige 
DDR. 
De Akademie wordt door de bondsregering en de afzonderlijke Lander 
geftnancierd. Het federale karalcter van de Akademie is van belang omdat 
er in de Duitse rechtspraak steeds meer gebruik wordt gemaakt van de 
federale wetten. 
De Deutsche Richteralcademie staat onder leiding van een directeur die 
voor drie jaar wordt benoemd. Voor die benoeming kunnen alle Lander 
een kandidaat stellen (Peters, 1998; Gressmarm, 1999). 
De wens van de Deutsche Richterbund om van de Richterakademie een 
echte hogeschool te malcen die fundamenteel onderzoek zou verrichten 
en zelf een programma zou opstellen dat op een concept zou berusten, is 
nooit in vervulling gegaan. De Akademie heeft geen vaste 
wetenschappelijke staf en houdt zich uitsluitend met permanente 
educatie bezig. 
De Deutsche Richterakademie moet de rechters en leden van het OM op 
hun vakgebied bijscholen en hen op de hoogte houden van politieke, 
economische, sociale en andere ontwildcelingen. De opleidingsdoelen en 
de inhoud van het lesprogramma zijn, met opzet, vrij ruim omschreven. 



Deze moeten in de praktijk nader worden geconcretiseerd. 
Volgens de Verwaltungsvereinbarung moet het cursusprogramma worden 
samengesteld door een programmacommissie. In de 
programmacommissie zijn het Bondsministerie van Justitie en de 
ministeries van Justitie van de afzonderlijke Lander elk met een stem 
vertegenwoordigd. In de praktijk bestaat de conferentie uit 
scholingsdeskundigen van de ministeries van Justitie van de 
Bundesrepublik en de afzonderlijke Lander, rechters en leden van het 
OM. Valcgroepen van rechters en leden van het OM vervullen een 
adviserende rol, evenals de directeur van de Akademie (Peters, 1998; 
Staats, 1998). 
In het budget van de Richteralcademie wordt voor de helft voorzien door 
de Bundesrepublik en voor de andere helft door de afzonderlijke Lander 
(Peters, 1998; Gressmann, 1999). 

— Op decentraal niveau bieden de afzonderlijke Lander cursussen aan. De 
cursussen worden in de meeste Lander verzorgd door het ministerie van 
Justitie. In enkele Lander heeft het ministerie van Justitie de permanente 
educatie gedelegeerd naar een Oberlandes- of Landgericht. Het behoudt 
dan formeel de eindverantwoordelijkheid, maar in de praktijk stelt het 
gerecht het cursusprogramma samen. Sommige kleine Lander werken 
met elkaar samen (Palder, 1996). 
De permanente educatie is niet wettelijk verankerd; er is echter wel een 
reglement met betreldcing tot de doelgroep, de bezoldiging van de 
docenten, etc. (Gressmann, 2000). 

Uit het voorafgaande blijkt dat bij de permanente educatie op centraal niveau 
de ministers van Justitie van de Bundesrepublik en de Lander de 
samenstelLing van het cursusprogramma kunnen beInvloeden. 
Ook in de Lander is de minister van Justitie formeel verantwoordelijk voor de 
permanente educatie op decentraal niveau. In sommige Lander heeft hij de 
uitvoering daarvan echter gedelegeerd naar een gerecht. 

4.5.3 Docenten 

— Op centraal niveau worden de docenten van de Richterakademie van 
buiten aangetroldcen. Van hen is 60% rechter, officier van justitie of een 
(hoge) ambtenaar (bijvoorbeeld een deskundige op het terrein van 
wetgeving), ongeveer 20% universitair docent, 5% advocaat of notaris, 
10% oefent een ander juridisch beroep uit en 5% is uit een andere 
discipline aflcomstig, bijvoorbeeld artsen voor een conferentie over 'de 
medische wetenschap en de wet' (Palder, 1996; Staats, 1998). 

— Op decentraal niveau worden de docenten op free-lancebasis 
aangetrokken. Zij zijn rechter, officier van justitie of, afhankelijk van het 
onderwerp van de cursussen, uit een ander juridisch beroep of een 
andere discipline aflcomstig (Gressmann, 2000; Palder, 2000). 



4.5.4 Doelgroep 

— Aan de conferenties op centraal niveau, georganiseerd door de Deutsche 
Richterakademie, kunnen alle Duitse rechters en leden van het OM 
deelnemen. 
De leden van het OM nemen echter vrijwel alleen deel aan de 
conferenties over het strafrecht en over algemene onderwerpen (Staats, 
1998). 

— Op decentraal niveau geven sommige Lander cursussen voor alle rechters 
en leden van het OM samen, of ze nu straf- of civiele zalcen behandelen; 
andere geven speciale cursussen voor civiele rechters, en los daarvan 
voor leden van het OM en strafrechters samen. Weer andere Lander 
geven aparte cursussen voor civiele rechters, voor strafrechters en voor 
leden van het OM. 

4.5.5 	Tijdsduur 

Van de conferenties the de Richterakademie organiseert, duurt 85% drie a vijf 
dagen en 15% ongeveer anderhalve week (Palder, 1996; Schmidt-Schondorf, 
1997). De conferenties, georganiseerd door de Lander, duren meestal oen of 
twee dagen. (Palder, 1996; Schmidt-Schondorf, 1997). 

4.5.6 Inhoud 
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— Op centraal niveau hangt het concrete programma van de 
Richterakademie, gezien de samenstelling van de programmacorrunissie, 
enigszins van toevalligheden af, namelijk van de interesses, contacten en 
ideeen van de leden van the commissie. Er is ook geen duidelijke 
opvatting over welke onderwerpen in een bepaald jaar moeten warden 
behandeld: of deze vooral specialistisch of meer algemeen moeten zijn 
(Peters, 1998; Staats, 1998). 
Volgens een voorlopige verdeelsleutel is 45% van de conferenties die in 
een jaar worden georganiseerd strikt juridisch (waarvan 4/10 civiel recht, 
4/10 strafrecht, 2/10 vakjurisdicties), 30% interdisciplinair en 25% gericht 
op de verbetering van sociale vaardigheden. Er worden conferenties 
gewijd aan veranderingen in de gerechtelijke organisatie, bijvoorbeeld 
naar aanleiding van de invoering van 'service-eenheden'", over 
budgettering, management, etc. Er wordt ook steeds meer aandacht 
besteed aan onderwerpen die verband houden met de EU (Palder, 1996; 
Schmidt-Schondorf, 1997; Edinger, 1998; Peters, 1998; Staats, 1998; 
Gressmann, 1999). 
Naast het programma dat een jaar van tevoren wordt vastgelegd, 
organiseert de Alcademie jaarlijks in olctober twee weken lang een 
Werbstakademie', waarvan het programma kort van tevoren wordt 

Vaste teams bestaande uit een rechter en (gemiddeld twee) leden van de ondersteuning 
(Bovendtert, 1996). 
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gemaakt, hetgeen de mogelijkheid biedt meer actuele onderwerpen te 
behandelen (Peters, 1998). 
In bijlage 4: 2 wordt een overzicht gegeven van de methodes die 
Akademie bij haar permanente educatie hanteert. 
Er worden jaarlijks ruim 100 conferenties georganiseerd, los van ongeveer 
15 conferenties die speciaal voor rechters en leden van het OM uit de 
voormalige DDR zijn bestemd." Aan elke conferentie kunnen ongeveer 
40 personen deelnemen (Palder, 1996; Schmidt-Schondorf, 1997) 
Op decentraal niveau worden per Land gemiddeld 20 
bijscholingscursussen per jaar gegeven. Men behandelt daarbij 
onderwerpen die voor alle magistraten relevant zijn of onderwerpen die 
speciaal betreldcing hebben op het civiel- of strafrecht. 
Er worden ook conferenties georganiseerd over specialistische 
onderwerpen, zoals een introductie over het nieuwe familierecht voor 
rechters van voogdijgerechten. 
Sommige Lander bieden eveneens cursussen aan ter vergroting van 
sociale en managementvaardigheden en deze cursussen houden dilcwijls 
verband met de verdere loopbaan. In Beieren worden bijvoorbeeld 
conferenties georganiseerd voor rechters en leden van het OM die zich 
voor managementtaken willen lcwalificeren, zoals bijvoorbeeld 
conferenties over beheersproblemen bij de rechterlijke macht en over 
personeelsmanagement, waarbij de magistraten worden getraind in 
management, gesprekstechniek, fmancieel beheer, etc. (Palder, 1996; 
Schmidt-Schondorf, 1997). 

4.5.7 	Vrzjwilliglverplicht 

Rechters in vaste dienst nemen op basis van vrijwilligheid deel aan 
permanente educatie. Voor deelname moeten zij toestemming lcrijgen van 
het ministerie van Justitie van hun Land (Staats, 1998). 

4.5.8 Relatie tussen loopbaan en permanente educatie 

Bij de Duitse rechters is nauwelijks spralce van carriere, zoals bijvoorbeeld bij 
de overheid of de Frame rechters gebruikelijk is. Veel rechters zijn niet alleen 
in het eerste deel van hun loopbaan, maar gedurende hun gehele werkzame 
leven als rechter verbonden aan een gerecht van eerste aanleg. Tweederde 
van de rechters bekleedt tot aan hun pensioen dezelfde functie als die waarin 
zij bij hun vaste benoeming tot rechter zijn aangesteld (Gressmann, 1999). 
Rechters die niettemin in aanmerking willen komen voor een hogere functie, 
dat wil zeggen die van (vice)president bij een gerecht van eerste aanleg of een 
functie bij een hoger gerecht, maken daar meer kans op indien zij naast hun 
gebruikelijke werkzaamheden ook andere, bijvoorbeeld bestuurlijke taken 

48  De rechters en leden van het OM die voorheen in de DDR werkten, moesten zich een 
geheel nieuw rechtsstelsel eigen maken en voor hen vreemde wetten leren toepassen, 
daarbij steeds rekening houdend met hun onafhankelijIcheid. Voor hen is gewone 
'bijscholing' ontoereikend gebleken (Schmidt-Schondorf, 1997). 
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binnen hun gerecht, vervullen. net  volgen van cursussen om deze taken 
beter te kunnen uitvoeren, zoals die bijvoorbeeld in Beieren worden gegeven, 
is weliswaar niet verplicht, maar we! een voorwaarde om voor dergelijke 
taken in aanmerlcing te komen en daarmee kans te maken op promotie. 
Er worden geen speciale cursussen georganiseerd die zijn gericht op de 
overstap naar hogere gerechten (Gressmann, 2000; Palder, 2000). 

4.5.9 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
— De permanente educatie op centraal niveau is geevalueerd. Uit enquetes 

onder de deelnemers aan de conferenties van de Richterakadende blijkt 
dat lcritiek van hun kant vooral betreldcing heeft op de wijze waarop de 
onderwerpen worden gepresenteerd en niet zozeer op de keuze van de 
onderwerpen (Palder, 1996). 

— Uit enquetes over de permanente educatie op decentraal niveau blijict dat 
75% van de ondervraagde rechters en leden van het OM daar tevreden 
over is. Een zelfde percentage merkt echter op dat zij vanwege de hoge 
werkdruk niet aan het bijscholingsprogramma kunnen deelnemen 
(Palder, 1996). Bovendien kunnen de rechters die wel deelnemen aan de 
activiteiten, dat slechts 66n keer in de paar jaar doen, vanwege het 
beperIcte aantal cursusplaatsen (Staats, 1998). 

Ervaringen 
Bij de Richterakademie bestaat de indruk dat de belangstelling onder de 
magistraten voor zuiver juridische onderwerpen de laatste jaren wat afneemt, 
terwiji die voor activiteiten ter verbetering van hun sociale vaardigheden en 
conferenties over interdisciplinaire onderwerpen groeit (Palder, 1996; 
Schmidt-Schondorf, 1997; Edinger, 1998; Peters, 1998; Staats, 1998;). 

4.5.10 (Mogelijke) veranderingen 

— Er gaan in Duitsland stemmen op om de deeLname aan permanente 
educatie voor rechters verplicht te stellen. Over het geheel genomen 
wordt een dergelijke verplichting echter als een aantasting van de 
onafnankelijkheid van de rechters beschouwd. Staats (1998) en 
Gressmann (1999) vragen zich evenwel af of dat argument oak zou 
gelden, indien men de rechters daarbij de vrijheid zou laten zelf te kiezen 
welke cursussen zij zouden volgen. 

— De Richteralcademie organiseen thans meer conferenties dan enkele 
jaren geleden, terwiil zij de duur daarvan heeft verkort. Volgens Peters 
(1998) is dat om de volgende redenen: 
– Door het sinds de hereniging sterk groeiend aantal magistraten is de 

behoefte aan onderwijs toegenomen. Het ontbreekt aan de 
benodigde capaciteit om voor veel meer rechters langdurige 
congressen te organiseren. 

– De stijgende werkdruk voor de rechters en leden van het OM leidt 
ertoe dat de belangstelling voor langdurige congressen aanzienlijk is 
teruggelopen. 



— Er zijn didactische redenen om de duur van de congressen te 
verkorten. 

4.6 	Samenvattin.g 

Einheitsjurist 
In Duitsland bestaat de juridische opleiding uit een universitaire 
rechtenstudie (Studium) die met het eerste staatsexamen wordt afgesloten, 
waarbij men de titel Diplomjurist verwerft. Daarna volgt een postuniversitaire 
opleiding, de Vorbereitungsdienst, die de Diplomjuristen moeten volgen om 
volwaardig jurist (Volljurist) te worden. Deze opleiding wordt met het tweede 
staatsexamen afgerond. 
Eerst na afronding van de Vorbereitungsdienst, ldezen de Volljuristen voor 
een juridische loopbaan bij de magistratuur, de advocatuur, etc. Deze gang 
van zaken vloeit voort uit het Duitse begrip van de Einheitsjurist die in alle 
juridische beroepen en in alle Duitse Lander inzetbaar moet zijn. Niet alleen 
in naam, maar ook in de praktijk zijn de Volljuristen overigens primair 
opgeleid voor het rechterschap. 
Wij beperken ons hier, evenals bij de andere landen, tot de postuniversitaire 
opleiding, dat wil zeggen de Vorbereitungsdienst. 

Rekrutering 
Er wordt niet geworven voor de Vorbereitungsdienst. Iedereen die voor het 
eerste staatsexamen voor Diplomjurist slaagt, wordt tot de opleiding 
toegelaten en vrijwel alle Diplomjuristen malcen van die mogelijIcheid 
gebruik. Het eerste staatsexamen vormt als zodanig de selectietoets. Dit 
examen is wettelijk verankerd. De ministers van Justitie van de Lander zijn 
verantwoordelijk voor de inhoud van het examen en dragen samen met de 
universiteiten de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop het wordt 
afgenomen. 
Ondanks de zwaarte van het examen studeren er ieder jaar zoveel 
Diplomjuristen af dat er wachtlijsten zijn ontstaan voor de 
Vorbereitungsdienst. 
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Opleiding 
De Vorbereitungszeit is op federaal niveau wettelijk verankerd en verder op 
het niveau van de Lander stralc gereglementeerd. De ministers van Justitie 
van de Lander zijn verantwoordelijk voor het opleidingsprogramma, de 
inhoud van het tweede staatsexamen waarmee de opleiding wordt afgesloten, 
en (deels) ook voor het afnemen van het examen. 
Bij de vervolgopleiding tot Volljurist komen deDiplomjuristen als Referendar 
tijdelijk in overheidsdienst van het Land waarzij-de opleiding volgen, de 
Vorbereitungsdienst, en ontvangen zij een salad
Bij de opleiding, ook het theoretische gedeelte, ligt het accent op het werk in 
de pralctijk. De Referendaren worden ook goed ingevoerd in het procesrecht 
(civiele, straf- en administratieve procedures). 
De opleiding van 30 maanden (inclusief het tweede staatsexamen) bestaat 
grotendeel uit een praktijkgedeelte, dat wordt aangevuld met een theoretisch 
deel. 
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De opleiding die de afgelopen eeuw nauwelijks is veranderd, wordt thans van 
diverse kanten bekritiseerd. Zij drulct namelijk zwaar op het budget van de 
Lander, terwill slechts een minderheid van de Volljuristen in overheidsdienst 
komt. Bovendien wordt, vooral van de kant van de advocatuur, kritiek 
uitgeoefend op het accent dat bij de opleiding op het rechterschap wordt 
gelegd. Verder beschildcen jonge Volljuristen die voor de ZM kiezen, nog niet 
over alle voor het rechterschap vereiste vaardigheden, terwijl zij door de hoge 
werkdruk op de gerechten steeds minder goed lcunnen worden ingewerkt. 
Er liggen daarom voorstellen om de opleiding te verkorten, de 
Vorbereitungszeit (met de salariaring van de Referendaren) af te schaffen 
en/of in een vroeger stadium van de opleiding tot specialisatie over te gaan. 
Bovendien wordt voorgesteld onervaren Volljuristen bij de ZM in hun eerste 
jaar als Richterassistent onder supervisie van een ervaren rechter te laten 
werken. 

Permanente educatie 
De permanente educatie vindt plaats op centraal niveau (door de Deutsche 
Richteralcadernie) en op decentraal niveau (door de ministers van Justitie van 
de Lander of door een gerecht waaraan de minister van dat Land die taalc 
heeft gedelegeerd). 
De conferenties van de Deutsche Richterakademie behandelen zuiver 
juridische onderwerpen, interdisciplinaire thema's en dienen ter verbetering 
van bepaalde voor de magistratuur benodigde vaardigheden. De afzonderlijke 
Lander organiseren cursussen over algemene of specialistische onderwerpen, 
en speciale cursussen voor magistraten die bestuurlijke en/of 
managementtaken (gaan) uitoefenen. 
Deelname aan de cursussen is niet verplicht, ook al gaan er stemmen op om 
deze verplicht te stellen. Uit enquetes blijkt dat drielcwart van de magistraten 
niet deelneemt aan activiteiten op het terrein van de permanente educatie, 
vanwege de hoge werkdruk waaronder zij staan. 

Er kan echter op rechters die promotie willen malcen (iets wat bij de 
rechtsprekende macht overigens geen 'must' is) een zekere druk. worden 
uitgeoefend om aan bepaalde educatieve activiteiten deel te nemen. Een 
rechter die 'hogerop' wil, zal zich namelijk ook met het bestuur en beheer 
van zijn gerecht moeten bezighouden. Hij komt alleen in aatunerlcing voor 
dergelijke taken, indien hij de daarop toegesneden cursussen volgt. 

In de tabellen 7, 8 en 9 wordt een overzicht gegeven van de voomaamste 
informatie over respectievelijk de relcrutering en opleiding voor, en de 
permanente educatie van de ZM in Duitsland. 

4.7 	Kanttekeningen 

De opleiding tot Volljurist duurt in Duitsland in theorie zes jaar en in de 
pralctijk, mede door de wachttijden voor de stages, langer. In Nederland 
duren de universitaire rechtenstudie en de raio-opleiding die tot 
toetreding tot de magistratuur leiden, samen in totaal minstens tien jaar. 
Zo op het eerste gezicht volgt de Nederlandse rechter in opleiding een 



Tabel 7: 

Werving: 

Wettelijk kader: 

Verantwoordelijke 
instantie(s): 

De rol van de 
minister(s) van 
Justitie: 
Selectiecriteria: 

Wijze van 
selecteren:  
Ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 
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Er vindt geen werving voor de opleiding plaats. Vrijwel iedere Diplomjurist die de 
universitaire rechtenstudie heeft afgerond, gaat in Vorbereitungsdienst om de 
postuniversitaire opleiding voor onder meer de magistratuur te volgen.  
Het examen aan het eind van de universitaire rechtenstudie is op federaal niveau 
wettelijk verankerd en wordt tot in details geregeld in de regelgeving van de 
afzonderlijke Lander.  
De ministers van Justitie van de Lander zijn verantwoordelijk voor de inhoud van 
het eerste staatsexamen, dat wordt afgenomen door de hoogleraren van de 
universiteit (50% van de examinatoren), leden van de magistratuur, ambtenaren van 
het ministerie en, bij uitzondering, een advocaat.  
De ministers van Justitie van de Lander stellen de inhoud van het staatsexamen 
vast en beInvloeden de wijze waarop het wordt afgenomen. 

Kennis van het privaat-, civiel- en strafrecht, en het kunnen oplossen van 
problemen op die terreinen.  
Een schriftelijk en mondeling examen dat in totaal ongeveer zes maanden duurt. 

Een kwart van de studenten zakt de eerste keer, maar er studeren jaarlijks zoveel 
Diplomjuristen af en er is zoveel belangstelling voor de vervolgopleiding dat er 
wachtlijsten zijn ontstaan.  
Er wordt geen melding gemaakt van (mogelijke) veranderingen in de rekrutering 
voor de Vorbereitungsdienst.  

aanziendijk langer traject dan zijn Duitse collega's. Aangezien de Duitse 
rechters echter eerst nog drie tot vijf jaar op proef zijn en de Nederlandse 
ex-raio in de regel niet meer dan een jaar als rechter-plaatsvervanger en 
gerechtsauditeur fungeert voordat hij tot rechter voor het leven wordt 
benoemd, lijIct de lengte van het Nederlandse traject in wezen niet zo 
veel te verschillen van het Duitse. 

— De opleiding bereidt de Referendaren slechts op een deel van de taken 
van de rechter voor en nieuwe onervaren rechters moeten dan ook nog 
worden ingewerkt voordat zij volledig kunnen functioneren. In de 
praktijk is dat echter niet altijd realiseerbaar, aangezien in Duitsland 
steeds meer zaken door een alleensprekende rechter worden behandeld. 
Het voorstel om onervaren rechters eerst een jaar als Richterassistent 
onder supervisie te laten werken, houdt in feite een verlengin.g van de 
opleiding in. 

— Typerend voor het Duitse opleidingssysteem is dat de opleiding tot 
Volljurist alle juristen, ongeacht hun beroepskeuze, opleidt en dat de 
opleiding primair is gericht op het rechterschap. Een dergelijk systeem 
kan de volgende voordelen hebben: 
- Het aantal kandidaten voor de rechtsprekende macht is veel groter 

dan het aantal beschikbare plaatsen, zodat daar goed voor 
geselecteerd kan worden. 

- Sommige Duitse auteurs menen dat zich in Duitsland minder 
spanningen voordoen tussen de rechterlijke macht en de balie dan in 
landen waar de opleidingen voor de magistratuur en de advocatuur 
gescheiden verlopen. Overigens zijn er andere methodes om 
dergelijke tegenstellingen te voorkomen, namelijk (zoals onder meer 
in Nederland gebeurt) door jonge juristen die voor de magistratuur 



Tabel 8: 

Wettelijk kader: 

Verantwoordelijke 
instantie(s): 

Financier(s):  
De rol van de 
minister(s) van 
Justitie  
Docenten: 

Doelqroep: 
Tijdsduur/ 
fasering:  
Inhoud: 

Generahstisch/ 
specialistisch:  
Vrijwillig/ 
verphcht:  
Toets/ 
beoordeling: 

Status van de 
deelnemers aan 
de opleiding:  
Vervolgtraject: 

Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
verandedngen: 
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De opleiding is op federaal niveau wettelijk geregeld en nader uitgewerkt in de 
regelgeving van de Lander.  
De Oberlandes- en Landgerichten van de Lander organiseren het praktijkgedeelte 
en speciale studiecentra die onder de ministeries van Justitie van de Lander 
ressorteren, het theoretische deel van de opleiding.  
de ministers van Justitie van de Lander.  
De ministers van Justitie van de Lander zijn verantwoordehjk voor het theoretische 
gedeelte van de opleiding en voor de inhoud van het tweede staatsexamen, terwijI 
zij de afname van dat examen kunnen beinvloeden.  
In de meeste Lander: een vaste staf van rechters en leden van het OM die voor 
enkele jaren (fulltime of parttime) van hun reguliere werk zijn vrijgesteld, en (een 
beperkt aantal) advocaten op freelancebasis.  
AIle Diplomjuristen, afgezien van hun latere beroepskeuze.  
De opleiding duurt in totaal 30 maanden en omvat stages, studiegroepen en het 
tweede staatsexamen.  
Veel nadruk op het leren schrijven van vonnissen en dagvaardingen, en op het 
procesrecht  
Generahstisch 

Verplicht Oat geldt ook voor de cursussen voor de Proberichter, de nieuwe 
rechters op proef.  
Degenen die de opleiding volgen, warden tijdens hun stages beoordeeld en leggen 
aan het eind van de opleiding het tweede staatsexamen at dat een schriftelijk en 
mondeling gedeelte omvat en ongeveer een half jaar duurt.  
Degenen die de opleiding gaan volgen, gaan als Referendar een tijdelijk 
dienstverband aan bij de overheid van een Land: de Vorbereitungsdienst Zij 
ontvanqen een salaris.  
Volljuristen met minder dan 2 jaar werkervaring in een juridisch beroep warden 
eerst rechter op proef (Proberichter) voor een pedode van niet minder dan 3 en 
niet meer dan 5 jaar.  
Van diverse kanten wordt krrtiek geleverd op de lange wachtlijsten voor en de hoge 
kosten van de opleiding, de jaarlijkse grote instroom van Volljuristen en het gebrek 
aan begeleiding van de Proberichter. Bij de advocatuur leeft kritiek op het accent 
dat bij de opleiding wordt gelegd op het rechterschap.  
Er zijn plannen om de opleiding te verkorten. 
Er zijn voorstanders van een (gedeeltelijke) splitsing v.d. opleiding voor de RM, de 
advocatuur, etc., maar daartoe zijn (nog) geen concrete plannen.  

worden opgeleid, stage te laten lopen op een advocatenkantoor en 
door ervaren advocaten tot de rechterlijke macht toe te laten. 

Volgens de literatuur is een nadeel van het Duitse systeem dat het de 
Duitse overheid relatief veel geld kost. De opleiding van alle toekomstige 
Volljuristen - ook degenen die later in de private sector werlczaam zijn - 
moet Mainers door de Lander worden bekostigd. 

— Er is in Duitsland niet den centrale instantie the toeziet op de opleiding 
tot Volljurist in de afzonderlijke Lander. Teneinde deze opleiding overal 
zoveel mogelijk identiek te laten verlopen, is zij op landelijk niveau, 
evenals de universitaire rechtenstudie en de twee staatsexamens, 
wettelijk geregeld. 
Hoewel er nuanceverschillen zijn tussen de Lander in de duur van de 
stages, de samenstelling en de duur van het theoretische 
cursusprogramma en de wijze waarop de staatsexamens worden 
afgenomen, kan worden gegarandeerd dat iedere Volljurist in alle Lander 
kan worden ingezet, aangezien de exameneisen overal identiek zijn. Wij 



Tabel 9: 

Wettelijk kader: 

Verantwoordelijke 
instanties: 

Financier(s): 

De rol van de 
minister(s) van 
Justitie: 

Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur: 
Inhoud: 

Vrijwillig/ 
verplicht:  
Relatie loopbaan 
en permanente 
educatie:  
Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 

Permanente educatie van de ZM in Duitsland 

Centraal en decentraal: ervaren rechters, eden van het OM, hoogleraren in het 
recht en eventueel deskundigen afkomstig uit andere disciplines. Zij werken op 
free-lancebasis. 
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De permanente educatie is niet wettelijk verankerd; er is echter wel een reglement 
met betrekking tot de doelgroep, de bezoldiging van de docenten, etc..  
Centraal: de Deutsche Richterakademie, een federale instelling. 
Decentraal: in sommige Lander is het ministerie van Justitie, in andere Lander zijn 
de Oberlandes- en Landgerichte verantwoordelijk voor de permanente educatie.  
Centraal: de Bundesrepublik betaalt de ene helft en de Lander voorzien in de 
andere helft van het budget 
Decentraal: het Land waar de permanente educatie plaatsvindt  
Op centraal niveau: invloed van de ministers van Justitie van de Bundesrepublik en 
de Lander op het cursusprogramma. 
Op decentraal niveau verzorgt de minister van Justitie in sommige Lander de 
permanente educatie, in andere Lander heeft hij die taak gedelegeerd naar een 
gerecht.  

Centraal: alle rechters en leden van het OM. 
Decentraal: in sommige Lander cursussen voor alle rechters en leden van het OM 
samen, in andere Lander aparte cursussen voor speciale doelgroepen (civiele 
rechters, strafrechters en/of leden van het OM)  
3-8 dagen.  
Centraat van de onderwerpen is 45% strikt juridisch, 30% interdisciplinair en 25% 
gericht op de verbetering van sociale vaardigheden. 
Decentraat algemene en specialistische onderwerpen.  
Deelname aan de cursussen is voor de rechters met een vaste aanstelling op 
vrijwillige basis.  
In sommige Lander, dus op decentraal niveau, worden speciale cursussen 
georganiseerd voor rechters (en leden van het OM) die in aanmerking komen voor 
bestuurlijke en managementtaken. binnen hun gerecht.  
Indien de deelnemers een cursus bekritiseren, ligt dat meer aan de presentatie dan 
aan het onderwerp. 
De belangstelling van de magistraten voor zuiver juridische onderwerpen lijkt af- en 
die voor de verbetering van de sociale vaardigheden en interdisciplinaire 
onderwerpen lijkt toe te nemen. 
Van de magistraten is driekwart tevreden over de cursussen, maar geeft driekwart 
aan geen tijd te hebben om er aan deel te nemen.  
Vanwege het sterk toegenomen aantal magistraten, hun hoge werkdruk en ook om 
didactische redenen is de cursusduur bekort en het aanbod van cursussen 
vermeerderd. 

vragen ons echter af of, indien de plannen om de opleiding te 
dereguleren doorgang vinden, er toch geen behoefte zal komen aan een 
gemeenschappelijke opleidingsinstantie die de opleidingen in de Lander 
coordineert en controleert. 

— In de jaren kort na de Duitse hereniging vond een sterke verjonging en 
uitbreiding plaats van onder meer de ZM in oostelijk Duitsland (zie 
paragraaf 4.1.). Een gevolg daarvan is waarschijnlijk dat het aantal 
vacatures voor rechters op dit moment beperkt is, omdat er in Duitsland 
relatief veel jonge rechters zijn, bij wie het natuurlijke verloop 
vermoedelijk niet groot is. 

— Driekwart van de magistraten (rechters en leden van het OM) heeft 
weliswaar een positief oordeel over de activiteiten op het terrein van de 
permanente educatie, maar een even groot deel van de magistraten 
neemt daar niet aan deel. Ms oorzaken van de geringe deelname worden 
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genoemd: de hoge werkdruk en het beperlcte aantal cursusplaatsen. 
Permanente educatie is voor rechters weliswaar een voorwaarde om voor 
bestuurlijke taken bij hun gerecht en een eventuele promotie in 
aanmerlcing te komen, maar het maken van promotie is niet inherent aan 
de rechterlijke loopbaan en voor de meeste rechters geen 'must'. Er lijken 
als zodanig weinig echte stimulansen te zijn om aan permanente 
educatie deel te nemen. 



Zweden 

5.1 	Organisatie van de 7ittende magistratuur 

In het Zweedse staatsrecht worden rechtspraak en bestuur in hetzelfde 
hoofdstuk van de Grondwet geregeld. In de Zweedse literatuur wordt vaalc 
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 zeer gebruikelijk dat rechters 
tijdelijk worden gedetacheerd bij bestuursorganen of onderzoekscommissies 
die wetgeving voorbereiden (De Meij, 1998, P.  908). 

Zweden kent een sterk gedemocratiseerde, egalitaire en gedecentraliseerde 
rechtstraditie in vergelijlcing met de Nederlandse traditie. 
In Zweden zijn twee lijnen van gerechten: 
— De gewone gerechten houden zich bezig met civiele en strafzaken. 
— De administratieve gerechten houden zich bezig met bestuurlijke zaken 

en met civiele zaken op het terrein van familieproblemen, 
alcoholmisbruik, etc. 

Zowel de gewone als de administratieve gerechten zijn in Zweden als volgt 
georganiseerd (Kersten en Voermans, 1997; De Meij, 1998; Voermans en 
Albers, 1999): 
— Hoge Itaad, 
— gerechtshoven; 
— districtsrechtbanken. 
Bij de gewone gerechten kent men in Zweden naast de drie genoemde 
rechterlijke instanties nog enkele civiele rechters met een bijzondere taak, 
namelijk voor arbeidszaken, huur- en pachtzalcen, en mededingings- en 
consumentenzaken. 
Zowel bij de gerechtshoven als bij de districtsrechtbanken vervullen de 
lekenrechters een belangrijke rol naast de professionele leden van de ZM (De 
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Meij, 1998, p. 909).49  Bij de gewone gerechten worden straf- en familiezalcen 
behandeld door een `gemengde' kamer van professionele en lekenrechters." 
De toegang tot de hoogste rechter staat slechts open voor zaken die dit 
college zelf selecteert, wellce 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; Voermans en Albers, 
1999). 

In Zweden bestaat sinds 1975 een instantie, de Domstolsverket, waanran de 
taken vergelijkbaar zijn met die van de in Nederland beoogde Raad voor de 
rechtspraak. De Domstolsverket vervult een centrale rol bij budgettering en 
beheer, en fungeert als intermediair tussen enerzijds regering/parlement en 
anderzijds de rechtsprekende macht zelf. In the positie dient de 
Domstolsverket als buffer tegen politieke invloed op de rechtsprekende 
macht. De Domstolsverket heeft echter geen carte blanche bij de verdeling 
van de gelden, maar moet verantwoording afleggen tegenover het ministerie 
van Justitie over de besteding daarvan. Er worden jaarlijks afspraken gemaakt 
tussen regering en Domstolsverket over het beleid en de beleidsdoelen voor 
het komende begrotingsjaar. Er lipct bij de regering de laatste jaren een steeds 
grotere behoefte te bestaan aan inzicht in het functioneren van de 
rechterllike macht. 
De Domstolsverket legt de individuele gerechten geen beleidsdoelen op. De 
gerechten formuleren hun eigen doelen en de Domstolsverket ondersteunt de 
gerechten in het bereiken van the doelen. 
De Domstolsverket biedt de gerechten onder meer ondersteuning op het 
terrein van het personeels- en opleirlingsbeleid. Verder vervult zij facilitaire 
taken bij onder andere de relcrutering en benoemingen van rechters. 
Len verschil met de Nederlandse Raad voor de rechtspraak, zoals men zich 
die nu voorstelt, is echter dat de Domstolsverket geheel is ingericht als een 
zelfstandig bestuursorgaan met een directeur-generaal aan het hoofd.' 

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. Ms 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, p. 909). 
Bij de gewone districtsgerechten (tingsratter) worth over alle strafzalcen rechtgesproken 
door 44n professionele en drie lekenrechters. De cfriele zaken worden behandeld door 
44n of drie professionele rechters, afhankelijk van ,..;e complexiteit van de zaak. 
Familiezaken worden beoordeeld door den profesttiw ele en drie lekenrechters. 
Bij de gewone gerechtshoven (hovrattema) worden :; -..rafzaken behandeld door twee 
professionele rechters en drie lekenrechters. Indien bij het districtsgerecht den 
professionele rechter over een civiele zaak heeft rechtgesproken, wordt deze bij het 
gerechtshof door drie professionele rechters behandeld, en indien een civiele zaalc bij het 
districtsgerecht door drie professionele rechters is behandeld, komt deze bij het 
gerechtshof in handen van vier professionele rechters. 
De samenstelling van de kamers is in 1997 gewijzigd in de huidige vorm (schriftelijke 
informatie van S. Karlberg, Domstolsverket) 



De directeur-generaal is voorzitter van het bestuur van de Domstolsverket, 
dat verder bestaat uit vier rechters (twee rechtbankpresidenten en twee 
presidenten van appelcolleges), twee parlementariers, een advocaat en twee 
vertegenwoordigers van vakbonden (Kersten en Voermans, 1997; Voermans 
en Albers, 1999). 
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De Zweedse regering heeft een onderzoekscommissie opdracht gegeven de 
ZM 'door te lichten'. Naar aanleiding van de onderzoelcsresultaten bepleit de 
commissie een nauwere samenwerking tussen de algemene en de 
administratieve gerechten van hetzelfde niveau en de Zweedse regering lijkt 
daar wel oren naar te hebben. Het is echter vooralsnog onduidelijk of en, zo 
ja, hoe de twee gerechtelijke organisaties zullen worden geintegreerd 
(Ekstedt, 1997; Sveriges domareforbund, 1999). Voor het overige heeft de 
commissie zich bij haar onderzoek beperkt tot de organisatie van de 
gerechtelijke ondersteuning, de vervolgopleiding na de universiteit voor jonge 
juristen, waarbij zich bijvoorbeeld voor het rechterschap kunnen 
lcwalificeren, en de permanente educatie van rechters (Sveriges 
domareforbund, 1999). 

Op 1 januari 1999 waren er in Zweden 1141 professionele rechters (op een 
bevolking van 9 miljoen), van wie 56 werkzaam waren bij het 
hooggerechtshof, 443 bij een gerechtshof en 643 bij een gerecht van eerste 
aanleg. Er zijn in Zweden bijna anderhalf keer zoveel (professionele) rechters 
als in Nederland. 
Er waren op dat moment 6064 lekenrechters werkzaam (Domstolsverket, 
1999). 

In tegenstelling tot de lekenrechters, moeten de professionele rechters jurist 
zijn. 
In Zweden vindt toelating tot de universitaire rechtenstudie plaats via een 
toelatingsexamen (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijlcing, 1998). 
De Zweedse rechtenstudie bevat alleen theoretische onderdelen. Na een 
studie aan de universiteit van in de regel vier en een half jaar legt de student 
een examen af (Det Svenska, z.j.)." 
Een deel van de jonge juristen treedt daarna, voor een verdere opleiding en 
om ervaring op te doen in de rechtspraktijk, als notarie (een soort 
gerechtssecretaris) in dienst bij een gerecht. De functie van notarie is 
uitsluitend bestemd voor jonge juristen die deze in de eerste fase van hun 
opleiding vervullen. 

Bij de beoogde Nederlandse Raad valt volgens de commissie Leemhuis eerder te denken 
aan een orgaan sui generis, dat het midden houdt tussen een zelfstandig bestuursorgaan 
in de traditionele zin en een hoog college van staat (zie paragraaf 2.1). 

52  De inhoud van de studie omvat: het schrijven in juridische termen, juridisch onderzoek, 
rechtsgeschiedenis, publiek recht, civiel- en strafrecht, procesrecht, etc. (Redden, 1988). 
Er wordt bij de Zweedse rechtenstudie veel aandacht besteed aan ethische vraagstukken 
(Ekstedt, 1997) 



5.2 Relcrutering voor de rechtsprekende macht 

5.2.1 	Werving 

Er wordt onder jonge juristen die hun universitaire rechtenstudie juist 
hebben afgerond, geworven voor de functie van notarie (een soort 
gerechtssecretaris), dat wil zeggen een opleidingsplaats voor de eerste fase 
van de opleiding die tot het rechterschap kan leiden. Daarbij wordt het 
opleidingsaanbod afgestemd op de behoeften van de gerechten aan notarier 
en toekomstige rechters (Voermans, 2000). 
Er vindt geen werving van rechters plaats onder ervaren juristen die de 
rechtersopleiding niet hebben gevolgd, ook al kunnen zij in theorie rechter 
worden (Council of Europe, 1996; Elcstedt, 1997; Carrick, 1999). 

5.2.2 Wettelijk kader 

Er is een speciaal decreet voor notarier, Notarieftirordningen, waarin ook hun 
selectie is geregeld (Wigstrand, 2000). 

5.2.3 	Verantwoordelijke instantie(s) 

De Domstolsverket (DV) is verantwoordelijk voor de selectie voor de functie 
van notarie (Council of Europe, 1996). 
Een personeelsfunctionaris van de DV bereidt de beslissingen voor en het 
hoofd van de afdeling Personeel neemt de beslissingen namens de DV. 
Afgewezen kandidaten kunnen tegen de beslissing in beroep gaan bij de 
Notarieniimnden, een onathankelijke commissie die de beroepszaken 
behandelt (Wigstrand, 2000). 

5.2.4 	Selectiecriteria 

Kandidaten voor notarie moeten de universitaire rechtenstudie hebben 
afgerond. 

5.2.5 Wijze van selecteren 
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In Zweden zijn er geen toetsen of toelatingsexamens. Bij de selectie wordt 
vooral gekeken naar de studieresultaten. Matige studieresultaten kunnen 
alleen worden gecompenseerd door andere Icwalificaties (Council of Europe, 
1996; Wigstrand, 2000). 

5.2.6 Ervaringen 

— Met betrelcking tot de rekrutering van notarier onder jonge juristen ziet 
de onderzoelcscornmissie (zie paragraaf 5.1) geen zwaarwegende redenen 
om van de huidige procedure af te stappen (Det Svenska, z.j.). 

— JaarlijIcs wordt ongeveer 30% van de jonge juristen die jaarlijks 
afstuderen, als notarie geplaatst. 
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— `Buitenstaanders' - dat wil zeggen juristen die de rechtersopleiding niet 
hebben gevolgd, maar bijvoorbeeld als hoogleraar in het recht, officier 
van justitie of advocaat, ervaring hebben opgedaan in een juridische 
functie - kunnen in principe weliswaar tot rechter worden benoemd, 
maar treden in de pralctijk slechts zelden tot de ZM toe. Als reden wordt 
genoemd dat hun inkomen in de regel aanzienlijk hoger ligt dan dat van 
de rechters (Council of Europe, 1996; Ekstedt, 1997; Carrick, 1999; 
Sveriges domareforbund, 1999). 53  

5.2.7 (Mogelijke) veranderingen 

— Voorheen kozen alle jonge juristen met goede studieresultaten voor een 
opleidingsplaats (als notarie) bij een gerecht. Sinds een jaar of vijf wordt 
echter door advocatenkantoren actief geworven onder pas afgestudeerde 

• juristen met goede studieresultaten, met het gevolg dat een deel van hen 
direct de tot de advocatuur toetreedt en daarin wordt opgeleid (Council 
of Europe, 1996; Wigstrand, 2000). 

— De Zweedse rechters hebben een zware taaldast, maar het is in Zweden 
een onderwerp van discussie of deze taaklast verlicht moet worden door 
meer rechters aan te trelcken of door andere maatregelen, zoals een 
vergroting van efficientie van de organisatie en/of een versterlcing van de 
ondersteuning (Sveriges domarefOrbund, 1999; Ekstedt, 2000). 

5.3 	Opleiding tot rechter 

5.3.1 	Wettelzjk kader 

Er bestaat in Zweden geen wet- en regelgeving met betreldcing tot de 
opleiding van rechters (Ekstedt, 2000). 

5.3.2 	Verantwoordelijke instantie(s) 

De minister van Justitie geeft algemene beleidslijnen aan, zoals het gewenste 
aantal cursusdagen per jaar voor diverse beroepsgroepen. In 1999 heeft hij 
onder meer aangedrongen op een beter gestructureerd plan voor de 
cursusactiviteiten. De Domstolsverket (DV) moet bij de verantwoording van 
de besteding van het opleidingsbudget tegenover de minister aantonen zijn 
richtlijnen te hebben gevolgd. 

Zowel het ministerie van Justitie als het Zweedse Verbond van rechters pleiten ervoor het 
rechterschap aantrekkelijker te maken voor deze juristen. Het Verbond van rechters denkt 
daarbij aan een betere salariering van rechters en aan een speciale rechtersopleiding voor 
juristen die buiten de ZM ervaring hebben opgedaan (Sveriges domarefOrbund, 1999). 



De minister vervult echter geen rol bij het plannen en organiseren van 
seminars, cursussen, etc. en laat dat geheel over aan de DV en de gerechten 
(Wigstrand, 2000). 54  
— De cursussen op centraal niveau worden door de afdeling Opleidingen 

van de DV georganiseerd. De afdeling laat zich daarbij adviseren door 
leden van de ZM, docenten en andere exteme deskundigen. De DV is 
geheel verantwoordelijk voor de besteding van het budget voor de 
opleiding op centraal niveau. 

— Op decentraal niveau hebben de gerechtshoven de leiding over de 
opleiding van de rechters. In elk gerechtshof is een rechter speciaal belast 
met de opleidingsactiviteiten. Soms adviseert de afdeling Opleidingen 
van de DV de gerechten die de cursussen opzetten en betaalt zij (een 
deel van) de kosten. In andere gevallen doen de gerechten het geheel zelf 
en bekostigen zij de cursussen ook uit hun eigen budget. 

Uit het voorgaande blijkt dat de minister van Justitie een duidelijke stem 
heeft in het vaststellen van het opleidingsbeleid, maar zich niet mengt in de 
uitvoering daarvan (Ekstedt, 1997; Wigstrand, 2000). 

5.3.3 Docenten 

De DV beschilct niet over een vast docentenkorps. De docenten die op 
freelancebasis worden aangetrokken, zijn leden van de ZM, universitaire 
docenten, officieren van justitie, advocaten, leden van de Rekenkamer en 
andere deskundigen, afhankelijk van het onderwerp (Wigstrand, 2000). 

5.3.4 Doelgroep 

De eerste twee jaar van de opleiding zijn identiek voor al the juristen the een 
functie bij de rechterlijke macht of in de advocatuur ambieren. Daarna 
verlopen de opleidingen van toekomstige rechters, officieren van justitie en 
advocaten gescheiden (Elcstedt, 1997). 

5.3.5 Tif dsduurlfasering 

De opleiding voor de ZM, zowel die bij de gewone als die bij de 
administratieve gerechten, omvat de volgende fasen (Det Svenska, z.j.; 
Council of Europe, 1996; Elcstedt, 1997; Carrick, 1999; Wigstrand, 2000): 
— De jonge juristen die een functie bij de rechterlijke macht ambieren, 

werken eerst twee jaar lang als notarie bij een gerecht van eerste aanleg 
(tingsriitt). De meeste notarier blijven in the tijd bij hetzelfde gerecht 
werlczaam, maar sonunigen stappen tussentijds over naar een ander 
gerecht. Op enkele plaatsen loopt een experiment, waarbij de notarier 
eerst bij een gewoon gerecht werlczaam zijn en daama bij een 

54 
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Begin jaren zeventig werd gestart met cursusactiviteiten voor jonge juristen die in 
opleiding waxen voor het rechterschap. De verantwoordelijkheid voor deze activiteiten 
werd door het ministerie van Justine direct toebedeeld aan de Domstolvasendets 
organisationsnamnd, de voorganger van de Domstolsverket. Het ministerie van Justine in 
Zweden heeft dus nooit zelf de opleiding tot rechter verzorgd (Wigstrand, 2000). 
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administratief gerecht, of omgekeerd. Aan het eind van hun tijd als 
notarie ldezen zij voor de ZM of het OM. 
De notarier volgen tijdens hun praktijkopleiding theoretische cursussen 
die in totaal drie of vier dagen kosten (den dag per cursus) als zij bij een 
gewoon gerecht werlczaam zijn en zes of zeven dagen als zij bij een 
administratief gerecht werken. 

— Degenen die rechter willen worden, solliciteren bij een gerechtshof 
(hovriitt), voor een tijdelijke benoeming. 55  Degenen die worden 
aangenomen, worden voor negen maanden benoemd tot fiskalaspirant, 
(kandidaat-rechter in opleiding). Na die proefperiode worden degenen 
die blijken te voldoen, tot fiskal (rechter in opleiding) benoemd. Het 
aantal fiskalaspirants is niet groter dan het aantal beschikbare plaatsen 
voor fiskals, zodat alle gegadigden in principe kunnen worden 
benoemd.' 

— De pas benoemde fiskals volgen een centraal georganiseerde cursus van 
een week en treden gewoonlijk een maand na hun benoeming voor een 
jaar in dienst bij een gewoon of administratief gerecht van eerste 
aanleg.' Drie a zes maanden na hun benoeming volgen zij nog een 
cursus van een week op centraal niveau. 

— Daarna worden degenen die de rechtersopleiding volgen als adjungerad 
bij een gerechtshof geplaatst, waar zij na een proefperiode van negen 
maanden worden beoordeeld en bij een positieve beoordeling tot assessor 
(rechter-plaatsvervanger) worden benoemd. 

5.3.6 Inhoud 

— De inhoud van het praktijkgedeelte van de opleiding ziet er als volgt uit: 
– De notarier bij een gerecht van eerste aanleg assisteren de rechters 

voor, tijdens en na de zittingen. Zij mogen zelf kleine strafzalcen 
behandelen, waarop alleen een geldboete staat. 

– De fiskalaspirants bij een gerechtshof assisteren de raadsheren en 
schrijven concepten van vonnissen, maar spreken zelf geen recht. 

– De fiskals bij de gerechten van eerste aanleg zijn bevoegd alle zaken 
te behandelen, maar leiden de zittingen gewoonlijk niet bij 
zwaardere zalcen. 

– De adjungerads bij de gerechtshoven mogen over alle niet al te 
gecompliceerde zalcen rechtspreken, maar zij leiden geen zittingen. 

— Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit cursussen en 
colleges die zowel centraal als plaatselijk worden georganiseerd (Ekstedt, 
1997). Er worden cursussen gegeven om vonnissen te leren schrijven. 
Daarnaast worden diverse rechtsproblemen behandeld. Er worden ook 
colleges over speciale onderwerpen gegeven door experts op dat terrein. 

55  Degenen die officier van justitie willen worden, gam naar een parket. 
56  Het aantal voor fiskals beschikbare plaatsen wordt bepaald door de toekomstige behoefte 

am rechters. 
57  Indien er niet direct een plaats voor hen beschikbaar is, kunnen zij hun werlczaamheden 

bij het gerechtshof gewoonlijk voortzetten tot hun plaatsing bij een gerecht van eerste 
aanleg (Wigstrand, 2000). 



Zowel op de werkplek als bij de centraal en decentraal gegeven cursussen 
over zeer uiteenlopende onderwerpen wordt veel aandacht besteed aan (de 
(toepassing van) de ethische principes van de rechtspraak. Deze hebben 
betrelcicing op de handing tegenover en de toepassing van de wet, de handing 
tegenover de partijen in een conflict, tegenover burgers in het algemeen, 
tegenover politieke autoriteiten en tegenover de massamedia. Het 
voomaamste ethische probleem voor rechters is tegenwoordig om zich 
zodanig te gedragen dat er geen twijfel kan bestaan over hun neutraliteit 
tegenover de partijen in wettellike procedures. Bovendien moeten zij zich 
duidelijk onafhankelijk opstellen tegenover de autoriteiten die betroldcen zijn 
bij de wetgeving die voor de te behandelen zalcen relevant is. De ethische 
traditie is heel sterk in Zweden (Elcstedt, 1997). 
De opleidingsprogramma's op decentraal niveau van de zes gerechtshoven 
wijken enigszins van ellcaar af (Det Svenska, z.j.; Council of Europe, 1996; 
Ekstedt, 1997; Wigstrand, 2000). 

5.3.7 	Generalistischlspecialistisch 

De Zweedse rechters worden opgeleid voor de gewone of de administratieve 
gerechten, maar zijn verder in principe generalisten (Elcstedt, 2000). 

5.3.8 	Vrijwilligiverplicht 

5.3.9 Toetslbeoordeling 

5.3.10 Status van de deelnemers aan de opleidingen 
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De notarier nemen in principe op vrijwillige basis deel aan de cursussen en 
in de pralctijk doet bijna iedereen dat. 
De twee speciaal voor de fislcals bestemde cursussen van een week (zie 
paragraaf 5.3.5), zijn officieel niet verplicht. Er wordt echter van de fislcals 
verwacht dat zij ze volgen. Daamaast kunnen zij meer vrijblijvend deelnemen 
aan andere cursussen en lezingen (Ekstedt, 1997; Wigstrand, 2000). 

De notarier worden door de gerechten waar zij werlczaam zijn, beoordeeld. 
Vervolgens moeten degenen the voor de ZM lciezen, bij een gerechtshof 
solliciteren. De selectie is streng. Niet meer dan 25% a 30% van de 
kandidaten komt daar doorheen. Degenen the worden toegelaten, worden 
eerst op proef aangesteld als fiskalaspirant. Na negen maanden beoordeelt 
het gerechtshof of een fiskalaspirant voor benoeming tot fiskal in aanmerlcing 
komt. In de praktijk wordt vrijwel niemand van de fiskalaspirants afgewezen. 
De fiskals en adjungerads worden eveneens door de gerechten waar zij 
werlczaam zijn, beoordeeld (Elcstedt, 1997). 

Degenen the aan de opleiding voor de rechterllike macht beginnen, vervullen 
eerst als notarie een tlidellik dienstverband van twee jaar. Na een 
proefperiode als fiskalaspirant bij een gerechtshof, krijgen degenen the de 
opleiding voor de ZM volgen, een tlidellike aansteffing als fiskal. Na de tijd 
dat zij als fiskal bij een lager gerecht werkzaam zijn geweest, worden zij als 



adjungerad op proef bij een gerechtshof benoemd. Bij een positieve 
beoordeling worden zij aan het eind van hun opleiding tot assessor benoemd. 
In de praktijk hebben de assessors dezelfde verantwoordelijIcheden en 
bevoegdheden als de vast aangestelde rechters. 
De onafhankelijkheid van de assessors wordt in de Zweedse Grondwet 
gegarandeerd, in een andere paragraaf dan die waarin de onafhankelijkheid 
van de rechters wordt verzekerd. De assessors kunnen echter, dit in 
tegenstelling tot de rechters, worden ontslagen wegens tekortkomingen in 
hun werk (Sveriges domareforbund, 1999; Wigstrand, 2000). 

5.3.11 Vervolgtraject 

De assessors soLliciteren direct of nadat zij nog enige tijd bij het gerechtshof 
hebben gewerkt, bij een gerecht van eerste aanleg of naar een andere 
juridische functie, zoals die van officier van justitie, advocaat of een functie 
bij de overheid. 
Assessors die na hun opleiding minimaal acht jaar werkervaring in een 
juridische functie hebben opgedaan, komen voor een vaste aanstelling als 
rechter in aanmerlcing. Er is in Zweden geen sprake van een open 
sollicitatieprocedure, maar van een coOptatiesysteem. Rechters die reeds in 
vaste dienst zijn, kunnen kandidaten voordragen. Een benoemingscommissie 
verricht de verdere selectie. Deze commissie is door de Domstolsverket 
ingesteld, maar functioneert onalhankelijk van die instantie. De 
(plaatsvervangend) leden van de commissie worden door de regering 
benoemd voor maximaal drie jaar. In de commissie zijn de diverse soorten 
gerechten vertegenwoordigd (Domstolsverket, 1997). 58  
Kandidaten komen alleen in aanmerlcing voor het rechterschap als zij nooit 
failliet zijn verklaard en hun Icinderen nooit onder toezicht zijn gesteld 
(Carrick, 1999). Doorslaggevend voor de beslissing of een kandidaat als 
rechter wordt aangesteld, zijn diens persoonlijke Icwalificaties, gebleken 
geschilctheid tijdens de opleiding, en zijn werkervaring en functioneren 
daarna. De kandidaten die door de benoemingscommissie worden 
aanbevolen, worden door de regering tot rechter in vaste dienst benoemd.' 
Hoewel de regering niet verplicht is de adviezen van de commissie op te 
volgen, doet zij dat vrijwel altijd (Garrick, 1999). 

58  Momenteel heeft de benoemingscommissie elf leden: de voorzitter van het 
hooggerechtshof (tevens de voorzitter van de commissie), de voorzitter van het 
administratieve hooggerechtshof (vice-voorzitter van de commissie), een president van 
een hof van beroep, een president van een adrninistratief gerechtshof, twee presidenten 
van een rechtbarik, een president van een axiministratieve rechtbank, een president van 
een gerecht voor huur- en pachtakten en de directeur-generaal van de Domstolsverket. Er 
hebben ook twee vertegenwoordigers van de administratieve ondersteuning van de 
gerechten zitting in de commissie. Bij iedere bijeenkomst moet minstens de helft van de 
leden, inclusief de voorzitter of de vice-voorzitter aanwezig zijn. Nadat er over een 
kandidaat is gerapporteerd, beslist de commissie of hij al dan niet voor benoeming in 
aanmerking komt (Domstolsverket, 1997). 

59  Conform s 11, ss 9 van de Grondwet en s 4, ss 2 van de Code van de gerechtelijke 
procedure (Carrick, 1999). 



Overigens ldezen lang niet alle assessors uiteindelijk voor een functie bij de 
ZM en/of worden zij daarvoor voorgedragen (Wigstrand, 2000). 

5.3.12 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
De in paragraaf 5.1 genoemde onderzoekscomtnissie heeft de opleiding 
geevalueerd. Uit de bevindingen blijkt dat de opleiding voldoet, maar dat een 
verbreding (dit in verband met de beoogde nauwere samenwerking tussen de 
gewone en administratieve gerechten), verdieping en verlenging van de 
opleiding aanbeveling verdienen (Ekstedt, 2000). 

Ervaringen 
De ervaringen met de opleiding, zoals hienroor beschreven, zijn positief 
(Ekstedt, 2000). 

5.3.13 (Mogelzike) veranderingen 
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— Volgens Wigstrand (2000) zijn er op korte termijn plannen om een derde 
cursus van een week voor de fiskals te organiseren. In de herfst van 2000 
gaat deze waarschijnlijk voor het eerst van start. 

— De onderzoekscommissie (zie paragraaf 5.1) komt met een aantal 
voorstellen voor veranderingen in de opleiding. Zij bepleit een verbreding 
van de opleiding, door iedereen die deze volgt kennis te laten maken met 
zowel de algemene als bestuurlijke gerechten. Bovendien moet er bij de 
opleiding meer rekening worden gehouden met de behoefte aan 
ondersteuning bij de gerechten. flit resulteert in de volgende voorstellen 
(Sveriges domareforbund, 1999): 
— De notarier moeten bij meerdere soorten gerechten van eerste 

aandeg, zowel gewone als administratieve gerechten, ervaring 
opdoen. In verband daamiee bepleit de conunissie een verlenging 
van deze fase van de opleiding van twee jaar naar twee jaar en zes 
maanden. 

— Aangezien het tekort aan gerechtelijke onderstetmirtg bij de hogere 
gerechten in Zweden nog veel groter is dan de behoefte aan nieuwe 
rechters, wordt aanbevolen meer personen die voor de functie van 
fiskal in aanmerking komen, bij de gerechtshoven te plaatsen dan er 
plaatsen voor fiskals zijn. Degenen die worden aangenomen, worden 
echter niet tot fiskalaspirant benoemd, maar tot notarie bij het 
gerechtshof. Hun proeftijd beslaat een jaar in plaats van negen 
maanden.' 
huniddels loopt sinds anderhalf jaar bij de Zweedse gerechtshoven 
een experiment waarbij dit voorstel van de onderzoelcscommissie is 

6° De werkzaamheden van de notarier bij de gerechtshoven wijken niet af van die van de 
vroegere fiskalaspirants. Hun functie heeft echter een andere benaming gelcregen omdat 
hun plaatsing als fiskal niet meer gegarandeerd kan worden, indien zij tijdens hun 
proefperiode blijken te voldoen (Wigstrand, 2000). 



overgenomen.' De resultaten daarvan lijken echter niet 
bemoedigend. Doordat het aantal notarier bij de gerechtshoven veel 
groter is dan het aantal beschikbare fiskal-plaatsen, valt soms bijna 
de helft van de notarier na hun proefperiode af. Dit heeft tot gevolg 
dat de belangstelling onder de notarier die hun opleidingsperiode bij 
de lagere gerechten hebben afgerond, voor een plaats bij een 
gerechtshof afneemt en het voor sommige gerechtshoven niet 
eenvoudig is voldoende notarier te relcruteren (Wigstrand, 2000). 

- De daaropvolgende opleiding voor de ZM moet volgens de 
commissie breder worden opgezet en zowel het straf-, civiel als het 
bestuursrecht behelzen. Daarom stelt de commissie voor om ook de 
periode dat de fiskal bij een gerecht van eerste aanleg werkzaam is, 
te verlengen van een jaar naar twee jaar en zes maanden. 

- De opleiding van de fiskals moet volgens de commissie worden 
afgerond met een verdiepingsjaar bij het gewone gerechtshof of het 
gerechtshof voor fiscale en administratieve zalcen. 

— Het Zweedse Verbond van rechters stemt grosso modo in met de 
voorstellen van de onderzoekscommissie om de opleiding te verbreden, 
door degenen die deze volgen, op diverse soorten gerechten van 
hetzelfde niveau in te zetten, en de opleidingsduur te verlengen. Het 
Verbond ziet echter ook enkele knelpunten (Sveriges domareforbund, 
1999): 
- Een verbreding van de opleiding mag niet ten koste gaan van de 

gewenste grotere toegankelijkheid van het rechterschap voor ervaren 
juristen die uitsluitend buiten de ZM hebben gewerkt, aldus het 
Verbond. 

- De verbreding van de opleiding (meerdere soorten gerechten) kan 
ten koste gaan van de diepgang, omdat de notarie korter bij hetzelfde 
gerecht werkzaam is; 

- De inzet van meer notarier voor een kortere periode bij een gerecht 
kan tot organisatorische problemen leiden. 

— De rechtspositie van de assessors staat momenteel ter discussie. Zowel 
de hiervoor genoemde onderzoekscommissie als het Zweedse Verbond 
van rechters pleiten ervoor om tekortkomingen in het werk als 
ontslaggrond voor assessors te laten vervallen, aangezien die hun 	- 
onafhankelijkheid als rechtsprekenden in gevaar kan brengen (Sveriges 
domarefOrbund, 1999; Wigstrand, 2000). 

61  Het voorstel van de onderzoekscommissie om de opleiding te verbreden door de notarie 
(na een theoretische cursus van een maand) nog voor zes maanden te plaatsen bij een 
gewoon gerechtshof als hij eerst bij een administratief gerechtshof heeft gewerkt en 
omgekeerd, is niet overgenomen. 



5.4 Permanente educatie van rechters 

	

5.4.1 	Wettelijk kader 

De permanente educatie van rechters is niet wettelijk geregeld. 

	

5.4.2 	Verantwoordelzjke instantie(s) 

De minister deelt bij zijn jaarlijlcse begrotingsvoorstellen de Domstolsverket 
bepaalde taken toe. Deze taken vloeien dikwips voort uit parlementaire 
discussies.' 
— Op centraal niveau wordt de permanente educatie verzorgd door de 

Domstolsverket (Council of Europe, 1996). Zij werlct nauw samen met de 
opleidingsinstellingen die de (permanente) educatie verzorgen voor het 
OM en de advocatuur en wisselt met deze instellingen informatie en 
soms ook cursussen uit (Wigstrand, 2000). 

— Op decentraal niveau zijn de gerechtshoven verantwoordelijk voor de 
permanente educatie, eventueel met steun van de Domstolsverket. 
Jaarlijks moeten de gerechten bij hun begroting aan de DV opgeven wat 
hun plannen zijn voor activiteiten ter vergroting van de deskundigheid 
van onder meer de rechters die daar werkzaam zijn (Council of Europe, 
1996; Wigstrand, 2000). 

Evenals bij de rechtersopleiding, geeft de minister van Justitie richtlijnen voor 
het beleid met betrekking tot de permanente educatie, zonder zich te 
mengen in de wijze waarop het gewenste beleid wordt gerealiseerd. 

5.4.3 Docenten 

De permanente educatie wordt, evenals de rechtersopleiding, gegeven door 
leden van de ZM, universitaire docenten, officieren van justitie, advocaten, 
leden van de Rekenkarner en andere deskundigen, afhankelijk van het 
onderwerp (Wigstrand, 2000). 

5.4.4 Doelgroep 

De permanente educatie, zowel op centraal als decentraal niveau, is 
uitsluitend bestemd voor de in vaste dienst benoemde rechters (Council of 
Europe, 1996; Ekstedt, 1997; Wigstrand, 2000). 
De cursussen op decentraal niveau staan alleen open voor de leden van de 
ZM van het arrondissement dat ze organiseert (Ekstedt, 1997). 

62  De minister dringt aan op een meer gestructureerde planning van de cursusactiviteiten, 
waanran een deel verplicht zou moeten worden gesteld, en op een intensivering van de 
permanente educatie. In 2000 moet de Domstolsverket speciale aandacht besteden aan 
ethische zaken, xenofobie, etnische verscheidenheid, etc. en aan cursussen over geweld 
tegen vrouwen. De ministeriale richtlijnen vloeien dikwiils voort tilt parlementaire 
discussies (Wigstrand, 2000). 
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5.4.5 Tzjdsduur 

— Op centraal niveau wordt met ingang van 2000 een speciale cursus 
georganiseerd voor nieuwe rechters in het eerste jaar na hun benoeming. 
Deze duurt twee a drie weken. In het tweede jaar na hun benoeming 
volgen de nieuwe rechters een cursus van twee weken. 
Met ingang van 2000 volgen alle vast benoemde rechters eens in de drie 
jaar een cursus van een week. 
De duur van de overige cursussen die de rechters kunnen volgen, ligt 
tussen een dag en een week, en is gewoonlijk drie dagen (VVigstrand, 
2000). 

— De cursussen die op decentraal niveau worden gegeven, duren een a twee 
dagen (Wigstrand, 2000). 

5.4.6 Inhoud 

— Op centraal niveau worden cursussen en seminars georganiseerd over 
diverse aspecten van het recht. Deze gaan soms gepaard met pralctische 
oefeningen en casulstiek. Sommige worden gegeven naar aanleiding van 
bepaalde maatschappelijke ontwiklcelingen, bijvoorbeeld seminars over 
procesrecht, mediation, strafrecht, discussies over de ervaringen met 
sancties, etc. Sinds een jaar of tien worden er regelmatig 
discussiegroepen georganiseerd over justitie en de samenleving, de 
toegankelijkheid en de openheid van justitie. leder jaar worden er 
minstens twee seminars georganiseerd over de media en de gerechten. Er 
worden ook cursussen in vreemde talen (voor het Europese recht) en 
economie gegeven, alsmede een speciale cursus voor de presidenten van 
de gerechten (Council of Europe, 1996; Ekstedt, 1997; Wigstrand, 2000; 
Ekstedt, 2000). 

— Op decentraal niveau worden er ook colleges over specialistische 
onderwerpen gegeven door experts op dat terrein (Elcstedt, 1997; 
Wigstrand, 2000). 

5.4.7 	Vrijwilliglverplicht 

Voor het cursusjaar 2000 is het cursusprogramma op centraal niveau 
uitgebreid en is een aantal cursussen officieel niet, maar in feite verplicht 
geworden.' 
Met ingang van het cursusjaar 2000 worden nieuwe rechters geacht in de 
eerste twee jaar na hun benoeming de in de vorige paragraaf genoemde 
opleiding van in totaal vijf weken te volgen. Bovendien wordt van alle 
rechters van de gewone gerechten verwacht dat zij eens in de drie jaar een 

63  De cursussen zijn officieel niet verplicht, maar de rechters staan onder morele druk om 
ze te volgen. Het is een onderwerp van discussie of men een rechter mag dwingen aan 
een cursus deel te nemen. Veel rechters zijn van,00rdeel dat een dergelijke dwang niet 
geoorloofd is vanwege hun onafhankelijke positie (Wigstrand, 2000). 
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cursus van een week volgen. De inhoud van de 'verplichte' cursussen voor al 
deze rechters is identiek. In maart 2000 gaat de eerste cursus van start. 
Daarnaast kunnen de rechters cursussen uit het reeds bestaande programma 
blliven ldezen. 
De cursussen op decentraal niveau zijn geheel op basis van vrijwilligheid 
(Ekstedt, 2000; Wigstrand, 2000). 

5.4.8 Relatie tussen loopbaan en permanente educatie 

Er bestaat geen direct verband tussen de loopbaan en de permanente 
educatie van rechters. Er zijn wel cursussen the speciaal zijn bestemd voor 
bepaalde categorieen rechters: 
— Er zijn cursussen over specifleke onderwerpen die voor alle rechters 

toegankelijk zijn, maar in de eerste plaats zijn bedoeld voor rechters die 
werlczaam zijn bij een specialistische sectie van een groot gerecht of bij 
een Ideiner gerecht dat op een bepaald terrein is gespecialiseerd, zoals 
bijvoorbeeld patent- of onroerend goedzalcen. 

— Er worden ook speciale cursussen voor stafleden van een gerecht en voor 
gerechtspresidenten georganiseerd (Council of Europe, 1996; Wigstrand, 
2000) 

5.4.9 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
Bij de in paragraaf 5.3.12 genoemde (door de regering gdnitieerde) evaluatie 
van de opleiding tot rechter, is ook de permanente educatie onderzocht. Naar 
aanleiding van de resultaten van de evaluatie adviseert de 
onderzoekscommissie het cursusprogramma beter te structureren en het 
aantal cursussen uit te breiden (Ekstedt, 2000). Dit advies is door de minister 
overgenomen (zie paragraaf 5.4.1). 

Ervaringen 
De kwaliteit van de cursussen is volgens de Domstolsverket toereikend. Er is 
onder de rechters veel belangstelling voor de cursussen (Wigstrand, 2000). 

5.4.10 (Mogelijke) veranderingen 

Met ingang van 2000 is het cursusprogramma van de Domstolsverket 
uitgebreid en zijn enkele cursussen feitelijk verplicht gesteld (zie paragraaf 
5.4.5). 

5.5 	Samenvatting 

Rekrutering 
De Domstolsverket (DV), een zbo the een centrale rol vervult bij budgettering 
en beheer van de rechterlijke organisatie en als intermediair fungeert tussen 
enerzijds regering/parlement en anderzijds de rechtsprekende macht zelf, is 
verantwoordelijk voor de selectie van jonge juristen. De minister van Justitie 
vervult daarbij geen sturende rol. 



113 

Er wordt onder jonge juristen geworven die na de afsluiting van hun 
universitaire studie een vervolgopleiding willen volgen waarbij zij zich 
bijvoorbeeld voor het rechterschap kunnen lcwalificeren. Bij aanname treden 
zij als notarie (een soort gerechtssecretaris) in dienst. De functie van notarie 
is uitsluitend bestemd voor jonge juristen die deze in de eerste fase van hun 
opleiding vervullen. De selectie is wettelijk geregeld. Bij de selectie geven de 
resultaten van de rechtenstudie de doorslag. 
In theorie kunnen ervaren rechters die de rechtersopleiding niet hebben 
gevolgd, tot de ZM toetreden, maar in de praktijk gebeurt dat zelden of nooit. 

Opleiding 
De rechtersopleiding is niet wettelijk geregeld. De minister van Justitie geeft 
algemene richtlijnen voor het opleidingsbeleid en de DV moet de minister bij 
de verantwoording van de besteding van het opleidingsbudget aantonen deze 
richtlijnen te hebben gevolgd. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het opleidingsbeleid. De gerechtshoven verzorgen cursussen op decentraal 
niveau, soms daarbij geassisteerd door de DV. 
— Dé opleiding voor de ZMvindt plaats bij de gewone of de administratieve 

gerechten, die in Zweden gescheiden zijn. Bij de opleiding voor de ZM 
worden werkzaamheden bij een gerecht van eerste aanleg gevolgd door 
een proefperiode bij een gerechtshof, waarna (bij gebleken geschilctheid) 
een aanstelling in een zwaardere functie volgt. Een dergelijke cyclus 
wordt bij de rechtersopleiding twee keer doorlopen: 
- In de eerste cyclus van 33 maanden verrichten zij ondersteunende 

werkzaamheden voor de rechters en raadsheren van respectievelijk 
de gerechten van eerste aanleg en de gerechtshoven. Zij mogen bij 
de gerechten van eerste aanleg uitsluitend over zeer lichte zaken en 
bij de gerechtshoven in het geheel niet rechtspreken. 
De eerste twee jaar van de opleiding, waarin men als notarie werkt 
bij een gerecht van eerste aanleg zijn bestemd voor alle jonge 
juristen die een juridische functie ambieren. Daarna moet men een 
van deze richtingen lciezen. Degenen die voor de ZM lciezen, 
solliciteren dan bij een gerechtshof waar een strenge selectie plaats 
vindt en waar zij vervolgens negen maanden lang als fiskalaspirant 
op proef werlczaam zijn en na afloop, bij gebleken geschilctheid, tot 
fiskal worden benoemd. 

- In de tweede cyclus van 21 maanden mogen zij rechtspreken, ook al 
zijn hun bevoegdheden bij meer gecompliceerde zaken beperIct. Na 
verblijf van een jaar als fiskal bij een gerecht van eerste aanleg, volgt 
een proefperiode van negen maanden als adjungerad bij een 
gerechtshof. 

Naast de praktijkopleiding worden er cursussen georganiseerd, waarbij 
onder meer veel aandacht wordt besteed aan (de toepassing van) de 
ethische beginselen van de rechtspraak. Hoewel geen enkele cursus 
officieel verplicht is, wordt van de betroldcenen verwacht dat zij bepaalde 
cursussen volgen, terwijl andere cursussen een meer vrijblijvend karalcter 
hebben. 

— In het vervolgtraject worden degenen die de opleiding met succes hebben 
afgerond, tot assessor (rechter-plaatsvervanger) benoemd. Zij moeten 



vervolgens acht jaar ervaring opdoen in een juridische functie (als 
assessor bij een gerecht van eerste aanleg", officier van justitie, advocaat, 
in overheidsdienst etc.) voordat zij voor benoeming tot rechter in 
aanmerlcing kunnen komen. 
Zittende rechters kunnen kandidaten voor het rechterschap voordragen 
die vervolgens door een onafhankellike commissie op hun geschilctheid 
worden beoordeeld. 

Mede in verband met plannen in Zweden voor een nauwere samenwerking 
tussen de gewone en administratieve gerechten, liggen er voorstellen om de 
opleiding te verbreden en te verlengen. 
Een experiment in de eerste cyclus, waarbij de gerechtshoven veel meer 
notarier the voor de ZM Idezen, voor de proefperiode aantreklcen dan er 
uiteindelijk als fiskal kunnen doorstromen, heeft tot gevolg gehad dat de 
belangstelling onder de notarier voor de ZM sterk is afgenomen. 

Permanente educatie 
De Domstolsverket organiseert de permanente educatie op centraal niveau 
en de gerechtshoven, eventueel daarbij geadviseerd door de DV, nemen die 
op decentraal niveau voor hun rekening. Evenals bij de rechtersopleiding het 
geval is, geeft de minister van Justitie beleidslijnen aan voor de permanente 
educatie van rechters, waaraan de Domstolsverket zich heeft te houden. 
Er wordt bij de cursussen onder meer aandacht besteed aan voor de ZM 
relevante maatschappelijke ontwildcelingen. Verder zijn er speciale cursussen 
voor rechters die specialistisch werk verrichten, en voor stafleden en 
presidenten van gerechten. 
Officieel zijn de cursussen weliswaar niet verplicht, maar er wordt van de 
nieuwe rechters verwacht dat zij in hun eerste jaar als rechter een 
introductiecursus van twee a drie weken volgen. 
Alle rechters worden geacht eens in de drie jaar deel te nemen aan een voor 
hen allen identieke cursus van een week. 
De overige cursussen hebben een meer vrlibllivend karakter. 

In de tabellen 10, 11 en 12 wordt een overzicht gegeven van de voomaamste 
informatie over respectievelijk de relcrutering en opleiding voor, en de 
permanente educatie van de ZM in Zweden. 

De Zweedse Grondwet beschermt van de assessors slechts de furictionele 
onafhankelijkheid en niet, zoals bij de rechters, ook de persoonlijke onafhankelijkheid 
(Sveriges domarefOrbund, 1999). 
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Tabel 10: Rekrutering voor de ZM in Zweden 

Werving: 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie(s):  
De rol van de 
minister van 
Justitie: 
Selectiecriteria: 
Wijze van 
selecteren:  
Ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 

5.6 	Kanttekeningen 
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Werving van notarier (een soort gerechtssecretarissen) onder jonge juristen; geen 
werving van rechters onder 'buitenstaanders' (ervaren juristen die de 
rechtersopleiding niet hebben gevolgd), ook al komen zij in principe voor het 
rechterschap in aanmerking.  
De selectie van notarier is wettelijk geregeld in de Notarieforordningen.  
De Domstolsverket (DV). 

De minister heeft geen invloed op de selectie van de notarier. 

De kandidaten moeten jurist zijn.  
De selectie berust hoofdzakelijk op de studieresultaten van de kandidaten. 

lets minder dan een derde van de jonge juristen die solliciteren, wordt als notarie 
aangenomen. Er wordt vrijwel nooit een tuitenstaander tot rechter benoemd.  
De RM ondervindt de laatste tijd meer concurrentie van andere instanties, zoals 
advocatenkantoren, bij de werving onder jonge juristen met goede studieresultaten. 

— Hoewel het in Zweden officieel mogelijk is voor ervaren juristen die geen 
rechtersopleiding hebben gevolgd, tot de ZM toe te treden, gebeurt dit in 
de pralctijk vrijwel nooit. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat van 
degenen die de rechtersopleiding voor jonge juristen hebben gevolgd (de 
assessors) voldoende mensen uiteindelijk als rechter worden aangesteld 
om in de behoefte aan rechters te voorzien. Dit, ondanks het feit dat lang 
niet alle assessors uiteindelijk voor een functie bij de ZM ldezen of 
daarvoor worden voorgedragen. 
Er lijict echter verandering te komen in deze situatie. Er gaan de laatste 
jaren namelijk in Zweden stemmen op om de ZM toegankelijker en 
aantrekkelijker te malcen voor `buitenstaanders'. 

— Hoewel de Domstolsverket (samen met de gerechtshoven op decentraal 
niveau) is belast met de uitvoering van het opleidingsbeleid, heeft de 
minister van Justitie duidelijk invloed op dat opleidingsbeleid. De DV 
moet de besteding van zijn budget tegenover de minister verantwoorden 
en is als zodanig aan de ministeriele richtlijnen gebonden. 

— In Zweden komen degenen die voor de ZM worden opgeleid, al in een 
vroeg stadium van hun opleiding, te werken bij een hoger gerecht, 
namelijk het gerechtshof. Dit houdt mogelijk verband met de 
omstandigheid dat in de gerechten van eerste aanleg over de zalcen, met 
uitzondering van gecompliceerde civiele zaken, slechts door een 
professionele rechter' uitspralcen worden gedaan, terwijl in de kamers 
van het gerechtshof altijd meer dan een professionele rechter zitting 
heeft. 

— Er is in Zweden bij de rechtersopleiding in zoverre sprake van een zekere 
specialisatie dat rechters bij gewone of bij administratieve gerechten 
worden opgeleid. Aangezien er echter plannen zijn om beide soorten 

Bij strafzaken: door den professionele rechter en drie lekenrechters 



Tabel 11: Opleiding voor de ZM in Zweden 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instantie(s): 

Financier(s): . 

De rol van de 
minister van 
Justitie  
Docenten: 

Doelgroep: 

Tijdsduur/ 
fasering: 

Inhoud: 

Generahstisch/ 
speciahstisch:  
Vdjwillig/ 
verplicht: 

Toets/ 
beoordeling: 

Status van de 
deelnemers aan 
de opleidingen: 

Vervolgtraject: 

Evaluaties/ 
ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 

116 

De rechtersopleiding is niet wettelijk geregeld.  
Op centrael niveau de Domstolsverket (DV): een zbo die een centrale rol vervutt bij 
de budgettering en het beheer van de gerechtelijke organisatie, en als intermediair 
fungeert tussen enerzijds regering/padement en anderzijds de rechtsprekende 
macht zelf.; 
op decentraal niveau: de gerechtshoven, eventueel daarbij geadviseerd door de 
DV. 
Het ministerie van Justitie financiert de DV die de besteding van de gelden moet 
verantwoorden. De gerechten financieren de opleidingen op decentraal niveau en 
krijcjen daarbij soms financiele steun van de DV.  
Hij geeft richthjnen voor het opleidingsbeleid, maar mengt zich niet in de uitvoering 
daarvan. 

Freelancers: eden van de ZM, juristen werkzaam in andere juridische beroepen of 
experts van buiten de juridische wereld.  
De eerste twee jaar zijn bestemd voor elle juristen die voor een juridisch beroep 
kiezen, zoals de ZM, het OM of de advocatuur. De verdere opleiding is sheen op de 
ZM gedcht.  
Notarie bij een gerecht van eerste aanleg: 2 jeer; 
fiskalaspirant bij een gerechtshof: 9 maanden; 
fiskal bij een gerecht van eerste aanleg: I jeer; 
adjungerad bij een gerechtshof: 9 maanden.  
Natalie: de rechters ondersteunen d.m.v. bijvoorbeeld het concipieren van 
vonnissen, rechtspreken over simpele zaken: 
fiskalaspirant: assisteren van de raadsheren; 
fiskal: rechtspreken over alle zaken, geen zittingen leiden bij gecomphceerde zaken; 
adjungerad: rechtspreken over niet al te gecompliceerde zaken, geen irttingen 
leiden. 
Bij de cursussen over diverse onderwerpen wordt ander meer veel aandacht 
besteed aan de (toepassinq van de) ethische principes van de rechtspraak.  
De rechters worden voor de gewone of de administratieve gerechten opgeleid en 
zijn verder in principe generahsten.  
Officieel zijn de cursussen niet verplicht maar degenen die de rechtersopleiding 
volgen, worden geacht aan de speciaal voor hen bestemde cursussen deel te 
nemen. 
Degenen die de opleiding volgen, worden beoordeeld door de gerechten waar zij 
werkzaam zijn. De notarier die voor de ZM kiezen en voor de functie van 
fiskalaspirant bij een gerechtshof solliciteren, worden streng geselecteerd.  
De notader zijn in tijdelijke dienst bij een gerecht van eerste aanleg; 
de fiskalaspirants zijn op proef bij een gerechtshof: 
de fiskals hebben een tijdelijke aanstelling bij een gerecht van eerste aanleg: 
de adjungerads zijn op proef bij een gerechtshof.  
Assessors moeten eerst minimaal 8 jaar entering opdoen in een juridische functie 
binnen of buiten de ZM, on voor benoeming tot rechter in aanmerking te Kamen. 
De selectie van rechters geschiedt door middel van een cooptatiesysteem: de 
zfttende rechters dragen kandidaten voor die door een onafhankelijke commissie 
op hun qeschiktheid worden beoordeeld.  
Er loopt een experiment waarbij veel meer notarier worden aangesteld dan er 
plaatsen zijn voor fiskals. Daardoor vet ongeveer de helft na het proefjaar af, 
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat de belangstelling onder de notarier bij de 
gerechten van eerste aanleg voor een aanstelhng bij een gerechtshof, waarmee zij 
kiezen voor de speciahsatie voor het rechterschap. duidelijk is afgenomen.  
Er wordt gewerkt aan een verbreding van de opleiding, in verband met een 
nauwere samenwerking tussen de gewone en administratieve gerechten. Daarnaast 
wordt gestreefd naar verdieping. Een en ander heeft een verlenging van de 
opleidinqsduur tot gevolq.  



Tabel 12: Permanente educatie van de ZM in Zweden 

Wettelijk kader:  
Verantwoordelijke 
instanties:  
Financier(s): 

De rol van de 
minister van 
Justitie:  
Docenten: 

Doelgroep: 
Tijdsduur: 

Inhoud: 

Vrijwillig/ 
verplicht: 

Relatie loopbaan 
en permanente 
educatie: 

Evaluaties/ 
ervaringen:  
(Mogelijke) ver-
anderingen:  
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De permanente educatie van rechters is niet wettelijk geregeld.  
De Domstolsverket (DV) verzorgt de permanente educatie op centraal niveau en de 
gerechtshoven doen dat op decentraal niveau, daarbij geassisteerd door de DV.  
De minister verstrekt de DV een budget en de DV moet de financiering van de 
permanente educatie tegenover hem verantwoorden.  
De minister geeft richtlijnen voor het beleid, terwijI de DV en de gerechtshoven met 
de uitvoering daarvan zijn belast op respectievelijk centraal en decentraal niveau. 

Freelancers: deskundigen op diverse juridische terreinen en eventueel experts op 
andere gebieden.  
Uitsluitend de rechters.  
Op centraal niveau: eens per drie jaar een cursus van een week; de overige 
cursussen duren tussen een dag en een week (gemiddeld: 3 dagen). 
Op decentraal niveau: een a twee dagen.  
Op centraal niveau: praktische oefeningen, casuistiek, voor de ZM relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen, economie, etc. 
Op decentraal niveau: o.a. specialistische onderwerpen.  
Geen enkele cursus is officieel verplicht, maar van nieuwe rechters wordt verwacht 
dat zij in het eerste jaar na hun aanstelling een speciaal voor hen bestemde cursus 
van 2 a 3 weken volgen en alle rechters worden geacht eens in de drie jaar aan 
een bepaalde cursus van een week deel te nemen; de andere cursussen zijn 
geheel op basis van vrijwilligheid.  
Er is geen direct verband tussen de permanente educatie en de loopbaan, maar de 
gerechten moeten jaarlijks aangeven hoe zij de deskundigheid van onder meer hun 
rechters willen vergroten. Bovendien zijn er speciale cursussen voor stafleden en 
presidenten van gerechten.  
Behoefte aan verdieping en, mede in verband met een nauwere samenwerking 
tussen de gewone en administratieve gerechten, verbreding van de cursussen.  
Met ingang van 2000 is het cursusprogramma meer gestructureerd en is het aantal 
cursussen uitiebreid. Er is onder de rechters veel belangstelling voor de cursussen. 

gerechten nauwer met elkaar te laten samenwerken of zelfs te integreren, 
bestaat er een tendens om degenen die de rechtersopleiding volgen, bij 
beide soorten gerechten te laten werken en als zodanig meer allround te 
maken. 
Bij het experiment bij de Zweedse gerechtshoven lijkt men enigszins op 
twee gedachten te hinken: enerzijds wil men niet meer jonge juristen 
voor het rechterschap opleiden dan het te verwachten aantal nieuwe 
rechters waaraan in de toekomst behoefte zal zijn. Anderzijds wil men de 
gerechtelijke ondersteuning van de gerechthoven versterken door meer 
notarier aan te nemen. Doordat de behoefte aan ondersteuning veel 
groter is dan de behoefte aan toekomstige rechters, worden er door het 
gerechtshof veel meer personen in opleiding aangenomen, dan er na hun 
proefperiode tot fiskal kunnen worden benoemd. Dit heeft tot gevolg dat 
de notarier die op proef worden geplaatst bij een gerechtshof er veel 
minder zeker van lcunnen zijn dan voorheen dat zij ook daadwerkelijk als 
fiskal zullen worden aangesteld en als zodanig hun opleiding zullen 
kiumen vervolgen. Daardoor is de belangstelling voor een plaats bij een 
gerechtshof sterk afgenomen en kost het sommige hoven moeite 
voldoende notarier te relcruteren. Versterking van de gerechtelijke 
ondersteuning door middel van het aan.treldcen van meer personen die 
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voor het rechterschap in opleiding zijn, blijkt in clit geval niet goed te 
werken. 
Hoewel de Domstolsverket en de Zweedse overheid ervoor terug lijken te 
schrildcen bepaalde cursussen verplicht te stellen, omdat dat strijdig zou 
kunnen zijn met de rechterlijke onafhankelllicheid, is een aantal 
cursussen in feite wel verplicht voor (nieuwe) rechters. De rechters zelf 
lijken dat ook als zodanig te ervaren, aangezien zij daar vrijwel allemaal 
aan deelnemen. 



6 Verenigde Staten 

De Amerikaanse rechtscultuur wijkt sterk af van die in continentaal-Europese 
landen, zoals Nederland. In de VS is sprake van een open en liberale 
rechtscultuur, met een sterk democratisch en politiek karalcter. Het 
Amerikaanse rechtssysteem getuigt van een groot vertrouwen in het 
marIctmechanisme en de lcracht van de burgers zelf. In dit 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. 
Daamaast wordt het Amerikaanse systeem gekenmerkt door een grote mate 
van diversiteit. Niet alleen is sprake van aparte rechtssystemen voor de 
federatie en de staten, ook tussen de rechtssystemen van de afzonderlijke 
staten bestaan aanzienlijke verschillen in wetgeving en de rol van de state 
judges bij de procesvoering. Men kan zich zelfs afvragen in hoeverre sprake is 
van den Amerikaans recht', dat vergelijkbaar is met dat in de hiervoor 
besproken vier landen (zie Zweigert en Katz, 1996, p. 245). 

6.1 	Organisatie van de zittende magistratuur 

De VS heeft een federaal gerechtelijk systeem en een gerechtelijk systeem 
voor de 51 afzonderlijke staten. Simpel gezegd zijn de federal courts bevoegd 
voor geschillen die onder de federale wetten vallen, geschillen tussen de 
afzonderlijke staten van de VS, conflicten waarin de federale regering partij is, 
en bij civiele eisen, waarbij de partijen in verschillende staten woonachtig 
zijn (Gottwald, 1999). De overgrote meerderheid van de zaken, die slechts 
onder de wetten van den bepaalde staat vallen, wordt door de state courts 
behandeld. 

De gerechten 
In grote lijnen zien de federale gerechtelijke organisatie en die van de 
afzonderlijke staten er als volgt uit: 
— Voor de federale gerechtelzjke organisatie is het land verdeeld in 12 circuits 

(rayons) die elk in een aantal districten zijn onderverdeeld. In de VS zijn 
in totaal 94 districten, met minstens een district in elke staat (US Federal 
Courts, 1999): 
– De district courts, de districtsgerechten, zijn de federale trial courts, 

de gerechten van eerste aanleg. In elke staat maalct een bankruptcy 
court, dat is gespecialiseerd in faillissementszaken, deel uit van een 
van de districtcourts. Er zijn twee speciale trial courts die een 
jurisdictie voor het hele land hebben: het Court of International Trade 
en het United States Court of Federal Claims. 

– In elk rayon is een US court of appeals: een gerechtshof dat 
beroepszaken van de districtcourts behandelt. Daarnaast is er een 
court of appeals met een landelzjke jurisdictie voor specialistische 
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beroepszaken, zoals patentzaken en beroepszaken van het Court of 
International Trade en het United States Court of Federal Claims. 

- Het United States Supreme Court, bestaande uit de Chief justice van 
de United States en acht associated justices, behandelt een beperkt 
aantal beroepszaken van zowel de federale gerechten als the van de 
staten. Bij deze zaken gaat het in de regel om belangrijke 
vraagstuldcen met betrelcking tot de Grondwet of de federale wetten. 

— De gerechten van de afzonderlijke staten hebben in wezen dezelfde 
structuur als de federale gerechten en ook hier vallen drie niveaus te 
onderscheiden (Rohl, 1993, pp. 17-19): 
- trial courts: gerechten van eerste aanleg (met gerechten met een 

algemene en gerechten met een beperkte jurisdictie). Er is daarbij 
een grote verscheidenheid aan plaatselijke gerechten, zoals 
municipal courts of county courts.; 

- intermediate courts of appeal: gerechten van tweede aanleg; 
- state supreme courts, 

Bijna alle zaken - of ze nu onder het federale recht of onder het recht van de 
staat in lcwestie vallen - beginnen in het trial court, en bij het eerste beroep 
gaan de zaken naar de intermediate courts of appeal. Zowel het United States 
Supreme Court als de meeste state supreme courts accepteren alleen 
belangrijke zaken die van invloed zijn op de jurisprudentie of constitutionele 
consequenties hebben. Dat betekent dat beroepszaken in de meeste gevallen 
op het niveau van de intermediate appellate courts worden afgesloten, terwip 
de supreme courts veel meer verzoeken om een verdere behandeling afwijzen 
dan inwilligen (Payant, 1998). 

Bestuur en beheer 
De ministers van Justitie van de federatie en de afzonderlijke staten hebben 
geen invloed op het bestuur en beheer van de gerechten. 
— De voomaamste bestuursorganen van de federal courts zijn (De Werd, 

1996, p. 9 e.v.): 
- De Judicial Conference of the United States, het centrale (en 

exclusieve) beleidsorgaan voor het beheer van de federate rechterlijke 
organisatie." 

- De Judicial Councils of the circuits, die belangrijke beleidsvormende 
en -bepalende bevoegdheden hebben inzake het beheer van de 
rechterlijke organisatie op het niveau van de rayons.' 

De verhouding tussen de Judicial Conference of the United States en de 
judicial councils is onduidelijk; er lijkt daarbij niet direct spralce te zijn 
van een hierarchie. De Judicial Councils of the circuits ontwildcelen soms 
hun eigen beleid dat afwijlct van dat van de andere rayons en van dat van 
de Judicial Conference of the United States. 

" De voorzitter is de Chief Justice van het U.S. Supreme Court en de overige leden zijn de 
chief judges van het U.S. Courts of Appeals, en een rechter uit een district court van elk 
van de dertien circuits (De Werd, 1996, p. 7). 

" De voorzitter is de chief judge van het US Court of Appeals van dat rayon en de overige 
leden zijn rechters uit het betreffende rayon, waarbij de daaronder ressorterende 
districten alle zijn vertegenwoordigd (De Werd, 1996, p. 9). 



— Het bestuur van de state courts is in handen van het supreme court van de 
staat waar deze zijn gevestigd. Het supreme court zet de beleidslijnen uit. 
Iedere staat heeft een court administration die is belast met de 
uitvoering. De court rules vormen het voomaamste instrument om de 
richtlijnen van het beleid in pralctijk te brengen. Het behoort tot de taak 
van de court administration om het functioneren van de court rules 
voortdurend in het oog te houden en deze, zo nodig, te herzien. Een 
andere taak van de court administration is het voortdurend volgen van 
voor justitie relevante ontwilckelingen in de wetgeving en nagaan wat de 
mogelijke consequenties daarvan zijn voor de gerechten (Rohl, 1993). 

De rechters 
Er zijn in de VS in totaal ongeveer 31.700 leden van de ZM op een bevolking 
van 260 miljoen. 
Evenals bij de gerechten wordt in de VS een onderscheid gemaalct tussen 
federal judges en state judges: 
— Er zijn in de VS ongeveer 1700 federal judges die in verschillende 

categorieen zijn onder te verdelen: 
– in principe voor het leven (namelijk 'during good behavior) benoemde 

rechters. Hun aantal bedraagt ongeveer 1000, inclusief 300 
seniorrechters", van wie de meesten een aanzienlijke taaldast 
hebben. Zij zijn werlczaam bij het Supreme Court, de courts of 
appeals en de district courts. In artikel III van de Grondwet wordt 
hun benoeming geregeld, reden waarom zij worden aangeduid als 
article HI judges. 

– rechters met een aanstelling voor beperkte tijd, ongeveer 800 in 
totaal, onder wie 18 rechters bij het Court of Federal Claims, meer 
dan 400 magistrate judges en ongeveer 300 bankruptcy judges.' 

Op 200 na werken alle federal judges bij een gerecht van eerste aanleg. 
De federale gerechten behandelen ongeveer 3% van alle zaken in de VS 
(Davis, 1991; Rohl, 1993; Hauptly, 1994; De Werd, 1996). 

— De 30.000 state judges, de rechters van de afzonderlijke staten, 
behandelen de overige 97% van de zalcen (Payant, 1998). Zij worden in de 
regel voor een beperIcte periode benoemd. 

De overgrote meerderheid van de Amerikaanse rechters is jurist. In de VS 
wordt de rechtenstudie gegeven aan een law school. Kandidaten voor een law 
school moeten het college hebben afgelopen en zijn gemiddeld ouder dan 
beginnende rechtenstudenten in veel continentaal-Europese landen, namelijk 

" Rechters die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en minimaal 15 jaar als rechter hebben 
gediend, komen in aanmerking voor een zogenaamde 'senior status'; zij blijven hun 
salaris ontvangen maar lcunnen - in onderling overleg - parttime gaan werken (De Werd, 
1996). 
De bankruptcy judges zijn werkzaam bij de district courts en behandelen alle zalcen die 
onder de Bankruptcy Code vallen en die hun door het district court worden toegewezen. 
Zij worden voor 14 jaar benoemd (Administrative office, 1997, P.  131). 
De magistrate judges zijn in dienst van het district court. Zij mogen in principe alle zaken 
behandelen behalve felonies (zware misdrijven). Fulltime magistrate judges worden voor 
acht jaar benoemd en parttime magistrate judges voor vier jaar. (Administrative office, 
1997 ,p. 9). 



ongeveer 22 jaar. Zij moeten deelnemen aan een toelatingsexamen. Tussen 
de 180 Amerikaanse law schools bestaan aanzienlijke niveauverschillen en 
vooral voor de meest bekende, op nationaal niveau opererende law schools is 
de selectie zeer streng. Na voltooiing van hun law school moeten de jonge 
juristen eerst ervaring opdoen in een ander juridisch beroep, veelal in de 
advocatuur, voordat zij voor het rechterschap in aarunerking komen (voor 
meer informatie over de Amerikaanse rechtenstudie en balie, zie bijlage 5: 1). 
Bij de supreme courts zijn ook hoogleraren in het recht werlczaam. Bij de 
gerechten van eerste aanleg met een beperIcte jurisdictie, vooral die voor 
verkeerszalcen, Ideine schadeclaims en zeer lichte civiele zaken, zijn soms ook 
lekenrechters (dikwills in deeltijd) in dienst (Davis, 1991; RON, 1993; De 
Werd, 1996). 

6.2 	Relcrutering vow de rechtsprekende macht 

6.2.1 	Werving 

— De federal judges worden geworven in het district waar de vacature bij 
een federaal gerecht is ontstaan (Williams, 1999). 

— De state judges worden geworven in de staat waaronder het state court 
met de vacature valt 

6.2.2 Wettelijk kader 
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— Bij de federal judges valt een onderscheid te maken tussen de voor 
onbepaalde tijd ('during good behavior') benoemde article III judges en 
de voor een beperkte periode aangestelde bankruptcy en magistrate 
judges: 
— Zoals vermeld, wordt de benoemingsprocedure van de article HI 

judges in de Grondwet omschreven. De eisen waaraan de kandidaten 
voor het ambt van article III judge moeten voldoen, staan echter 
noch in de Grondwet noch in andere wetten vermeld (Williams, 
1999). 

— Voor de bankruptcy judges en de magistrate judges zijn zowel de 
benoemingsprocedure als de toelatingseisen wettelijk vastgelegd.' 

— De procedures bij de benoeming van nieuwe rechters en veelal ook de 
eisen waaraan state judges moeten voldoen, zijn vastgelegd in de wetten 
van de afzonderllike staten (Davis, 1991; ROhl, 1993; De Werd, 1996). 

6.2.3 	Verantwoordelijke instantie(s) 

— Voor de selectie van de federal judges ligt de verantwoordelijkheid voor 
de selectie van de article III judges op een hoger en meer centraal niveau 

7° De relcrutering van bankruptcy judges is wettelijk geregeld in 28 USC, paragraaf 152 (a) 
(1); Pub. L. No. 98 353, paragraaf 120(b) en (c) (Administrative Office, 1997, p,. 6). 
De rekrutering van de magistrate judges is eveneens wettelijk geregeld (28 USC, paragraaf 
631 (b)) (Administrative Office, 1997, p,. 9). 



dan die van de bankruptcy en magistrate judges, waar de gehele selectie 
zich afspeelt binnen de staat waar de vacature is ontstaan. Bij de selectie 
van de article III judges zijn onder meer de federale minister van Justitie, 
de president en de Senaat betroklcen, terwijl de bankruptcy judges en 
magistrate judges worden geselecteerd door een panel en door gerechten 
in het district waar zij komen te werken (Davis, 1991; Rohl, 1993; De 
Werd, 1996; Armytage, 1996, p. 46; Administrative Office, 1997, p. 6-10; 
Williams, 1999). 

— In sommige staten worden de state judges door de bevollcing gekozen. In 
andere staten worden zij, evenals de federal judges, benoemd door de 
bestuurder (in dit geval: de gouverneur van de staat) met instemming van 
de wetgevende instantie, dus het wetgevende lichaam van de staat 
(Davis, 1991; Rohl, 1993; De Werd, 1996; Redden, 1988, p. 1.40.47 - 
1.40.52). 

6.2.4 	Selectiecriteria 

— Voor de federal judges zijn de criteria voor de article III judges niet 
wettelijk omschreven, terwijl de toelatingseisen voor de bankruptcy en 
magistrate judges wel in de wet staan omschreven. 
– Er worden formeel geen eisen gesteld aan kandidaten voor het ambt 

van article III judge. Men behoeft in feite zelfs geen jurist te zijn om 
tot article III judge te kunnen worden benoemd. Er zijn echter wel 
veel traditionele en informele vereisten waaraan moet worden 
voldaan om article III judge te kunnen worden. Hoewel de 
kandidaten geen jurist behoeven te zijn, is het gebruikelijk dat article 
III judges zich in het verleden in een juridisch beroep hebben 
onderscheiden. Verder is hun politieke kleur ook niet onbelangrijk. 
Hoewel de rechters niet altijd volgens de lijn van de politieke partijen 
worden gekozen, schat men dat minstens 90 % van de rechters van 
dezelfde politieke partij is als de president die hen heeft benoemd 
(Williams, 1999). 
De American Bar Association (ABA) heeft overigens 	duidelijke 
criteria ontwildceld voor de selectie van de federale article III judges. 
Zij hanteert drie criteria: integriteit, professionele deskundigheid en 
de voor een rechter juiste instelling (zie bijlage 5: 2) (Armytage, 1996, 
p. 46). Onlangs heeft de Senaat de invloed van de ABA op de selectie 
van de article III judges echter belcnot en tegenwoordig kunnen 
kandidaten zonder een beoordeling door de ABA tot article III judge 
worden benoemd (Williams, 1999). 

– Kandidaten voor bankruptcy judge moeten minstens vijf jaar in de 
advocatuur hebben gewerkt. De gegadigden moeten bij de balie van 
hun staat staan ingeschreven en daar goed bekend staan. Personen 
met ervaring als staflurist bij een gerecht, federaal advocaat of 
gerechtssecretaris kunnen ook voor de functie in aarunerlcing komen 
(Administrative office, 1997, p. 6). 

– Kandidaten voor de functie van magistrate judge moeten rninstens 
vijf jaar als advocaat voor het hoogste gerecht hebben gewerkt en 
daar een goede reputatie hebben. Personen met ervaring als stafjurist 
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bij een gerecht, federaal advocaat of gerechtssecretaris kunnen ook 
voor de functie in aanmerking komen. De betroklcenen moeten in de 
juridische wereld een goede reputatie hebben (Administrative office, 
1997, p. 10). 

— De mate waarin de toelatingsprocedures voor state judges zijn 
geformaliseerd verschilt per staat. Hetzelfde geldt voor de eisen die aan 
de kandidaten voor state judge worden gesteld (zie Armytage, 1996, 
p. 46). 

6.2.5 Wijze van selecteren 

Amerikaanse rechters worden door (professionele) instanties of door 
vertegenwoordigers van 'de' bevollcing geselecteerd of via verkiezingen 
gekozen: 
— Bij de federal judges vindt de selectie als volgt plaats: 

– Kandidaten voor het ambt van de article III judge worden door 
diverse regerings- en professionele instanties aan de tand gevoeld, 
zoals het federale ministerie van Justitie, het Federal Bureau of • 
Investigation (FBI), eventueel de American Bar Association (ABA) 71 , 
het Congres en ten slotte het Witte Huis. De article III judges worden 
door de president benoemd 'with advise and consent' van de Senaat, 
dat wil zeggen: indien een meerderheid van de senaat daarmee 
instemt (Davis, 1991; Rohl, 1993; De Werd, 1996; Armytage, 1996, p. 
46; Williams, 1999). 

– Kandidaten voor bankruptcy judge of magistrate judge worden eerst 
door een panel van juristen en niet-juristen, allen woonachtig in het 
district in kwestie, geselecteerd. Vervolgens draagt het panel de 
meest geschikt geachte kandidaten voor aan respectievelijk het court 
of appeals en het district court, waarna benoeming door het court in 
lcwestie plaatsvindt, indien een meerderheid van de leden daarvan 
daarmee instemt (Administrative Office, 1997, p. 6-10). 

— Iedere staat voert de selectie van zijn state judges op zijn eigen manier uit 
en het is moeilijk daar een korte samenvatting van te geven. Globaal 
gezien zijn er vier manieren waarop rechters voor de staten van de VS 
worden geselecteerd n  (Williams, 1999): 
– Benoeming door de gouvemeur lijkt het meest op het selectiesysteem 

van de federal article III judges. In de staten waar de selectie op deze 

Kandidaten die door de American Bar Association (ABA) worden beoordeeld, moeten 
voor een commissie verschijnen, bestaande uit afgevaardigden van 12 districten. De 
commissie beoordeelt de geschiktheid van de kandidaten aan de hand van duidelijk 
omschreven criteria. In het verleden woog het oordeel van de ABA heel zwaar. Hoewel de 
president niet verplicht was haar advies op te volgen, week hij daar niet graag van af. 
Onlangs heeft de Senaat de ABA echter een minder rote  rol gegeven bij de selectie van 
federal judges. Nukan iemand door de president worden benoemd, zonder dat hij door 
de ABA is beoordeeld (Williams, 1999). 

n Naast deze vier voomaamste categorieen, laten drie staten hun rechters door hun 
wetgevend orgaan benoemen of kiezen. In drie andere staten benoemen de leden van het 
supreme court de rechters. Aangezien deze twee methodes door heel weinig staten 
worden gehanteerd, worden deze Her verder niet behandeld. 



wijze plaatsv-indt, worden de kandidaten na een eerste screening en 
aanbeveling door de gouvemeur voorgedragen. Daama lcijkt het 
wetgevende lichaam van de staat naar de lcwalificaties en de c.v. van 
de kandidaat en steunt of verwerpt de voordracht. 
Tussen de staten waar de eerste benoeming (voor een beperkte 
periode) op deze wijze plaatsvindt, bestaan aan.zienlijke verschillen 
in de manier waarop een herbenoeming tot stand komt. In sommige 
staten doorlopen de rechters aan het eind van iedere termijn 
dezelfde benoemingsprocedure als bij hun eerste aanstelling.' In 
andere staten worden de rechters iedere zes jaar na hun benoeming 
opnieuw gekozen door het wetgevende lichaam van de staat. In New 
Jersey wordt een rechter eerst voor zeven jaar benoemd en 
vervolgens voor het leven of tot zijn 70ste jaar. 

— Benoeming door de gouvemeur met een verkiezing voor het behoud van 
het ambt geeft het electoraat meer directe invloed op de keuze van de 
state judges dan de eerstgenoemde methode. Nadat de rechters hun 
eerste termijn hebben uitgediend, moeten zij kandidaat staan voor 
de verkiezingen om hun ffinctie te kunnen behouden. De kiezers 
stemmen of een rechter al dan niet in functie blijft. Er zijn geen 
tegenkandidaten die voor dezelfde plaats opteren. Men kijkt naar de 
staat van dienst en de prestaties van de rechters. 	• 

— Een zogenaamde partijdige verkiezing is een vrij gebruikelijke 
methode om rechters te kiezen. In veertien staten wordt die 
gehanteerd en de ambtstermijnen varieren van 4 tot 14 jaar. In deze 
staten worden rechters nooit door de gouverneur of door het 
wetgevend orgaan benoemd, maar worden zij vanaf de eerste keer 
door het yolk gekozen. De kandidaten moeten campagne voeren 
voor hun (her)verkiezing en de bevolking ervan overtuigen dat zij de 
meest geschikte kandidaat zijn. Volgens dit systeem sluiten de 
kandidaten of zittende rechters een verbond met een politieke partij 
voor fmanciele en politieke steun. Bij de namen van de kandidaten 
staat hun politieke partij op de stembriefies vermeld. In de meeste 
staten behoudt of krijgt de kandidaat die de meeste stemmen krijgt 
de plaats. In andere staten, zoals Iffinois, moet een kandidaat 
minstens 60% van de stemmen lcrijgen om de verkiezingen te 
winnen. 

— Een onpartijdige verkiezing wordt in 17 staten als selectiemethode 
gehanteerd. De kandidaten voeren geen campagne gebaseerd op hun 
verbondenheid met een bepaalde politieke partij. In plaats daarvan 
berust hun (her)verkiezing uitsluitend op hun lcwalificaties voor de 
functie. Hoewel de meesten van hen bij een politieke partij zijn 
aangesloten, wordt dat niet voor of tijdens de verkiezingen openbaar 
gemaakt. 

Er zijn verschillen tussen deze staten wat betreft de benoemingstermijn, die tussen de zes 
en vijftien jaar is. 



6.2.6 Ervaringen 
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— Uit de literatuur valt op te maken dat de groep state judges qua leeftijd 
en vooropleiding minder heterogeen is dan die van de federal judges: 
– De professionele achtergrond van de federal judges loopt sterk 

uiteen. Sonunigen worden federaal rechter nadat zij jarenlang 
ervaring hebben opgedaan als state judge of bij een militaire 
rechtbank. Anderen hebben geen enkele ervaring als rechter of zelfs 
geen ervaring met procesvoering (Hauptly, 1994). 

– De meeste state judges zijn advocaten die gekozen of geselecteerd 
zijn voor het rechterschap. Zij zijn gewoonlijk tien a trig-den jaar 
advocaat geweest, voordat zij rechter worden, en zijn op dat moment 
gewoonlijk tussen de 40 en 50 jaar oud. Het is niet ongebruikelijk dat 
een advocaat rechter wordt en later weer naar de advocatutu -
terugkeen. Het inkomen van de rechters ligt gewoonlijk lager dan dat 
van succesvolle advocaten. Het prestige en de macht van de ZM zijn 
echter voor veel Amerikaanse juristen aantreldcelijk (Li, 1995; Redden, 
1988, p. 1.40.47 - 1.40.52). 

— Zowel met betrelcking tot de benoeming voor het leven van de federale 
article III judges als de verkiezing van (sommige) state judges worden 
argumenten pro en contra aangevoerd (Armytage, 1996, p. 59; Payant, 
1998): 
– Een benoeming voor het leven (of 'during good behavior') kan een 

extra garantie zijn voor de rechterlijke onafhankelijkheid. Critici van 
dergelijke benoemingen voeren echter aan dat voor het leven 
benoemde rechters tegenover niemand verantwoording behoeven af 
te leggen en, bij gebleken ongeschiktheid, heel moeilijk uit hun ambt 
zijn te zetten. Bovendien, aldus deze critici, zijn sommige voor het 
leven benoemde rechters geneigd de wet te maken in plaats van te 
interpreteren. 

– Aanhangers van het systeem van gekozen rechters wijzen erop dat de 
rechters door dit systeem worden gedwongen verantwoording af te 
leggen. Tegenstanders voeren echter aan dat verkiezingen geen 
geschikte methode zijn voor het afleggen van rekenschap op het 
alleen voor ingewijden bekende terrein van het recht. Verder voeren 
zij aan dat mensen die goed campagne ktumen voeren, maar over 
weinig kennis en ervaring beschildcen, tot rechter ktumen worden 
gekozen. Bovendien laumen, aldus de tegenstanders, verkiezingen de 
onafhankelijkheid van de rechtsprekende macht in het geding 
brengen, omdat kandidaten daardoor in de verleiding kunnen komen 
hun populariteit bij de kiezers boven het recht te laten prevaleren. 
Naar hun oordeel zijn verk-iezingen en de onvermijdelijke politisering 
die deze met zich meebrengen, een aantasting van de integriteit en 
onpartijdigheid van het recht. 

Ondanlcs het risico van misbruik dat elk van beide systemen met zich 
meebrengt, zijn volgens Payant (1998) de meeste conunentatoren van oordeel 
dat de rechters in de VS eerlijk en rechtvaardig handelen en hun beslissingen 
niet laten afhangen van de wijze waarop zij in hun functie zijn gekomen. 



6.2.7 	(Mogelzjke) veranderingen 

Er wordt geen melding gemaakt van (mogelijke) veranderingen in de wijze 
waarop de Amerikaanse federal judges en state judges worden gerekruteerd. 

6.3 	Opleiding tot rechter 

6.3.1 	Wettelzjk kader 

6.3.2 	Verantwoordelzjke instantie(s) 
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In de VS bestaat niet, zoals in de hiervoor beschreven landen, het systeem dat 
een jonge jurist direct na zijn afstuderen ldest voor een loopbaan als rechter 
en daarvoor wordt opgeleid. Degenen die de law school hebben afgerond, 
volgen eerst een loopbaan in een ander juridisch beroep, in de regel de 
advocatuur. In een latere fase van hun loopbaan kunnen zij naar het 
rechterschap overstappen. Velen worden pas rechter als zij in de veertig of 
vijftig zijn (Karr, 2000). 
Sinds de Tweede Wereldoorlog treden echter niet alleen, zoals vroeger, 
uitsluitend oudere advocaten, maar ook jongere tot de ZM toe. Er worden 
sindsdien ook meer vrouwen of leden van etnische minderheden rechter, 
categorieen_ die over het geheel genomen minder de kans hebben gekregen 
om voordien ervaring als advocaat op te doen. Dit heeft ertoe geleid dat in 
het begin van de jaren zestig de eerste introductiecursus van start ging voor 
nieuwe state judges (Payant, 1998). In de afgelopen 25 jaar zijn dergelijke 
introductiecursussen voor nieuwe federal judges en state judges gebruikelijk 
geworden. 
In de literatuur wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
opleidingsactiviteiten die speciaal voor nieuwe rechters zijn bestemd en de 
permanente educatie voor alle rechters. In dergelijke gevallen laten wij dat 
eveneens in het midden. 

— Er zijn voor de federal judges geen formele opleidingsprocedures 
(Williams, 1999) 

— In veel staten is de opleiding van nieuwe state judges wettelijk geregeld 
(Van Duizend, 2000). 
Bovendien heeft de National Association of State Judicial Educators 
(NASJE), een netwerk van opleiders uit de hele VS, algemene principes en 
normen geformuleerd voor de opleiding en permanente educatie van 
rechters. Deze dienen als richtlijn om de lcwaliteit en lcwantiteit van de 
opleidingsvoorzieningen voor de rechters te vergroten (Armytage, 1996, 
p. 159 en 160). 

De minister van Justitie speelt geen enkele rol bij het onderwijs aan de 
federal judges en state judges. Op federaal niveau valt de (permanente) 
educatie van de ZM onder de verantwoordelijkheid van het United States 
Supreme Court en op het niveau van de staten onder het Supreme Court van 
de staat in kwestie. 



In het kader van het Judicial Education Reference, Information and 
Technology Transfer (JERITT) Project wordt in de VS alle informatie over 
educatieve activiteiten voor rechters op nationaal niveau en dat van de 
afzonderllike staten gebundeld. Daartoe worden periodiek enquetes 
gehouden onder de instellingen the de activiteiten verzorgen. Bij de laatste 
enquete, gehouden in 1997/98, ging het om 70 instellingen (Hudzilc, 1999)m. 
Uit de informatie over de resultaten van de JERITT-enquetes valt niet op te 
maken of, en zo ja, hoeveel instellingen uitsluitend introductiecursussen 
geven of alleen cursussen in het kader van de permanente educatie. 
Veel van de grotere instellingen houden zich niet alleen bezig met 
opleiciingen, maar ook met onderzoek, de analyse van wetgeving, publicaties 
en het verlenen van adviezen. Bij de middelgrote instellingen ligt het accent 
meer op de opleidingen, en minder op de genoemde andere activiteiten, 
maar ook zij houden zich daarmee bezig (Hudzik, 1995). 
Er valt een onderscheid te malcen tussen opleidingsinstellingen the op 
landelijk niveau opereren en the welke hun activiteiten tot een bepaalde staat 
beperken: 
— Uit het overzicht van JERIIT, gebaseerd op de enquete van 1997/98, blijkt 

dat er in de VS 14 opleidingsinstellingen zijn die op nationaal niveau de 
opleiding van federal judges, state judges of beide groepen verzorgen. 
Van de instellingen zijn acht zelf een non-profitorganisatie of verbonden 
met een dergelijke organisatie en drie staan onder leiding van een 
professionele vereniging van rechters. Sommige andere hebben een band 
met een universiteit. 
De opleidingsinstellingen op landelijk niveau verzorgen een ldeine 20% 
van de cursussen in het kader van de (permanente) educatie van 
rechters. 

— Van de opleidingsinstellingen die de rechters van een bepaalde staat als 
doelgroep hebben, is meer dan tweederde verbonden met het state 
supreme court, het court administrator's office van hun staat of met 
beide. De overige opleidingsinstellingen van de afzonderlijke staten zijn 
verbonden met een universiteit, een professionele organisatie van 
rechters, een non-profitorganisatie of een combinatie daarvan (Hudzik, 
1999). 

De opleidingsinstellingen worden gefinancierd met financiele bijdragen van 
de federale overheid, van een of meer staten, van particuliere organisaties of 
personen en/of van gerechten, en met het lesgeld van de deelnemers aan de 
cursussen (eventueel betaald door hun gerecht of staat) (zie Hudzik, 1995; 
Payant, 1998). 
Uit een eerdere enquete van JERITT blijkt dat de meeste instellingen the 
opleidingen verzorgen, een bestuur hebben dat het opleidingsbeleid vaststelt 
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In de inventarisatie van JERITT zijn niet de activiteiten opgenomen van instellingen die 
op lolcaal niveau werken en die gewoonlijk deel uitmalcen van een groot trial court (zoals 
er de afgelopen jaren een aantal in de VS zijn gevormd) en de initiatieven van 
beroepsorganisaties op het terrein van de educatie. Aangezien de cursusactiviteiten op 
lokaal niveau de afgelopen jaren sterk rain gegroeid, overweegt men vragen daarover in de 
volgende enquete op te nemen (Hudzik, 1995; 1999). 
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of daarover adviseert.' Bij sommige instellingen stellen de docenten, het 
supreme court en/of de court administrator's office het programma vast. 
Door de meeste instellingen worden de beslissingen over het 
cursusprogramma en de budgettering daarvan genomen na overleg met 
diverse instanties, zoals het supreme court en de state court administrator, 
opleiders, diverse professionele organisaties, etc. (Hudzik, 1995). 
De overgrote meerderheid van de medewerkers van de instellingen is fulltime 
in dienst. Zij geven meestal niet zelf les, maar verlenen assistentie aan de 
docenten (Hudzik, 1995). 
De budgets van de instellingen lopen sterk uiteen, deels afhankelijk van de 
grootte van de staat, de steun die zij van de overheid en andere instanties 
krijgen en de gevarieerdheid van de doelgroep waarvoor hun programma is 
bestemd (Hudzik, 1995). 

Vier instellingen die op nationaal niveau werkzaam zijn, verdienen naar ons 
oordeel een aparte vermelding vanwege hun algemene bekendheid. Een 
daarvan organiseert uitsluitend cursussen en bij de andere drie vormt de 
(permanente) educatie voor de ZM een onderdeel van diverse andere 
activiteiten: 

— Het National Judicial College (NJC) in Reno (Nevada), het oudste 
opleidingsinstituut voor de ZM (opgericht in 1964), is een 
onafhankelijke non-profit organisatie met een staf van 40 fulltime 
professionele en administratieve lcrachten. Het is opgericht voor de 
(permanente) educatie van de state judges en zij vormen ook nu nog 
de voornaamste doelgroep (Payant, 1998). 

— Het Federal Judicial Center (FJC) in Washington DC, dat als denlctanIc 
van de federale rechterlijke organisatie fungeert en de diverse 
commissies van de Judicial Conference ondersteunt, verzorgt 
daarnaast cursussen voor het rechtsgeleerd en niet-rechtsgeleerd 
personeel werlczaam voor de rechterlijke macht. Het Center verzorgt 
het grootste gedeelte van de (permanente) educatie van de federale 
rechters. (De Werd, 1996, p. 8; Gottwald, 1999). 

— Het National Center for State Courts dat onder leiding staat van het 
college van de opperrechters van de state courts, is in de eerste 
plaats een organisatie voor onderzoek en technische bijstand, maar 
geeft ook cursussen voor federal judges en court administrators, 
vooral op het terrein van het management (Payant, 1998). 

— De National Council for Juvenile and Family Court Judges in Reno, 
(Nevada) verricht diverse werkzaamheden voor de juvenile and 
family courts en organiseert onder meer cursussen voor rechters die 

75  De samenstelling van de besturen van instellingen die opleidingen verzorgen, loopt sterk 
uiteen. Grosso modo zijn er qua samenstelling twee soorten besturen (Hudzik, 1995): 
— alleen rechters; 
— rechters en andere medewerkers van de gerechten, eventueel aangevuld met 

mensen van buiten de gerechten. In dit geval gaat het om instellingen die niet alleen 
cursussen voor de rechters, maar ook voor de ondersteuning organiseren (Hudzik, 
1995). 



zaken op het terrein van het familierecht en strafzalcen van 
minderjarigen behandelen (Payant, 1998). 

Het Federal Judicial College en het National Judicial College werken bij 
sommige projecten samen en sons kunnen de federal judges cursussen bij 
het NJC volgen, the niet door het FJC worden gegeven (Gottwald, 1999). 

6.3.3 Docenten 

De meeste docenten zijn ervaren rechters. Daamaast worden hoogleraren in 
het recht en advocaten als docent aangetrolcken. Soms worden ook 
deskundigen uit =dere disciplines bij de educatie betrolcken, zoals artsen, 
psychiaters, communicatiedeskturdigen, computerdeskundigen, financieel 
experts, etc. 
In de regel werken de docenten pro deo of op contractbasis. 
Sommige instellingen organiseren speciale trainingen voor de docenten 
(Hudzik, 1995; Li, 1995; Payant, 1998; Williams, 1999). 

Het National Judicial College heeft een staf van meer dan 300 ervaren 
rechters, met een aantal hoogleraren in het recht en advocaten, die (naast 
hun reguliere werlczaamheden) den of twee weken per jaar op het College 
hun kermis overdragen aan de rechters die de cursussen bezoeken. Zij 
moeten het schriftelijk materiaal schrijven dat als aanvulling dient op hun 
mondelinge colleges. Zij ontvangen voor hun werlczaamheden slechts een 
onkostenvergoeding. Daamaast trekt het College deskundigen op andere 
terreinen op tijdelijke basis aan. Zij ontvangen een bescheiden honorarium 
(Payant, 1998). 

6.3.4 Doelgroep 

De introductiecursussen zijn uitsluitend bestemd voor nieuwe leden van de 
ZM (Li, 1995; Karr, 2000). 

6.3.5 Tijdsduur/fasering 

Pas benoemde of gekozen rechters lcrijgen een orientatiecursus van een week 
een maand (Li, 1995) 

Het orientatieprogramma van het Federal Judicial Center (FJC) voor nieuwe 
federale rechters duurt twee weken: een cursus van een week voordat zij bij 
hun gerecht in dienst zijn getreden, en een tweede cursus van een week 
wanneer zij enlcele maanden als rechter werlczaam zijn (Hauptly, 1994). 

6.3.6 Inhoud 

Volgens de algemene principes en normen van NASJE, het in paragraaf 6.3.1 
genoemde netwerk van opleiders, dient de (permanente) educatie van 
rechters om (Arrnytage, 1996, p. 159 en 160): 
— hen te helpen bij het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes 

die zij nodig hebben om aan hun rechterlijke verantwoordelijlcheden op 
een eerlijke, juiste en efficiente manier te voldoen; 
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— te bevorderen dat rechters aan hun persoonlijke gedrag en aan hun 
optreden in functie de hoogste normen stellen; 

— de integriteit en onpartijdigheid van de rechtsprekende macht te 
handhaven door blinde vleklcen en vooroordelen zoveel mogelijk weg te 
nemen en te voorkomen; 

— een effectieve werlcwijze en procedures in de gerechten te bevorderen; 
— de rechtspraak te verbeteren; 
— het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak te vergroten. 
Het programma moet cursussen op de volgende terreinen omvatten: 
toepassing van de wet, gedrag en optreden, rechterlijke 
managementvaardigheden, actuele en interdisciplinaire onderwerpen en 
persoonlijke ontwildceling. 
Overigens is onduidelijk in hoeverre en bij hoeveel opleidingsinstellingen in 
de VS de Standards and principles daadwerkelijk als richtlijn dienen, Wij 
komen daar op terug in paragraaf 6.4.9. 

In de VS, waar de rechters vooral tilt de advocatuur aflcomstig zijn, is het 
voomaamste doel van de opleiding om van de ervaren juristen rechters te 
maken. Dit betekent een verandering in attitude en gedrag (Payant, 1998). 
— Voor nieuwe federal judges ziet de inhoud van het orientatieprogramma 

van het Federal Judicial Center (FJC) er als volgt tilt (Hauptly, 1994): 
– De eerste week van de cursus voor aankomende rechters wordt overal 

in het land voor kleine groepen georganiseerd. Er worden 
videopresentaties gegeven, waarbij vooral aandacht wordt besteed 
aan praktische vaardigheden, zoals case management. Naar 
aanleiding van iedere videopresentatie vindt een discussie plaats 
onder leiding van een ervaren rechter. Danlczij deze werkwijze 
kunnen de cursussen regelmatig worden gegeven (tot zes keer per 
jaar) en' op consistente wijze worden gepresenteerd, terwijl daarbij 
gebruik wordt gemaakt van een beperkt aantal ervaren rechters. 

– De tweede fase van het orientatieprogramma vindt plaats in 
Washington en de groepen zijn daarbij groter. Er wordt een aantal 
presentaties gegeven over rechterlijke aangelegenheden en er wordt 
dieper ingegaan op de case managementtechnieken. Daarbij worden 
veel docenten ingeschakeld, onder meer als panelleden. 

— Nieuwe state judges werden, volgens de informatie van de JERITT-
enquete uit 1994, in die tijd in 29 staten op de werkplek begeleid. 
Daamaast wordt vrijwel altijd, evenals bij de federal judges, een 
introductiecursus Aro& aanvang van de werkzaamheden als rechter 
gegeven en nog een cursus kort na indiensttreding als rechter. Bij zowel 
de begeleiding op de werkplek als bij de cursussen wordt vooral aandacht 
besteed aan het gedrag en de ethiek van de rechter (Hudzik, 1995; 
Payant, 1998). 
Bij de introductiecursussen voor state judges van het National Judicial 
College worden colleges gegeven en vinden discussies in kleine groepen 
plaats, waarbij een actieve inbreng van alle deelnemers wordt verwacht 
(Payant, 1998). 



6.3.7 	GeneralistischIspecialistisch 

Er zijn in de VS, zowel onder de federal judges als de state judges 
gespecialiseerde rechters. Zij zijn als rechter dilcwills op een specialistisch 
terrein werkzaam, dat ook al hun specialiteit was in de tijd dat zij nog 
advocaat waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste federale bankruptcy 
judges die zich uitsluitend met faillissementen bezighouden (Karr, 2000). 
Er zijn introductiecursussen over straf- en civiel recht, faillissementsrecht, 
jeugd- en familierecht, etc, die speciaal zijn bestemd voor rechters die op die 
terreinen werlczaam zijn (Payant, 1998; Van Duizend, 2000; Karr, 2000). 

6.3.8 	Vrijwilliglverplicht 

De federal judges zijn niet verplicht de orientatiecursussen te volgen, maar 
nemen daar vrijwel allemaal aan deel (Karr, 2000). 
In veel staten zijn de nieuwe state judges verplicht tot het volgen van 
introductiecursussen, hetzij aan het opleidingsinstituut van de staat, hetzij 
(zoals in kleinere staten veelal gebeurt) aan het National Judicial Center 
(Payant, 1998). 

6.3.9 	Toetslbeoordeling 

Er wordt in de literatuur geen melding gemaakt van toetsen of beoordelingen. 
In de regel ontvangen degenen the een introductiecursus hebben gevolgd, 
een certificaat. 
Aan het eind van sommige cursussen moeten de deelnemers een paper 
schrijven, maar de bedoeling daarvan is vooral dat zij zelf een beeld krijgen 
van hun vorderingen (Van Duizend, 2000). 
Het National Judicial College verwacht van de deelnemers dat zij hun 
huiswerk maken, actief aan de lessen deelnemen en alle lessen bijwonen. 
Indien iemand zonder opgaaf van redenen wegblijft, kan het College 
weigeren het certificaat te verlenen (Payant, 1998). 

6.3.10 Status van de deelnemers aan de opleidingen 

De introductiecursussen zijn bestemd voor personen die reeds tot rechter 
zijn benoemd of daarvoor zijn gekozen, en die bitmen afzienbare tijd bij een 
gerecht gaan werken of daar reeds werlczaam zijn. 

6.3.11 Vervolgtraject 

Aangezien er in de VS geen rechtersopleiding voor jonge juristen bestaat, is 
daar ook geen sprake van een vervolgtraject. 
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6.3.12 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
In de literatuur wordt geen melding gemaalct van een afzonderlijke evaluatie 
van introductiecursussen. Deze zijn wel samen met cursussen in het kader 
van de permanente educatie geevalueerd (zie paragraaf 6.4.7) 

Ervaringen 
Er wordt in de literatuur geen melding gemaakt van ervaringen met 
intro ductie cursuss en. 

6.3.13 (Mogelzjke) veranderingen 

Er doen zich diverse ontwildcelingen voor in de opleiding en bijscholing van 
de Amerikaanse ZM. Aangezien het hier gaat om veranderingen die zowel de 
introductie van nieuwe rechters als de permanente educatie van alle rechters 
beInvloeden, worden deze in de paragraaf over de permanente educatie 
behandeld (zie paragraaf 6.4.10). 

6.4 Permanente educatie van rechters 

6.4.1 	Wettelijk kader 

Voor het wettelijk kader van de permanente educatie geldt hetzelfde als voor 
dat van de introductie van nieuwe rechters (zie paragraaf 6.3.1). 

6.4.2 	Verantwoordelzjke instantie(s) 
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Voor de informatie over de opleidingsinstellingen wordt verwezen naar 
paragraaf 6.3.2. 
De meeste instellingen verrichten geen behoeftepeiling onder hun doelgroep, 
maar laten zich bij de samenstelling van hun cursusprogramma vooral leiden 
door `externe invloeden', zoals nieuwe wetgev -ing (Hudzik, 1995). Bij het 
Federal Judicial Center wegen de resultaten van behoeftepeilingen onder 
federal judges echter zwaar bij de programmering (Hauptly, 1994). 

6.4.3 Docenten 

Uit een JERITT-enquete in 1994 onder opleidingsinstellingen blijkt dat de 
docenten op diverse terreinen zijn gespecialiseerd, ook al zijn de rechters en 
andere juristen duidelijk in de meerderheid. 
De meeste docenten zijn gespecialiseerd in het recht en in het rechtspreken. 
De daarop volgende specialisaties waarvan het meest gebruik wordt gemaakt 
zijn respectievelijk management en bestuursrecht, communicatiewetenschap. 
psychiatrie/psychologie, caseflow, computergebruik, criminologie, 
maatschappelijk werk, de menswetenschappen, en biologie/medicijnen 
(Hudzik, 1995). 



6.4.4 	Doelgroep 

Vooral de nieuwere opleidingsinstellingen organiseren niet alleen cursussen 
voor leden van de ZM, maar oak voor andere gerechtsmedewerkers. 
Uit de JERITT-enquete van 1994 blijkt dat bijna 60% van de programma's is 
bestemd voor professionele rechters. De avenge programma's zijn bestemd 
voor st4uristen, de ondersteuning en lekenrechters (Hudzilc, 1995). 
De meeste cursussen voor professionele rechters zijn uitsluitend voor die 
doelgroep bestemd. De doelgroep wordt veelal nog meer ingeperkt, door een 
prograrruna alleen te bestemmen voor state judges, state judges uit eon 
bepaalde staat, federal judges of rechters met een bepaalde specialisatie, 
zoals de bankruptcy judges. Er zijn echter ook cursussen die niet alleen 
toegankelijk zijn voor rechters, maar ook voor officieren van justitie 
(Armytage, 1996, p. 14). 

6.4.5 Tijdsduur 

Volgens de algemene principes en normen van NASJE (zie paragraaf 6.3.1) 
moet een rechter, wanneer hij is ingewerkt, de rest van zijn loopbaan 
minstens eens per jaar voor minimaal 15 uur deelnemen aan permanente 
educatie (Armytage, 1996, p. 164 en 165). 

De duur van de cursussen voor federal judges en state judges varieen van 
ancele uren tot een of meer weken (Hudzik, 1995)." 

6.4.6 Inhoud 
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Permanente educatie voor federal judges en state judges 
Uit de JERITT-enquete van 1994 blijkt dat in dat jaar in de VS in totaal 800 
cursusprogramma's ten behoeve van de permanente educatie van de 
rechtsprekende macht zijn aangeboden, waarbij de meeste programma's 
meer clan een onderwerp behandelden (zie oak p. 207). 
Uit de enquete is gebleken dat de inhoud van de permanente educatie zeer 
heterogeen is en dat veel cursussen onderwerpen behandelen die tot 
verschillende categorieen behoren. Bijna de helft van de programma's houdt 
in de eerste plaats verband met het primaire proces in de gerechten (het 
recht, vonnissen, procedures, etc.); ongeveer een lcwart handelt vooral over 
management van personeel en organisatie", en de overige onderwerpen 
houden verband met jeugdrecht; huiselijke relaties, sociaal- 
wetenschappelijke onderwerpen, discipline, ethiek, etc. Van de cursussen is 
4% expliciet gericht op de ontwildceling van conununicatieve vaardigheden. 

Meer dan 60% van de cursussen duurt een A twee dagen. Van de cursussen duurt 
ongeveer 12% een week of !anger (Hudzik, 1995) 

n Van alle cursussen die in het kader van de permanente educatie worden gegeven, handelt 
21% primair over het managen van organisaties en slechts 3% over 
personeelsmanagement. Dit berekent dat van de managementcursussen 7/8 betrekking 
heeft op organisaties en 1/8 op het personeel. 
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De meeste cursussen worden voor vrij kleine groepen gegeven (Hudzik, 
1995). 78  
Uit dezelfde enquete is ook gebleken dat men bij een groot aantal cursussen 
van diverse methodes en materialen gebruik maakt (Hudzik, 1995). 79  

Permanente educatie van het Federal Judicial Center voor federal 
judges 

Het Federal Judicial Center organiseert de volgende activiteiten op het terrein 
van de permanente educatie voor federal judges: 
— Iedere federal judge, nieuw of ervaren, heeft elk jaar de gelegenheid een 

educatief programma van 15 uur te volgen om zijn rechtskennis up-to-
date te houden. Deze workshops worden gewoonlijk voor een of meer 
rayons (circuits) georganiseerd op een voor hen geschikte locatie. Er 
worden algemene onderwerpen behandeld, zoals vonnissen, 
burgerrechten, bewijsvoering en veranderingen in regels, case-
management, alternatieve oplossingen van geschillen, etc. Er worden ook 
verdiepingscursussen gegeven, bijvoorbeeld over jurisprudentie. 

— Daarnaast organiseert het FJC een aantal programma's over specifieke 
onderwerpen voor een klein aantal rechters die uit een veel grotere groep 
gegadigden worden gekozen. Zij volgen intensieve workshops over 
speciale onderwerpen, zoals case-management, budgettering, 
strafrechtelijke procedures, zeerecht, milieurecht, en wetenschap en 
recht. 

— Er zijn ook speciale programma's over bepaalde veranderingen in de 
federale wetgeving waar alle rechters mee te malcen lcrijgen, en deze 
progranuna's zijn voor grote groepen rechters bestemd. De FJC laat deze 
programma's soms per satelliet uitzenden naar diverse plaatsen in het 
land (Hauptly, 1994). 

Permanente educatie voor state judges bij nationale 
opleidingsinstellingen 

De nationale opleidingsinstellingen voor state judges richten zich bij hun 
cursussen op algemene vaardigheden en technieken die niet op specifieke 
wetten berusten. De rechters die daar de educatie ontvangen zijn immers uit 
diverse staten met een verschillende wetgeving afkomstig. Hoewel de rechters 
vooral genteresseerd zijn in de wetten, werlcwijze en procedures van hun 
eigen staat, hebben zij ook baat bij een vergelijking tussen hun eigen 
werlcwijze en die van rechters uit andere Amerikaanse staten (Li, 1995). 

78 

79 

Bij minder dan een derde van de cursussen bedraagt het aantal deelnemers hooguit 25 of 
minder. Bij jets meer dan een kwart van de cursussen worden 25 A 50 deelnemers 
toegelaten. Aan slechts 7% van de cursussen kunnen 200 personen of meer deelnemen 
(Hudzik, 1995). 
Bij een ldeine 80% van de cursussen worden lezingen gegeven (meestal gevolgd door het 
beantwoorden van vragen en een discussie), bij ongeveer een derde van de cursussen 
wordt geoefend in het oplossen van problemen en bij 10% van de cursussen worden de 
deelnemers opgeroepen (na afloop daarvan) bepaalde activiteiten op hun werkplek te 
ontwildcelen. Bij ruim een derde van de cursussen wordt gewerkt in kleine werkgroepen. 
(Hudzik, 1995). 



6.4.7 VrijwilligIverplicht 
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In de VS wordt voor veel beroepsgroepen permanente educatie verplicht 
gesteld en kunnen de betrokkenen alleen hun bevoegdheid houden door daar 
ieder jaar ongeveer 20 a 50 uur aan deel te nemen (Armytage, 1996, p.172). 
Een dergelijke verplichting geldt echter slechts voor een deel van de rechters 
en het is ook niet duidelijk wat eventueel de sancties zijn voor het niet 
nakomen daarvan. 
— Voor de federal judges is de permanente educatie niet verplicht. De 

cultuur onder deze rechters is echter zodanig dat zij vrijwel allemaal aan 
cursussen deelnemen (Karr, 2000) 

— Voor state judges is de (permanente) educatie in 35 staten verplicht. Dit 
geldt in sonunige staten voor alle state judges en in andere voor bepaalde 
categorieen, zoals nieuwe rechters, rechters met een beperlcte jurisdictie, 
rechters met een algemene jurisdictie, etc. (Li, 1995). 

6.4.8 Relatie tussen loopbaan en permanente educatie 

Er worth in de literatuur geen verband gelegd tussen de permanente educatie 
van state judges en federal judges, en hun loopbaan. De rechters in de VS 
maken geen deel uit van een ambtelijke hierarchie. 
Er zijn geen speciale opleidingsnormen waaraan de rechters moeten voldoen 
om naar een gerecht op een hoger niveau te kunnen overstappen. (Van 
Duizend, 2000). 
Er worden wel cursussen gegeven om ervaren rechters voor te bereiden op 
nieuwe taken. De cursussen voor gevorderden zijn bedoeld om de 
deskundigheid van ervaren rechters te verbreden en hun persoonlijke groei te 
stimuleren (Li, 1995). Er worden ook speciale cursussen gegeven voor op een 
bepaald terrein gespecialiseerde rechters (zie paragraaf 6.4.3). 

6.4.9 Evaluaties en ervaringen 

Evaluaties 
— De opleidingsinstellingen maken voor de evaluatie van hun cursussen 

vooral gebruilc van de feedback die zij Icrligen van de deelnemers aan de 
cursussen. De feedback bestaat gewoonlijk uit twee soorten vragen: 
– of het programma naar tevredenheid van de deelnemers is, of zij 

willen dat bepaalde reeds behandelde onderwerpen een vervolg 
Icrligen, en of er nog onderwerpen aan moeten worden toegevoegd. 

– of de deelnemers verwachten dat zij iets van de informatie en/of 
technieken die hen bij de cursus zijn aangereikt denken te kunnen 
gebruiken in hun werk. 
Bij de overgrote meerderheid van de instellingen is nooit onderzoek 
gedaan naar de invloed van de cursussen op het functioneren van de 
individuele deelnemers en van de gerechten waar zij werken. De 
auteur vermoedt dat de instellingen die wel trachten na te gaan welk 
effect hun cursussen hebben, daartoe vooral anekdotische informatie 
verzamelen en daar geen systematisch evaluatie-onderzoek naar 
doen (Hudzilc, 1995). 
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— Armytage (1996, P.  164 en 165) constateert een discrepantie tussen de 
aanbevolen inhoud en vorm van de permanente educatie voor de ZM en 
de wijze waarop deze in praktijk wordt gebracht, althans bij de 
permanente educatie voor de state judges: 
– Volgens de algemene principes en normen van NASJE, een netwerk 

van opleiders (zie paragraaf 6.3.1), moet (permanente) educatie voor 
de ZM vooral ook dienen voor deskundigheidsbevordering en 
mogelijIcheden bieden voor verdere persoonlijke groei. 

– Uit de JERITT-enquete van 1994 blijkt dat de ondervraagde rechters 
vooral behoefte hebben aan extra cursussen over onderwerpen die 
gewoonlijk veel minder aan bod komen bij de permanente educatie 
voor de ZM dan de `traditionele' (introductiecursussen voor nieuwe 
rechters, bijscholing in het recht, regels voor de bewijsvoering, straf-
en civiele procedures, etc.) (Hudzik, 1995). 80 . 

– Hudzik (zie Armytage, 1996, p. 164 en 165) heeft het programma-
aanbod tussen 1990 en 1993 van permanente educatie voor state 
judges geanalyseerd. Uit de resultaten van deze analyse blijkt dat er 
bij de permanente educatie veel meer aandacht wordt besteed aan 
kennisoverdracht dan aan het ontwildcelen van vaardigheden en 
attitudes. Trainingen in vaardigheden, zoals communicatieve 
vaardigheden, management en het treffen van schikkingen, vormden 
slechts een kleine minderheid. Bovendien bestond 80% van de 
programma's uit lezingen (eventueel gevolgd door vragen en/of 
discussies). 

— Catlin (zie Armytage, 1996, p. 80) heeft in 1980 onder gekozen rechters in 
Michigan een enquete gehouden naar de redenen waarom rechters aan 
permanente educatie deelnemen. Hij lcreeg een respons van 76%. De 
respondenten gaven als redenen voor deelname aan permanente 
educatie (in volgorde van belangrijkheid): vergroting van hun 
deskundigheid, contact met collega's en beroepsperspectieven 
(ontwildcelingen in het beroep, versterking van de identificatie met het 
beroep en het ontwildcelen van leidinggevende capaciteiten). 
Verder bleken er binnen de groep rechters verschillen te zijn afhankelijk 
van de sekse, het aantal jaren dat men jurist was, het aantal jaren dat 
men op de huidige plaats zat en het niveau van het gerecht waar men op 
dat moment werkzaam was: 
– Vrouwen bleken meer waarde te hechten aan de invloed van de 

cursussen op hun deskundigheid dan mannen; 
– Relatief nog niet zo lang geleden afgestudeerde juristen bleken meer 

belang te hechten aan het ontwildcelen van een beroepsidentiteit dan 
degenen die al langer waren afgestudeerd.; 

De respondenten gaven aan behoefte te hebben aan extra managementcursussen, meer 
aandacht voor 'maatschappelijke onderwerpen', zoals huiselijk geweld, drugs, 
alcoholgebruik, jeugd- en familiezaken, wetenschappelijke bewijsvoering in de gerechten, 
alternatieven voor vonnissen en vooroordelen (Hudzik, 1995). 
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— Personen die hun huidige functie kort bekleedden, hechtten meer 
waarde aan vergroting van hun deskundigheid clan degenen die er al 
langer zaten; 

— Bij sommige gerechten hechtte men meer waarde aan het 
professionele perspectief en het contact met collega's dan bij andere; 

— Degenen die aan veel cursussen deelnamen, hechtten meer waarde 
aan alle drie de factoren (deskundigheid, contact met collega's en 
perspectieven) dan degenen die dat minder vaak deden. 

Ervaringen 
De seminars voor de federale rechters worden soms in het Federal Judicial 
Center, maar vaker op een voor diverse gerechten maldcelliker bereikbaar 
centraal punt georganiseerd. Dit leidt tot aanzienlijk meer kosten. 

6.4.10 (Mogelijke) veranderingen 

De (permanente) educatie van de ZM is volop in beweging en de volgende 
veranderingen doen zich daarbij voor of zijn in de toekomst te verwachten: 
— Eind jaren tachtig waren er nog nauwelijlcs gemeenschappelijke 

cursussen voor federale rechters en die van de staten. In de jaren 
negentig zijn steeds meer programma's toegankelijk geworden voor beide 
categorieen rechters (Apple e.a., 1997). Hudzik (1999) constateert dat een 
nog nauwere samenwerking tussen de opleidingsinstellingen in de 
toekomst nodig zal zijn, onder meer vanwege een groeiende specialisatie 
onder de rechters en omdat de omlooptijd van cursussen door de 
versnelde maatschappelijke en technische ontwildcelingen zal afnemen. 

— Vanwege de groeiende specialisatie van de leden van de ZM bepleiten 
sotrunige deskundigen op het terrein van de (permanente) educatie van 
de ZM de opname van meer cursussen over specialistische onderwerpen 
in het cursusprograrnma (Hudzik, 1995). 

— Door de groeiende werkdruk en het constant blijven van de budgets van 
de educatieve instellingen, zal de noodzaalc van het gebruik van 
technische middelen ten behoeve van de (permanente) educatie 
toenemen (video, computerprogramma's waarmee de cursisten zichzelf 
kunnen instrueren, teleconferenties, etc.). 
Om de kosten in qd en geld voor de ZM te druldcen is sprake van een 
ontwildceling naar distance learning met behulp van diverse (nieuwe) 
technische hulpmiddelen (audiovisuele apparatuur, 
satellietverbindingen, intemet, etc.). 
Er Ilikt ook een tendens te zijn om de cursussen op meer verschillende 
plaatsen te geven om de reistijd van de onder steeds hogere werkdruk 
staande rechters terug te dringen (Hudzik, 1995). 



6.5 	Samenvatting 
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De VS kent verschillende rechterlijke organisaties: die van de federatie en die 
van de afzonderlijke staten. 

Rekrutering 
Van de federale rechters worden de article III judges voor onbepaalde tijd 
benoemd en de bankruptcy judges en magistrate judges voor een beperlcte 
periode. De state judges worden voor een bepaalde tijd benoemd of gekozen 
en in sommige staten alleen bij herbenoeming voor het leven benoemd. 
Bij de federale rechters is de benoemingsprocedure voor de article III judges 
grondwettelijk vastgelegd, terwijl van de bankruptcy judges en magistrate 
judges de benoemingsprocedure en de toelatingseisen wettelijk zijn 
verankerd. Voor de state judges is de benoemingsprocedure in alle en zijn de 
toelatingseisen in de meeste staten wettelijk geregeld. 
De werving van de federale article III judges vindt weliswaar op decentraal 
niveau plaats, maar een groot deel van de selectie vindt plaats op centraal 
niveau. Ook de federale minister van Justitie draagt bij aan de selectie van 
deze rechters. De werving en selectie van de federale bankruptcy judges en 
magistrate judges vinden geheel plaats op decentraal niveau en die van de 
state judges vallen onder de staat in lcwestie. State judges worden door de 
gouvemeur van hun staat (met instemming van het wetgevend lichaam 
aldaar) benoemd of door de bevollcing gekozen: in sommige staten voor hun 
eerste ambtstermijn benoemd en voor een volgende termijn gekozen. 
In de pralctijk komen alleen ervaren juristen die zich in hun werk hebben 
onderscheiden, in aanmerlcing voor het ambt van article III judge. De 
bankruptcy judges en magistrate judges moeten over vijf jaar (relevante) 
werkervaring beschikken. De meeste state judges hebben tien a vijftien jaar 
werkervaring als advocaat en keren soms, na verstrijking van hun 
ambtstermijn, naar de advocatuur terug. 

Opleiding 
De minister van Justitie speelt geen enkele rol bij de educatie van de federal 
judges en state judges. Op federaal niveau valt de (permanente) educatie van 
de ZM onder de verantwoordelijkheid van het United States Supreme Court 
en op het niveau van de staten onder het Supreme Court van de staat in 
lcwestie. 
De introductiecursussen voor nieuwe state judges zijn in de meeste staten 
verplicht. Voor de nieuwe federal judges geldt die verplichting niet, maar 
vrijwel ale federal judges nemen aan de cursussen deel. 
Er is in de VS geen rechtersopleiding voor jonge juristen en de nieuwe 
professionele rechters hebben in de regel al jaren werkervaring in een andere 
juridische functie, veelal de advocatuur. Meestal worden de nieuwe rechters 
door ervaren collega's op de werkplek begeleid. Bovendien volgen zij in de 
regel introductiecursussen. Deze worden gegeven door opleidingsinstellingen 
op landelijk niveau, op het niveau van de afzonderlijke staten en op lokaal 
niveau (veelal speciaal voor een bepaald gerecht). De instellingen worden 
weliswaar soms mede gefinancierd door de federate of plaatselijke overheid, 
maar staan daar verder geheel los van. Zij hebben een directe band met de 



In de tabellen 13, 14 en 15 wordt een overzicht gegeven van de voomaamste 
informatie over respectievelijk de rekrutering en opleiding voor, en de 
permanente educatie van de ZM in de VS. 
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gerechtelijke organisatie, een universiteit, een professionele organisatie van 
rechters, een private ondememing en/of zijn zelf een private onderneming. 
Bij sommige instellingen stellen de docenten, het supreme court en/of de 
court administrator's office het programma vast. Door de meeste instellingen 
worden de beslissingen over het cursusprogramma en de budgettering 
daarvan genomen na overleg met diverse instanties, zoals het supreme court 
en de state court administrator, opleiders, diverse professionele organisaties, 
etc. 
De cursussen die meestal door ervaren rechters worden gegeven, zijn alleen 
bestemd voor (nieuwe) leden van de ZM. De cursusduur varieert van den tot 
vier weken: er vindt veelal een cursus vlak voor indiensttreding bij het 
gerecht plaats en enkele maanden na indiensttreding een vervolgcursus. Het 
voomaamste doel van de cursussen is om van de ervaren juristen rechters te 
malcen. Er wordt veel aandacht besteed aan het optreden en de ethiek van de 
rechter, en aan de ontwildceling van de benodigde vaardigheden, zoals case-
management. Er worden ook speciale cursussen georganiseerd voor nieuwe 
rechters die een specialistische functie (gaan) bekleden. 

Permanente educatie 
De permanente educatie is voor de federal judges niet verplicht. In de meeste 
staten zijn alle state judges of bepaalde categorieen state judges wel verplicht 
tot deelname aan permanente educatie. 
De permanente educatie wordt door dezelfde opleidingsinstellingen verzorgd 
als de orientatiecursussen en de programmering van de cursussen komt op 
eenzelfde wijze tot stand. 
De meeste cursussen duren een A twee dagen. Bijna de helft van de 
cursussen behandelen onderwerpen, verband houdend met het primaire 
proces van de gerechten, een vierde handelt over management en de overige 
behandelen zeer uiteenlopende onderwerpen die soms op het terrein van 
andere disciplines liggen. 
De cursussen zijn meestal alleen bestemd voor de ZM of uitsluitend voor 
bepaalde categorieen rechters, maar er zijn ook cursussen bestemd voor ZM 
en officieren van justitie. 
Sommige cursussen worden systematisch geevalueerd, maar dergelijke 
evaluates blijven beperlct tot de ervaringen van de deelnemers. Er is geen 
systematisch onderzoek bekend naar het effect van cursussen op het 
functioneren van de deelnemers op de werlcplek. Voor de beantwoording van 
die vraag wordt vooralsnog waarschijnlijk vooral anekdotisch materiaal 
verzameld. 
Een intensivering van de samenwerlcing tussen de verschillende 
opleidingsinstellingen volt te verwachten, alsmede meer cursussen over 
specialistische onderwerpen. Verder wordt meer gebruik gernaalct van 
technische hulpmiddelen voor leren op afstand' en worden er op meer 
verschillende plaatsen cursussen gegeven om de kosten te druldcen en de 
reistijd voor de deelnemers te beperken. 



Tabel 13: 

Werving: 

Wettelijk kader: 

Verantwoordelijke 
instantie(s): 

De rol van de 
minister van 
Justitie:  
Selectiecriteria: 

Wijze van 
selecteren: 

Ervaringen: 

(Mogelijke) 
veranderingen: 
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De federal judges en state judges worden geworven in respectievelijk het district of 
de staat waar de vacature is ontstaan.  
De benoemingsprocedure van de federale article III judges is grondwettelijk 
geregeld, dit in tegenstelling tot de toelatingseisen; 
Bij de federale bankruptcy judges en magistrate judges zijn de benoemingsprocedure 
en de toelatingseisen wettelijk geregeld. 
Bij de state judges zijn de benoemingsprocedure en meestal ook de toelatingseisen 
wettelijk geregeld in de wetten van de staat, waar zij worden gerekruteerd..  
Bij de federale article III judges ligt de verantwoordelijkheid op een hoog, en centraal 
niveau (o.a. de minister van Justitie, de president en de Senaat zijn daarbij 
betrokken); 
De federale bankruptcy judges en magistrate judges worden geselecteerd door een 
panel en gerechten van het district waar zij komen te werken. 
De state judges worden in sommige staten door de bevolking gekozen en in andere 
benoemd door de gouverneur van de staat met instemming van het wetgevende 
lichaam aldaar.  
De federale minister van Justitie vervult alleen een rol bij de selectie van de federale 
article III judges. 

Aan de federale article III judges worden geen formele eisen gesteld, maar in de 
praktijk zijn het altijd juristen die zich duidelijk hebben onderscheiden. 
De federale bankruptcy judges en magistrate judges moeten minstens vijf jaar in de 
advocatuur (bij de magistrate judges: eventueel op een gerecht) hebben gewerkt. 
Bij de state judges varieren de toelatingseisen en de mate waarin die zijn 
geformaliseerd.  
Kandidaten voor het ambt van federale article I I I judge warden door diverse 
regerings- en professionele instanties aan de tand gevoeld en door de president 
benoemd indien de Senaat daarmee instemt 
Gegadigden voor bankruptcy judge of magistrate judge worden door een panel uit 
hun district geselecteerd en door respectievelijk het court of appeals en het district 
court benoemd, indien de meerderheid van de leden daarvan daarmee instemt. 
Voor de state judges lopen de procedures voor benoeming en herbenoeming sterk 
uiteen: benoeming door de gouverneur; benoeming door de gouverneur met een 
verkiezing door de bevolking voor het behoud van het ambt; partijdige of 
onpartijdige verkiezing door de bevolking.  
De groep federal judges blijkt qua beroepservaring heterogener te zijn dan die van 
de state judges. De meeste state judges hebben 10 a 15 jaar werkervaring als 
advocaat. 
Zowel de benoeming voor het leven van de federale article III judges als de 
verkiezing door de bevolking van state judges in sommige staten zijn onderwerp 
van discussie.  
Er wordt geen melding gemaakt van (mogelijke) veranderingen in de wijze waarop 
de Amerikaanse federal judges en state judges worden gerekruteerd.  

— Het is opvallend dat in de VS aan de `zwaarste' rechters, de federate 
article III judges, geen formele selectie-eisen worden gesteld. De ABA 
heeft wel duidelijke toelatingscriteria geformuleerd, waarbij niet alleen 
aandacht wordt besteed aan de kennis en ervaring, maar ook aan de 
persoonlijkheid en het gedrag van de kandidaat. Het geWicht van de ABA 
(en daarmee van haar criteria) bij de selectie is onlangs echter 
verminderd. 



label 14: 	Opleiding voor de ZM in de VS 

Wettelijk kader: 

Verantwoordelijke 
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minister van 
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Docenten: 

Doelgroep: 
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Evaluates/ 
ervaringen:  
(Mogelijke) 
veranderingen: 
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De opleiding van nieuwe federal judges is niet die van nieuwe state judges is in de 
meeste staten wel wettelijk geregeld.  
De opleidingsinstellingen staan los van de overheid en hebben directe banden met 
de gerechtehjke organisatie, een professionele organisatie, een universiteit en/of 
een private onderneming. Soms zijn het zelf private ondernemingen. 
Er zijn instellingen die introductiecursussen op landelijk niveau organiseren voor de 
state judges, federal judges en soms she rechters. Daarnaast zijn er 
opleidingsinstellingen die voor de state judges van een bepaalde staat cursussen 
organiseren, terwiji het aantal cursussen dat op locaalniveau (bijvoorbeeld door 
een gerecht) wordt opgezet toeneemt 
De meeste instellingen voeren met diverse instanties overleg over het 
cursusprogramma en de budgettering daarvan, zoals het supreme court en de state 
court administrator, opleiders, diverse professionele organisaties, etc. 
Op de gerechten worden nieuwe rechters gecoacht  
De opleidingsinstelhngen worden gefinancierd met financiele bijdragen van de 
federale overheid, met die van een of meer staten, van particuhere organisates of 
personen, van gerechten en/of het lesgeld van de deelnemers aan de cursussen 
(eventueel betaald door hun gerecht of staat).  
De ministers van Justitie van de federatie en van de staten vervullen geen rol bij de 
educate van nieuwe federal judges en state judges. 

De docenten zijn meestal ervaren rechters, soms hoogleraren in het recht of 
advocaten, of experts afkomstig uit andere disciplines. Zij werken pro deo of op 
contractbasis.  
Uitsluitend (nieuwe) eden van de ZM.  
De totale cursusduur ligt tussen een week en een maand. Meestal volgen de 
nieuwe rechters vlak voordat zij bij hun gerecht in dienst treden een cursus, en een 
vervolgcursus wanneer zij enkele maanden als rechter werkzaam  
Het voornaamste doel is om van de ervaren juristen rechters V rita:f.en: nadruk op 
het ontwikkelen van vaardigheden, het qedrag en de ethiek van de rechter.  
Er zijn speciale introductiecursussen voor rechters die zich met specifieke terreinen 
van het recht gaan bezighouden.  
De federal judges zijn niet tot deelname verplicht, maar doen dat in de praktijk 
vrijwel allemaal. 
In veel staten is de opleiding voor nieuwe state judges verphcht  
Er wordt geen melding gemaakt van toetsen of beoordelingen. De deelnemers 
ontvangen na afloop van de cursussen een certificaat en de opleidingsinstellingen 
kunnen aan hen eisen stellen om daarvoor in aanmerking te komen.  
De introductiecursussen zijn bestemd voor personen die reeds tot rechter zijn 
benoemd of daarvoor zijn gekozen. 

Niet van toepassinq. 
De introductiecursussen zijn niet afzonderlijk geevalueerd. 

De diverse opleidingsinstelhngen gaan nauwer met elkaar samenwerken. 
Er worden meer specialistische cursussen gegeven voor bepaalde categorieen 
rechters. 
Om de kosten te drukken en de reistijd te beperken wordt meer gebruik gemaakt 
van technische hulpmiddelen voor leren op afstand'. en worden cursussen op meer 
verschillende plaatsen cregeven. 	 
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Wettelijk kader: 
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De permanente educatie van de federal judges is niet, die van de state judges is in 
de meeste staten wet wettelijk geregeld.  
Er zijn instellingen die permanente educatie op landelijk niveau organiseren voor de 
state judges, federal judges en soms alle rechters. Daarnaast zijn er 
opleidingsinstellingen die voor de state judges een bepaalde staat cursussen 
organiseren, terwijI het aantal cursussen dat op locaal niveau (bijvoorbeeld door 
een gerecht) wordt opgezet, toeneemt. 
De meeste instellingen voeren met diverse instanties overleg over het 
cursusprogramma en de budgettering daarvan, zoals het supreme court en de state 
court administrator, opleiders, diverse professionele organisaties, etc.  
De opleidingsinstellingen worden gefinancierd met financiele bijdragen van de 
federate overheid, met die van een of meer staten, van particuliere organisaties of 
personen, van gerechten en/of het lesgeld van de deelnemers aan de cursussen 
(eventueel betaald door hun gerecht of staat).  
De ministers van Justitie van de federatie en van de staten vervullen geen rot bij de 
permanente educatie van de federal judges en state judges. 

De docenten zijn op diverse terreinen gespecialiseerd, ook at zijn de rechters en 
andere juristen in de meerderheid. Zij werken pro deo of op contractbasis  
De cursussen zijn meestal alleen bestemd voor leden van de ZM: soms voor alle 
leden, soms alleen voor de state judges, de state judges uit een bepaalde staat, de 
federal judges of gespecialiseerde rechters. Er zijn echter ook cursussen, waarvan 
de doelgroep bestaat uit rechters en officieren van justitie.  
De cursussen varieren van enkele uren tot enkele weken, en de meeste cursussen 
duren 1 of 2 dagen.  
Ongeveer 50% van de cursussen houdt verband met het primaire proces in de 
gerechten, 25% met management en de overige behandelen zeer uiteenlopende 
onderwerpen, zoals communicatieve vaardigheden (4%). 
Cursussen voor state judges op nationaal niveau hebben een meer algemeen 
karakter en handelen niet over specifieke wetten. 
Cursussen voor state judges in de a&onder/ijke staten behandelen onder meer de 
wetgeving van de staat in kwestie.  
De permanente educatie is niet verplicht voor de federal judges. 
In de meeste staten is deelname aan permanente educatie voor alle state judges of 
bepaalde categorieen van hen verplicht.  
Er is geen direct verband tussen de loopbaan en de permanente educatie van de 
ZM. Er zijn wel cursussen om ervaren rechters op nieuwe taken voor te bereiden. 
Er zijn ook specifieke cursussen voor gespecialiseerde rechters.  
Bij de evaluaties van cursussen wordt vooral gebruik gemaakt van feedback van de 
deelnemers en er wordt niet systematisch nagegaan in hoeverre hun functioneren 
in de praktijk door de cursussen is verbeterd. 
Wat betreft de vorm en inhoud van het cursusaanbod voor state judges blijkt een 
spanningsveld te bestaan tussen wat wenselijk is (vooral `matschappelijke' 
onderwerpen; training in vaardigheden en bevordering van verdere persoonlijke 
groei) en wat wordt geboden (vooral overdracht van informatie over zuiver 
juridische onderwerpen). 
De voornaamste redenen am cursussen te volgen zijn voor gekozen state judges: 
vergroting van hun deskundigheid, contact met collega's en beroepsperspectieven. 
De waarde die zij aan deze factoren hechten, hangt onder meer samen met hun 
sekse de tijd dat zij jurist zijn en de duur van hun werkervaring als rechter.  
De diverse opleidingsinstellingen gaan nauwer met elkaar samenwerken. 
Er worden meer specialistische cursussen gegeven voor bepaalde categorieen 
rechters. 
Om de kosten te drukken en de reistijd voor de deelnemers te beperken wordt 
meer gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen voor leren op afstand'. en 
worden cursussen  op meer verschillende plaatsen gegeven.  
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— In de literatuur wordt niet altijd een duidelijk onderscheid gemaalct 
tussen introductiecursussen en permanente educatie voor rechters. Dit 
houdt mogelijk verband met de omstandigheid dat in de VS vrijwel 
iedereen die professioneel rechter wordt, al een jarenlange ervaring als 
jurist heeft opgedaan. Men kan daardoor volstaan met 
introductiecursussen van korte duur die zich in dat opzicht niet of 
nauwelijks onderscheiden van cursussen, gegeven in het kader van de 
permanente educatie. 

— Het is opvallend dat permanente educatie voor de federale rechters en 
een deel van de state judges niet verplicht is. In dat opzicht lijken de 
Amerikaanse rechters meer vrijheid te hebben dan veel andere 
Amerilcaanse professionals. 

— Speciale aandacht verdienen naar ons oordeel de door de National 
Association of States Judicial Educators (NASJE) geformuleerde algemene 
principes en normen voor de (permanente) educatie van rechters. Daarin 
wordt niet alleen het beter functioneren van individuele rechters als 
doelstelling genoemd, maar ook een verbetering van de gehele 
rechtspraak en een vergroting van het vertrouwen van het pubfiek daarin 
(zie paragraaf 6.3.6). 

— Het heeft voor de opleidingsinstellingen the op landelijk niveau werken 
voor de state judges, geen zin de wetten uit de afzonderlijke staten te 
behandelen, aangezien die sterk verschillen. Deze instellingen vervullen 
echter een nuttige rol doordat zij de state judges in de gelegenheid 
stellen hun eigen werlcwijze te vergelijken met die van state judges uit 
andere staten. 
In Europa is er in elk geval een opleidingsinstelling voor leden van de ZM 
uit de diverse EU-landen: de Europaische Richterakademie (ERA) in 
Trier. Bij een verdere Europese integratie kan de ERA wellicht een rol 
gaan venrullen die enigszins vergelijkbaar is met die van de nationale 
Amerikaanse opleidingsinstellingen voor state judges. 

— In de VS is, evenmin als elders, het effect van de (permanente) educatie 
van rechters op hun functioneren systematisch onderzocht. Er is daar 
echter we! nagegaan, in hoeverre de vorm en inhoud van deze educatie 
overeenkomen met the welke wenselijk worden geacht. 

— Uit onderzoek blijkt dat het behouden en vergroten van deskundigheid, 
contact met collega's en perspectieven belangnijke redenen zijn voor 
rechters om deel te nemen aan permanente educatie. Verder blijken 
kenmerken als selcse, duur van de tijd dat men jurist is, duur van de tijd 
dat men rechter is en plaatselijke omstandigheden van invloed te zijn op 
het gewicht van deze motieven. Hiermee zou wellicht bij de organisatie 
van permanente educatie voor specifieke groepen rechters rekening 
kunnen worden gehouden. 



7 Vergelijking tussen de vijf 
landen 

In dit hoofdstuk wordt eerst door middel van een horizontale vergelijlcing een 
overzicht gegeven van opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de 
vijf landen. Voor deze vergelijking vormen de punten die in de hoofdstuldcen 
2 t/m 6 per land zijn behandeld, de leidraad. 
Omwille van de overzichtelijkheid en omdat wij menen dat de informatie 
over alleen deze rechters relevant is voor de vergelijking, beperken wij ons bij 
Franlcrijk tot de rechters die door middel van een concours worden 
geselecteerd voor de reguliere of de verkorte opleiding, terwijl wij voor de VS 
alleen aandacht besteden aan de federal article III judges en de state judges. 
Wij menen namelijk dat de informatie over de Frame rechters die zonder 
concours tot de opleiding worden toegelaten of zonder opleiding tot de 
magistratuur toetreden, alsmede die over de Amerikaanse federale 
bankruptcy judges en magistrate judges geen wezenlijke bijdrage levert tot de 
vergelijking tussen de landen. In het eerste geval omdat het slechts om een 
kleine minderheid onder de Franse rechters gaat, in het tweede geval omdat 
er te weinig informatie is over de opleiding en permanente educatie van de 
Amerikaanse bankruptcy judges en magistrate judges. 
Evenals in de hoofdstuldcen over de afzonderlijke landen wordt een 
onderscheid gemaalct tussen opleidingen op centraal en decentraal niveau. 
Het moge echter duidelijk zijn dat de term `decentraal' een geheel andere 
betekenis heeft in een land als de VS waar iedere staat zijn eigen gerechtelijke 
organisatie en wetgeving heeft, dan in een land als Frankrijk, waar de term 
betreldcing heeft op de afzonderlijke gerechten of jurisdicties, waarvan de 
organisatiestructuur en de wetten waarvan zij zich moeten bedienen, identiek 
zijn. 

Naar aanleiding van de vergelijking wordt een overzicht gegeven van de 
meest in het oog springende overeenkomsten en verschillen. 
Vervolgens wordt aangegeven op wellce punten de informatie hiaten vertoont. 
Het hoofdstulc wordt afgerond met een paragraaf waarin een aantal punten 
wordt genoemd die naar ons oordeel de aandacht van het Nederlandse 
opleidingsbeleid verdienen, inclusief aanbevelingen voor nader onderzoek. 

7.1 	Relcrutering voor de rechtsprekende macht 

7.1.1 	Werving 

In Duitsland wordt niet actief geworven, maar in de overige landen is dat wél 
het geval. 
In drie van de vijf landen, namelijk Nederland, Franlcrijk en Zweden, is 
duidelijk sprake van (dreigende) capaciteitsproblemen bij de gerechten. In 
Nederland en Franlcrijk lijkt de oplossing voor dit probleem vooral te worden 



gezocht in het aantrekken van extra rechters, terwill het rekruteringsbeleid in 
Zweden vooral lilict uit te gaan van de veronderstelling dat een versterlcing 
van de gerechtelijke ondersteuning meer soulaas kan bieden dan een 
toename van het aantal rechters. 

7.1.2 Wettelijk kader 

In alle vijf de landen zijn de benoemingsprocedures en de selectiecriteria 
wettelijk geregeld. Aileen de selectieprocedure van de buitenstaanders in 
Nederland en de selectiecriteria voor de Amerikaanse article III judges zijn 
niet wettelijk verankerd. 

7.1.3 	Verantwoordelijke instantie(s) 

7.1.4 	Selectiecriteria 

°I In Franlcrijk kunnen ook niet-juristen, namelijk personen met vier jaar voortgezet 
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In de VS met zijn Angelsalcsische traditie, zijn de regering en het parlement 
nauw betrokken bij de selectie en benoeming van rechters. De benoemingen 
op federaal niveau geschieden door de president, met het advies en de 
instemming van de Senaat. In de staten worden de rechters door het 
plaatselijke bestuur of electoraat respectievelijk benoemd of gekozen. 
In de vier Europese landen vindt de selectie van rechters (in samenspraalc 
met de rechterlijke macht zelf) plaats door het ministerie van Justitie (of, 
zoals in Zweden de Raad voor de rechtspraak), dus door functionarissen en 
magistraten the door de wetgevende macht min of meer ter verantwoording 
kunnen worden geroepen. 

In de VS komen alleen juristen in aanmerking voor het rechterschap indien 
zij een langdurige werkervaring hebben opgedaan buiten de rechterlijke 
organisatie. In veel continentaal-Europese landen daarentegen worden veelal 
jonge juristen met geen of zonder noemenswaardige werkervaring 
geselecteerd voor de rechtersopleiding." 
Nederland lijkt wat betreft de vereiste werkervaring van de juristen onder wie 
wordt gerelcruteerd voor het rechterschap, een positie in te nemen tussen de 
andere continentaal-Europese landen en de VS. Enerzijds worden in 
Nederland jonge juristen tot rechter opgeleid (een derde van alle rechters), 
anderzijds worden veel rechters gerelcruteerd onder juristen the elders al 
jaren werkervaring hebben opgedaan, de zogenaamde buitenstaanders (twee 
derde van alle rechters). 
Overigens is er zeker in Franlcrijk, maar ook in Zweden een tendens om meer 
'buitenstaanders' aan te treklcen. In Frankrijk wordt, als gevolg van het gebrek 

ondervvijs na de middelbare school en oudere personen met een aantal jaren ambrelijke 
erv-aring, ervaring als plaatselijk gekozene of als lekenrechter tot de magistratenopleiding 
worden toegelaten. Aangezien de kandidaten voor de opleiding echter over een gedegen 
juridische kennis moeten beschildten en de overgrote meerderheid van de deelnemers 
aan de opleiding bestaat uit jongeren die aan het premier concours hebben deelgenomen, 
hanteren wij Her ook voor de Franse magistratenopleiding de term 'jonge juristen'. 



aan rechters, nu ook in toenemende mate onder ervaren juristen die niet tot 
magistraat zijn opgeleid, geworven. In Zweden gaan, vanwege de 
capaciteitsproblemen bij de ZM, stemmen op om het rechterschap 
aantreldcelijker te malcen voor ervaren juristen die buiten de ZM carriere 
hebben gemaalct en van wie het inkomen dikwijls aanzienlijk hoger ligt dan 
dat van de leden van de ZM. 
In Duitsland wordt niet actief geworven voor de Vorbereitungszeit, 
gedurende wellce vrijwel allen die de universitaire rechtenstudie hebben 
afgerond, tot volwaardige juristen (Volljuristen) worden opgeleid. De 
Volljuristen kunnen direct na de opleiding of in een later stadium van hun 
loopbaan tot de ZM toetreden. 

7.1.5 	Wijze van selecteren 

De selectiemethodes in de vijf landen lopen sterk uiteen en binnen den land, 
namelijk de VS, is ook sprake van een grote diversiteit. 
In drie Europese landen vervullen examens een belangrijke rot bij de selectie. 
In twee daarvan, namelijk Duitsland en Zweden, vormt het examen waarmee 
de universitaire rechtenstudie wordt afgerond, in feite de selectie. Daarbij is 
het in Duitsland voldoende indien men voor dat (overigens zware) examen is 
geslaagd. In Zweden zijn de bij het examen behaalde cijfers echter van 
doorslaggevende betekenis voor toelating tot de opleiding. 
In Frankrijk moet men voor de magistratenopleiding in de regel een 
vergelijkend toelatingsexamen (concours) afleggen. Men moet daarbij niet 
alleen minimaal bepaalde prestaties leveren, maar ook een zodanige 
rangorde innemen binnen de groep kandidaten dat men voor toelating in 
aanmerlcing komt. 
In Nederland en de VS venrullen examens geen rot bij de selectie. 
In Nederland moeten de kandidaten aan een psychologisch onderzoek 
deelnemen en voor een commissie verschijnen die de eindbeslissing neemt. 
In de VS is een grote diversiteit aan selectiemethodes. De federal judges 
worden door diverse instanties aan de tand gevoeld. Wat betreft de selectie 
van state judges valt grosso modo een onderscheid te maken tussen 
benoemingen (in de regel door de gouvemeur met instemming van het 
wetgevend lichaam van de staat) en verkiezingen (door de bevollcing van de 
staat). De vraag of een state judge wordt benoemd of gekozen hangt niet 
altijd alleen af van de staat waar het om gaat, maar soms ook van de vraag of 
de kandidaat opteert voor een eerste aanstelling of voor een verlenging van 
zijn ambtstermijn als state judge. 

7.1.6 Ervaringen 
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In Nederland is de instroom van buitenstaanders aanzienlijk groter dan van 
de raio's. In Franlcrijk is de belangstelling onder jonge juristen voor de 
magistratenopleiding de afgelopen decennia sterk gegroeid, terwijl in 
Duitsland van oudsher vrijwel alle Diplomjuristen de opleiding voor Volljurist 
gaan volgen. 



7.1.7 (Mogelijke) veranderingen 

7.2 	°pleb:ling tot rechter 

7.2.1 	Wetteltjk kader 

7.2.2 	Vera ntwoordelijke instantie(s) 
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— In Nederland en Franlcrijk waar een (dreigend) tekort aan rechters is, 
heeft dat consequenties voor de werving en selectie: 
– In Nederland zijn de selectieprocedures voor de raio's en 

buitenstaanders versneld. 
– In Franknjk, waar men vooral toekomstige rechters went uit de 

groep jonge juristen, bleef de deur lange tijd vrijwel gesloten voor 
ervaren juristen, die nooit een speciale opleiding voor de 
magistratuur hadden gevolgd. Vanwege het tekort aan rechters, 
vinden nu in dat land echter ook speciale wervingen plaats onder 
ervaren juristen voor een verkorte opleiding. 

Dat het aantrelcken van buitenstaanders geen panacee is, blijkt echter tilt 
de Nederlandse ervaringen. In Nederland staat de deur voor 
buitenstaanders weliswaar al lang wijd open en bestaat de overgrote 
meerderheid van de rechters tilt buitenstaanders, maar in dit land is 
sprake van een dreigend tekort aan rechters. 

— In Zweden ondervindt de RM bij de rekrutering onder jonge juristen 
steeds meer concurrentie van andere instellingen die onder jonge 
juristen met goede studieresultaten werven, zoals de advocatuur. 

De opleidingen in Frankrijk en Duitsland, alsmede de raio-opleiding in 
Nederland, die jonge juristen voor onder meer het rechterschap opleiden, 
zijn wettelijk geregeld. In Zweden daarentegen is er geen wettelijke regeling 
voor de opleiding van jonge juristen. 
Verder is het opvallend dat in Nederland de opleiding van ervaren juristen 
die eerst op latere leeftijd voor het rechterschap kiezen, niet (zoals de raio-
opleiding) wettelijk is veranIcerd. Een dergelijke wettelijk regeling ontbreelct 
ook voor de opleiding van de Amerilcaanse federale rechters. In diverse 
Amerikaanse staten, waar eveneens ervaren juristen worden opgeleid, is hun 
opleiding echter wel wettelijk geregeld. 

Uitvoering van de opleiding 
Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt in alle vijf de landen in de 
regel verzorgd door in opleidingen gespecialiseerde instanties. De gerechten 
die de pralctijkopleiding verzorgen, staan daarbij in de regel onder het 
toezicht van een dergelijke opleidingsinstelling of worden daardoor 
geadviseerd. Het komt ook wel eens voor dat gerechten zelf theoretische 
cursussen organiseren. 
In vier van de vijf landen zijn er in opleidingen gespecialiseerde instanties die 
op landelijk niveau functioneren. In FranIcrijk (ENM), Zweden (afdeling 
Opleidingen van de Domstolsverket), de VS (FJC voor de federal judges en 
het NJC voor de state judges) en Nederland (SSR: alleen voor de raio's, niet 



voor de buitenstaanders) gaat het om (een onderdeel van) een onaPaankelijke 
instelling. 
Aileen in Franlcrijk neemt het opleidingsinstituut (ENM) een wettelijk 
verankerde monopoliepositie in op het gebied van de educatie van de 
magistratuur. In Nederland, Zweden en de VS kunnen andere instellingen 
ook cursussen voor deze doelgroep organiseren. 
In de VS waar iedere staat zijn eigen wetten heeft, zijn er, naast de 
instellingen die het hele land bedienen, voor de afzonderlijke staten en (in 
toenemende mate) ook op lokaal niveau opleidingsinstellingen. Deze 
informeren de rechters onder meer over de wetgeving van hun staat, terwijl 
het NJC meer algemene onderwerpen behandelt. 
In de federale staat Duitsland ontbreekt een onafhankelijke centrale 
opleidingsinstelling. In dat land wordt de opleiding geheel op het niveau van 
de Lander georganiseerd door een opleidingscentrum dat valt onder het 
ministerie van Justitie van dat Land. In Duitsland moet een federaal wettelijk 
kader voor de opleiding de garantie bieden dat deze overal gelijkwaardig is en 
rechters aflevert die in alle Lander inzetbaar zijn. 
In alle vijf de landen verzorgen de gerechten het praktijkgedeelte van de 
opleiding, eventueel onder toezicht van of geadviseerd door een (centrale) 
opleidingsinstantie. In Nederland staat het praktijkgedeelte van de raio-
opleiding onder toezicht van een centrale instantie (SSR) en het praktijkdeel 
van de buitenstaandersopleiding niet. 

De rol van de minister van Justitie 
Het Amerikaanse systeem wijkt in zoverre af van het continentaal-Europese 
dat de ZM zelf geheel verantwoordelijk is voor de opleiding. Op federaal 
niveau valt de educatie van de ZM onder de verantwoordelijkheid van het 
United States Supreme Court en op het niveau van de staten onder het 
Supreme Court van de staat in kwestie. De invloed van de federale minister 
van Justitie en van de ministers van Justitie van de afzonderlijke staten is 
nilail. 
In de vier continentaal-Europese landen daarentegen heeft de minister van 
Justitie (in Duitsland: de ministers van Justitie van de Lander), in op den na 
alle gevallen, invloed op de opleiding. De invloed van de minister is in 
sommige landen wel aanzienlijk groter dan in andere. Die invloed is in 
Duitsland het grootst en in Franlcrijk eveneens aanzienlijk. In Duitsland is de 
minister verantwoordelijk voor de inhoud van het theoretische gedeelte van 
de opleiding en van het examen waarmee de opleiding wordt afgerond, 
terwijl hij de afname van het examen eveneens kan beInvloeden. In Franlcrijk 
is de minister weliswaar niet direct verantwoordelijk voor de inhoud van de 
opleiding en het afsluitend concours, maar heeft hij wel invloed op de 
samenstelling van het lesprogramma en de beoordeling van de 
examenresultaten. 
In Zweden oefent de minister meer indirect invloed uit op de 
rechtersopleiding voor jonge juristen, door de algemene lijnen voor het 
opleidingsbeleid aan te geven. In Nederland, waar SSR in de pralctijk alleen 
de besteding van het budget tegenover de minister moet verantwoorden, is 
de invloed van laatstgenoemde in feite nog meer beperkt. Hij heeft zijn 
overige formele bevoegdheden ten aanzien van de raio-opleiding aan de 



rector van SSR gemandateerd, terwill hij geen bevoegdheden heeft ten 
aanzien van de buitenstaandersopleiding. 

De financiering van de opleidingen 
In de VS ontvangen de opleidingen van federal judges en state judges geen 
enkele financiele bijdrage van de minister(s) van Justitie van de federatie of 
de afzonderlijke staten. Zij worden gefinancierd met andere overheidsgelden, 
door particuliere organisaties of personen en/of door de ZM zelf. 
Daarentegen wordt de opleiding in de vier continentaal-Europese landen, 
zonder uitzondering, door de minister van Justitie (in Duitsland de ministers 
van Justitie van de Lander) gefinancierd. 

Curieus genoeg lijkt de buitenstaandersopleiding in Nederland noch in het 
continentaal-Europese noch in het Amerikaanse model te passen. De 
Nederlandse buitenstaandersopleiding wordt bekostigd uit de algemene 
middelen van de rechtbanken die door de minister van Justitie worden 
toegekend. De buitenstaandersopleiding valt echter, evenals die van de 
Amerikaanse rechters, geheel onder de verantwoordelllIcheid van de ZM, in 
Nederland de arrondissementsgerechten. 

7.2.3 Docenten 

In alle vijf de landen bestaat de meerderheid van de docenten die de 
opleiding verzorgen uit rechters, officieren van justitie, advocaten en 
hoogjeraren in het recht. In de vier continentaal-Europese landen treden 
departementale ambtenaren soms ook als docent op. Daarnaast wordt in 
meer of mindere mate gebruik gemaakt van experts op zeer uiteenlopende 
terreinen, zoals sociologen, psychologen, artsen, etc. 
Aileen de opleidingsinstellingen in Frankrijk en de meeste Duitse Lander 
hebben een vaste staf docenten, waarnaast (vooral voor de niet zuiver 
juridische onderwerpen) docenten op freelancebasis worden aangetrokken. 
In de overige Duitse Lander, Nederland, Zweden en de VS werken de 
docenten op freelancebasis. 

7.2.4 Doelgroep 
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De opleidingen voor jonge juristen (of personen met een vergelijkbare 
vooropleiding) in Nederland, Franlcrijk, Duitsland en Zweden zijn 
(gedeeltelijk) voor een bredere groep juristen dan de ZM bestemd. Het 
algemene gedeelte van de Nederlandse, Franse en Zweedse opleiding is ook 
bestemd voor toekomstige officieren van justitie. In Duitsland is de opleiding 
voor een nog bredere groep bestemd en nog minder gespecialiseerd dan in 
de hiervoor genoemde landen. In dat land is de hele opleiding in principe 
bestemd voor alle aan de universiteit afgestudeerde Diplomjuristen die later 
als Volljurist voor een loopbaan in een juridisch beroep ldezen, zoals de RM, 
de advocatuur, het notariaat, etc. 
In landen waar ervaren juristen tot de ZM kunnen toetreden, zonder dat zij 
in het verleden ooit voor het rechterschap zijn opgeleid, zoals Nederland (de 
buitenstaanders), Franlcrijk (bij speciale wervingsacties) en de VS (waar alle 



nieuwe rechters tot deze categorie behoren), krijgen deze nieuwe rechters 
een opleiding die uitsluitend is bestemd voor de ZM. 

Men acht het kennelijk opportuun om jonge juristen eerst met de gehele 
rechterlijke macht of een nog breder juridisch terrein te laten kennismaken, 
voordat zij voor een bepaalde richting behoeven te lciezen. Van ervaren 
juristen wordt kennelijk verondersteld dat zij een dergelijke brede orientatie 
niet meer nodig hebben. 

7.2.5 	Tijdsduurlfasering tot aarzstelling als rechter bij gerecht van eerste 
aanleg 
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In tabel 16 en grafiek 1 wordt een overzicht gegeven van de fasering van het 
opleidings- en werkervaringstraject dat in de vijf landen moet worden 
afgelegd vanaf het eindexamen van de middelbare school tot het moment 
waarop men rechter wordt bij een gerecht van eerste aanleg. Het moment 
waarop de betrolckene is verzekerd van het rechterschap is als eindpunt van 
het traject gekozen. Dat wil zeggen dat de daaraan voorafgaande fase waarin 
de toekomstige rechters dilcwijls al rechtspreken, zoals de Proberichter in 
Duitsland en de rechter-plaatsvervangers en gerechtsauditeurs in Nederland, 
nog tot de opleiding wordt gerekend. Daarentegen vallen de onlangs gestarte 
leergang van SSR voor nieuwe Nederlandse rechters (buitenstaanders) en de 
introductiecursussen voor nieuwe rechters in de VS niet onder de opleiding, 
omdat de rechters op het moment dat zij deze cursussen volgen, al zeker zijn 
van hun aanstelling. 
Voor Nederland en Frankrijk wordt een onderscheid gemaalct tussen degenen 
die direct na afronding van hun rechtenstudie aan de opleiding voor de 
magistratuur beginnen en degenen die eerst ervaring opdoen in een ander 
juridisch beroep voordat zij tot de ZM toetreden. 
De tijdsduur is uitgedrulct in het aantal maanden. 
In dit overzicht wordt, voor zover bekend, de formele duur van de trajecten 
vermeld, en daar waar deze niet bekend is, de gemiddelde duur daarvan in de 
praktijk. Voor Nederlanders die via de raio-opleiding rechter worden, en voor 
de Fransen (jonge en ervaren juristen), Duitsers en Zweden die tot rechter 
worden opgeleid, is de formele duur van de door hen af te leggen trajecten 
bekend. Van de Nederlandse buitenstaanders staat eveneens formeel de duur 
van hun rechtenstudie vast alsmede over hoeveel jaar werkervaring zij 
formeel moeten beschildcen om voor het buitenstaandersschap in aanmerlcing 
te kunnen komen. Van hun opleiding tot rechter is echter alleen de feitelzjke 
gemiddelde duur bekend en deze wordt hier vermeld. Van de VS is wel 
bekend hoe lang de rechtenstudie formeel duurt, maar niet over hoeveel jaar 
werkervaring juristen moeten beschildcen om tot de ZM te kunnen toetreden. 
De gemiddelde werkervaring waarover degenen die in de VS voor het eerst 
tot state judge worden benoemd of gekozen in feite beschildcen, is echter wel 
bekend en men mag er naar ons oordeel van uitgaan dat de gemiddelde 
werkervaring van de federal judges zeker met minder zal zijn, gezien de 
zwaarte van de functie. 
Het ligt voor de hand dat de formele duur van de trajecten kan afwijken van 
de gemiddelde duur daarvan in de praktijk. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de 



Tabel 16: Tijdpad vanaf het eindexamen van de middelbare school tot aan de 
aanstelling als rechter bij een gerecht van eerste aanleg 

Opleiding 

Rechtenstudie 	48 	48 

Werkervaringb 	n.v.t 	72 	n.v.t. 	96 

Algemeen 	38 	n.v.t. 
gedeelte 

Specialisatie 	36 	18 
voor ZM 

Vervolgtraject 	12 	n.v.t. 

Totaal 

Nederland 

raio's 

134 	138 

Frankrijk 	 Duitsland Zweden 	VSa 

buiten- 	volledige ervaren 
staanders 	opleiding juristen 

48 	48 

26 

6 	6 

	

42 	54 

n.v.t 

	

30 	24 

	

n.v.t. 	30 

n.v.t. 	n.v.t. 	36-60 	96 

Nederlandse buitenstaanders. Degenen die zich als buitenstaander 
aanmelden, moeten formeel over zes jaar werkervaring beschildcen. De 
meerderheid van de ervaren juristen the voor het buitenstaandersschap 
solliciteren, heeft echter feitelijk al veel meer werkervaring, want de 
gemiddelde leeftijd van de sollicitanten is om en nabij de veertig jaar 
(Toneman, 2000). 

In figuur 1 worden de in tabel 16 vermelde resultaten grafisch weergegeven. 
Ook hier is de tijdsduur uitgedrulct in het aantal maanden. Daar waar nodig, 
is met gemiddelden gewerlct. 
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36 

120-180` 

n.v.t. 

80 	150 	120 	204 	156-216 

a 	Hier is de informatie over de federale article III judges en de state judges gebundeld. 
b 	De veer juristen bij de werving in 1998 vereiste werkervaring om in aanmerking te kunnen komen veer de 

verkorte opleiding voor gerechten van eerste aanleg. 
c 	Er zijn geen officiele eisen met betrekking tot de werkervaring waarover de federale article III judges moeten 

beschikken en de eisen in de staten veer de state judges open uiteen. De cijfers berusten op de 
gemiddelde werkervaring van de state judges. Men mag er near ons oordeel van uitgaan dat de 'zware' 
article III judges over minstens evenveel werkervaring beschikken. 

De duur van het opleidingstraject voor jonge juristen loopt in de 
verschillende landen sterk uiteen. 
Het opleidingstraject van de Nederlandse raio's tot hun benoeming tot 
rechter duurt relatief lang (134 maanden), vergeleken met het traject van 
de Franse en Duitse jonge juristen die de volledige rechtersopleiding 
volgen (respectievelijk 80 en 120 maanden). Het traject van de Franse 
jonge juristen is relatief kort. In Duitsland duurt de officiele opleiding tot 
rechter weliswaar korter dan in Frankrijk (72 maanden), maar zijn de 
jonge rechters eerst nog gemiddeld 48 maanden op proef voordat zij voor 
een vaste benoeming in aanmerking komen. 
De jonge juristen in Zweden hebben het langste traject af te leggen (204 
maanden). Zij moeten eerst, evenals de jonge juristen in de andere drie 
landen, een volledige rechtersopleiding volgen. Het vervolgtraject, waarin 
zij ervaring in een juridisch beroep moeten opdoen, duurt echter veel 

n.v.t 

n.v.t 



Figuur 1: 	Tijdpad vanaf het eindexamen van de middelbare school tot aan de 
aanstelling als rechter bij een gerecht van eerste aanleg. 
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langer dan dat van de jonge juristen die de rechtersopleiding in de 
andere drie landen hebben voltooid. De duur van het Zweedse 
vervolgtraject komt zelfs ongeveer overeen met de in Nederland en 
Franlcrijk voor buitenstaanders vereiste werkervaring. Laatstgenoemden 
kunnen echter volstaan met een verkorte opleiding. 

— De duur van het traject voor ervaren juristen loopt in de drie landen waar 
daar sprake van is, ook sterk uiteen. Genoemd traject is in de VS het 
langst (186 maanden) en in Nederland het kortst (138 maanden), terwijl 
het Frame traject daartussen in zit (150 maanden). Er is bij deze 
vergelijlcing tussen de drie landen echter, zoals vermeld, voor Nederland 
en Franlcrijk uitgegaan van de formeelvereiste werkervaring en bij de VS 
van de werkervaring die de juristen in werkelzjkheid gemiddeld hebben 
voordat zij rechter worden. Er zijn echter, zoals vermeld, duidelijke 
aanwijzingen dat de meerderheid van de buitenstaanders over veel meer 
werkervaring beschilct dan de voorgeschreven zes jaar, zodat de duur van 
het Nederlandse traject voor ervaren juristen waarschijnlijk veel minder 
afwijkt van die van de Frame en Amerikaanse trajecten dan in tabel 16 
en figuur 1 wordt gesuggereerd. 

— Wat betreft het verschil tussen het traject van jonge en dat van ervaren 
juristen valt het volgende op. In Nederland is het traject dat de raio's en 
de buitenstaanders formeel hebben af te leggen, ongeveer even lang 
(respectievelijk 134 en 138 maanden). In Franlcrijk daarentegen bestaat er 
een groot verschil tussen het traject van de jonge en ervaren juristen 
(respectievelijk 80 en 150 maanden). Daarbij dient echter wel te worden 
aangetekend dat in Franlcrijk de ervaren juristen na de verkorte opleiding 
in een hogere rang als rechter worden aangesteld dan hun jonge collega's 

N
 



22  Hier worden de universitaire studie en het vervolgtraject dus niet meegerekend. 

die de volledige opleiding hebben gevolgd. In Nederland waar een 
dergelijke hierarchie binnen de gerechtelijke organisatie ontbreekt, is als 
zodanig geen sprake van een rangsverschil tussen ex-raio's en 
buitenstaanders. 

— Met betreldcing tot de verhouding tussen de duur van het algemene 
gedeelte en die van de specialisatie voor de ZM bij de opleidingen voor 
jonge juristen" valt het volgende op. Grof gezegd wordt bij de volledige 
rechtersopleiding in Nederland en Zweden ongeveer even veel tijd 
besteed aan het algemene gedeelte (dat ook voor toekomstige officieren 
van justitie is bestemd) als aan de specialisatie voor de ZM. In Franlcrijk 
daarentegen beslaat het algemene gedeelte meer dan 80% van de 
opleiding, terwili de Duitse opleiding in zijn totaliteit voor meerdere 
juridische beroepen is bestemd. Zoals vermeld, krligen ervaren juristen 
die geen rechtersopleiding hebben gevolgd, overal een verkorte opleiding 
die uitsluitend voor de ZM is bestemd. 

In paragraaf 7.2.11 zal nog nader worden ingegaan op het vervolgtraject. 

726 Inhoud 
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— Ben duidelijke onderwijsvisie is alleen in Frankrijk en de VS ontwildceld en 
expliciet geformuleerd. In FranIcrijk heeft de ENM, het opleidingsinstituut 
voor de magistratuur deze zelf ontwikkeld. In de VS zijn algemene 
principes en normen voor de (permanente) educatie van rechters 
geformuleerd door NASJE, een netwerk van opleiders. 

— De rechtersopleiding voor jonge juristen in de vier continentaal-Europese 
landen bestaat uit stages bij gerechten, een parket en (eventueel) een 
advocatenkantoor. Deze stages worden gecombineerd met cursussen. In 
Nederland, Duitsland en Zweden sluiten de cursussen direct aan op de 
stages, terwill er in Fran.lcrijk een meer op zichzelf staand cursusblok is. 

— Bij de introductie van ervaren juristen worden de werkzaamheden op een 
gerecht eveneens gecombineerd met cursussen. Bij hen wordt echter 
relatief minder tijd uitgetrokken voor de cursussen dan bij de jonge 
juristen. 

— Het accent by de opleidingligt in alle vijf de landen op de voorbereiding 
op het beroep van rechter. Niettemin valt uit de literatuttr op te maken 
dat er tussen de opleidingen in de diverse landen accentverschillen 
bestaan: 
– De Nederlandse raio-opleiding is gericht op een kennismaking met 

de RM en met een organisatie daarbuiten, en op een verdieping van 
de kennis over twee sectoren van de ZM. De opleiding voor 
buitenstaanders dient ter kennismalcing met en verdieping van de 
kennis over eon of twee sectoren van de ZM. 
De raio-cursussen dienen als aanvulling op de stages. 

– In de literatuur over de Franse magistratenopleiding wordt het accent 
gelegd op het multidisciplinaire karakter daarvan. Relatief veel 



7.2.7 	Generalistischlspecialistisch 

7.2.8 	VnjwilligIverplicht 
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cursussen worden gegeven door experts uit andere disciplines. 
Bovendien worden de stages bij de gerechten en een parket 
aangevuld met korte stages bij instanties, zoals het gevangeniswezen 
en de lcinderbescherming, waarmee de toekomstige magistraat zal 
moeten samenwerken. 

— In Duitsland wordt relatief veel tijd besteed aan het leren concipieren 
van vonnissen (en dagvaardingen), vanwege de waarde die er in dat 
land aan wordt gehecht dat deze precies in de voorgeschreven vorm 
worden opgesteld. 

— Bij de rechtersopleiding in Zweden wordt tijdens de cursussen over 
diverse onderwerpen relatief veel aandacht besteed aan ethische 
vraagstukken. 

— Bij de Amerikaanse (permanente) educatie wordt relatief veel 
aandacht besteed aan management: vooral organisatiemanagement 
en in mindere mate personeelsmanagement. 

De rechtersopleiding voor jonge juristen heeft over het geheel genomen een 
meer generalistisch karalcter dan de (kortere) opleiding voor ervaren juristen 
die tot de ZM toetreden. Bij de opleiding voor jonge juristen vindt de 
specialisatie pas plaats, wanneer men zich voorbereidt op zijn eerste plaats 
als rechter. In Frankrijk gebeurt dat aan het eind van de opleiding, in 
Nederland, Duitsland en Zweden pas na afloop daarvan (ook al heeft men in 
Zweden voordien al gekozen voor de gewone of administratieve gerechten). 
De voorbereiding op de eerste plaats als rechter en daarmee specialisatie 
vindt bij de ervaren juristen in Nederland, Franlcrijk en de VS vrijwel vanaf 
het begin van hun opleiding of introductiecursus plaats. 

In drie van de vier landen waar jonge juristen tot rechter worden opgeleid, 
namelijk Nederland, Frankrijk en Duitsland, is deelname aan cursussen 
verplicht, ook al heeft men bij een aantal cursussen de mogelijlcheid om te 
kiezen. In Zweden bestaat een dergelijke verplichting weliswaar officieel niet, 
maar worden de deelnemers geacht aan het cursusprogramma deel te 
nemen, hetgeen zij vrijwel zonder uitzondering doen. 
In Franlcrijk moeten de ervaren juristen die voor de verkorte opleiding in 
aanmerking komen, deze volgen. De opleiding bestaat, evenals de reguliere 
magistratenopleiding, uit een verplicht en een keuzegedeelte. In de VS zijn de 
introductiecursussen voor de state judges in de meeste staten verplicht. De 
nieuwe federal judges nemen weliswaar op vrijwillige basis deel aan de 
introductiecursussen, maar doen dat in de praktijk vrijwel allemaal. Bij de 
Nederlandse buitenstaanders loopt de mate waarin zij aan cursussen kunnen 
deelnemen voordat zij tot rechter worden benoemd, en de mate waarin zij 
van die mogelijIcheden gebruik (kunnen) malcen sterk uiteen. De opleiding 
voor buitenstaanders in Nederland lijIct als zodanig een meer vrijblijvend 
karakter te hebben dan de overige opleidingen. 



7.29 Toetslbeoordeling 
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In alle vier de continentaal-Europese landen worden de jonge juristen the 
voor (onder andere) de ZM worden opgeleid, tijdens hun stages beoordeeld. 
De opleidingen in Frankrijk en Duitsland worden afgesloten met een examen. 
In Franlcrijk gaat het om een vergelfikend examen. Indien de kandidaten aan 
de eisen voldoen, hangt de kans dat zij op de plaats van hun voorkeur 
komen, sterk af van de rangorde die zij binnen de groep kandidaten 
innemen. Het examen in Duitsland heeft geen vergelijkend karalcter, maar de 
kans om als rechter een plaats te vinden hangt mede af van de 
examenresultaten. In Nederland en Zweden vindt geen examen plaats, maar 
in Zweden vormt de selectie door de gerechtshoven van degenen the na het 
algemene gedeelte van de opleiding voor de ZM kiezen, een duidelijke 'zee?. 
De ervaren juristen in Nederland en Frankrijk behoeven aan het eind van hun 
opleiding geen examen af te leggen, maar worden (althans in Nederland) 
beoordeeld. De Amerikaanse nieuwe rechters worden niet getoetst, maar 
ontvangen in de regel na afloop van hun introductiecursus een certificaat. 

7.210 Status van de deelnemers aan de opleidingen 

— Degenen die de opleiding voor jonge juristen tot rechter in de vier 
continentaal-Europese landen volgen, hebben een ambtelijk 
dienstverband op proef (zoals de Franse auditeurs die de reguliere 
magistratenopleiding volgen, en de Zweedse jonge juristen tijdens hun 
verblijf bij een gerechtshof), een tijdelijk dienstverband (zoals de 
Nederlandse raio's tijdens het algemene deel van hun opleiding, de 
Zweedse jonge juristen tijdens hun verblijf bij de gerechten van eerste 
aanleg, en de Duitse Referendaren) of een vast dienstverband (dat laatste 
Icrfigen alleen de Nederlandse raio's na hun keuze voor ZM of OM). 
Het is opvallend dat in Zweden de functie van notarie the enigszins 
vergelijkbaar is met the van de Nederlandse gerechtssecretaris, 
uitsluitend wordt vervuld door jonge juristen in opleiding en geen 
eindfimctie is. 

— De positie van de Franse ervaren juristen die tot de verkorte opleiding 
worden toegelaten, is gunstig vergeleken met the van de Nederlandse 
buitenstaanders.' De Franse 'buitenstaanders' hebben reeds een vaste 
aanstelling op het moment dat zij met de verkorte opleiding beginnen. 
Bovendien ligt de duur van hun opleidingstijd vast. De Nederlandse 
buitenstaanders werken eerst parttime bij een gerecht, in de regel alleen 
als rechter-plaatsvervanger, waarvoor zij slechts een geringe vergoeding 
ontvangen. Daarnaast blijven zij in de regel in hun oude functie 
werkzaam. 

Het is opvallend dat de Nederlandse raio's met hun vaste aanstelling na drie 
jaar, op het punt van de arbeidsvoorwaarden een relatief gunstige positie 

Wij laten de Amerikaanse federal judges en state judges hier buiten beschouwing, omdat 
zij reeds als rechter zijn benoemd of gekozen, zodra zij met de introductiecursussen 
beginnen. 



innemen vergeleken met de jonge juristen die in Franlcrijk, Duitsland en 
Zweden voor (onder andere) het rechterschap worden opgeleid, terwijl de 
positie van de Nederlandse buitenstaanders juist ongunstig afsteekt bij die 
van de ervaren juristen die in Frankrijk voor de ZM worden opgeleid. 

7.2.11 Vervolgtraject 

7.2.12 Evaluaties en ervaringen 
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De duur en het karakter van de vervolgtrajecten voor jonge juristen die in de 
vier continentaal-Europese landen tot rechter zijn opgeleid, lopen sterk 
uiteen. In Frankrijk is in feite geen sprake van een vervolgtraject, terwijl dat 
in Nederland, Duitsland en Zweden respectievelijk een, drie tot vijf en 
minimaal acht jaar beslaat. Degenen die in Frankrijk de reguliere 
magistratenopleiding hebben afgerond, worden direct tot rechter benoemd 
en worden ook geacht vanaf dat moment in staat te zijn alle werkzaamheden 
van een rechter te verrichten. Hoewel de Nederlandse ex-raio's eerst nog voor 
een jaar als rechter-plaatsvervanger en gerechtsauditeur bij een gerecht 
worden geplaatst, en zij in die periode worden beoordeeld, is hun benoeming 
tot rechter op het moment waarop zij de raio-opleiding hebben afgerond, zo 
goed als zeker. Degenen die de Duitse opleiding tot Volljurist hebben 
voltooid, moeten bij een gerecht solliciteren en zijn eerst nog drie a vijf jaar 
op proef voordat zij voor een vaste benoeming tot rechter in aarun.erldng 
komen. Het is wel de bedoeling dat zij in die tijd nog de gelegenheid krijgen 
zich in te werken. Bovendien moeten zij tijdens hun proefperiode cursussen 
volgen. In Zweden verloopt het vervolgtraject weer geheel anders. Daar 
moeten de betroldcenen eerst nog minimaal acht jaar werkervaring opdoen in 
een juridische functie bixmen of buiten de gerechtelijke organisatie, voordat 
zij voor het rechterschap in aanmerking komen. 

Aileen in de literatuur over Nederland en Duitsland wordt meer gedetailleerd 
ingegaan op de ervaringen met de opleiding, terwijl voor de raio-opleiding in 
Nederland ook de resultaten van enkele evaluaties bekend zijn. De informatie 
over Franlcrijk en Zweden is beperkt. In Franlcrijk wordt de deelnemers aan 
de opleidingen weliswaar regelmatig feedback gevraagd, maar de resultaten 
daarvan zijn met gepubliceeid. In Zweden heeft een onderzoekscommissie de 

• opleiding geevalueerd. Op grond van de resultaten adviseerde de commissie 
de opleiding te verlengen en verbreden. De redenen waarom de commissie 
een dergelijk advies heeft uitgebracht, zijn ons echter niet bekend. In de 
informatie over de VS wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
introductiecursussen en de permanente educatie, reden waarom wij die in de 
paragraaf over de evaluaties van en ervaringen met de permanente educatie 
(paragraaf 7.5.7) zullen vermelden. Wij zullen ons bier vrijwel beperken tot 
bevindingen in Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
— In Nederland wordt de raio-opleiding door de deelnemers over het geheel 

genomen positief beoordeeld. Niettemin is de opleiding aan kritiek 
onderhevig. Bij deze lcritiek die in de eerste plaats betreldcing heeft op de 
pralctijkstages, gaat het vooral om de volgende punten: 
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- Er worden grote onderlinge verschillen tussen de stages 
geconstateerd, ook aanzienlijke regionale verschillen, waardoor de 
landelijke inzetbaarheid van de rechters in het gedrang zou lcun.nen 
komen. 

- Veel raio's vinden dat hun opleiders te weinig tijd aan hun 
opleidingstaak (kunnen) besteden. 

- Het van te voren met de raio's besproken individuele opleidingsplan 
vormt te weinig een leidraad voor de opleiding. 

- Veel raio's zouden regelmatiger feedback willen krfigen, sommigen 
worden ook te laat geInformeerd over de inhoud van hun 
beoordeling. Bovendien vinden sommige raio's de beoordeling te 
algemeen, met te weinig aandacht voor hun persoonlijk optreden. 

De Nederlandse buitenstaandersopleiding is niet gedvalueerd en het is 
evenmin bekend hoeveel buitenstaanders de opleiding voltooien. In de 
literatuur is de opleiding echter duidelijk aan kritiek onderhevig, die 
vooral betreldcing heeft op de relatief zwaldce rechtspositie van degenen 
die de opleiding volgen: 
- Er is geen landelijk systeem voor de beoordeling van 

buitenstaanders. 
- De tijd the de buitenstaanders, dilcwifis naast een verantwoordelijke 

positie elders, moeten besteden aan hun werkzaamheden bij het 
gerecht waar zij worden opgeleid, staat in geen verhouding tot de 
geringe vergoeding die zij daar, als rechter-plaatsvervanger, voor 
ontvangen. 

Hoewel daar niet expliciet melding van wordt gemaalct, mag men 
aannemen dat de hiervoor genoemde, door de raio's gesignaleerde 
manco's ook bij de buitenstaandersopleiding zijn aan te treffen. Bij de 
buitenstaandersopleiding is dat wellicht zelfs nog meer het geval dan bij 
the van de raio's. De buitenstaandersopleiding valt namelijk geheel onder 
de verantwoordelificheid van de arrondissementsrechtbanlcen en staat 
niet onder het toezicht van een centrale instantie, terwifi een dergelijk 
centraal toezicht we op de raio-opleiding wordt uitgeoefend door SSR 
In Duitsland ligt de opleiding tot Volljurist al jaren onder vuur. Een deel 
van die kritiek richt zich direct op de grondslagen van het huidige 
opleidingssysteem: 
- De opleiding drulct zwaar op de fmancien van de Lander, terwij1 de 

opbrengst voor de Lander relatief gering is, omdat slechts een 
minderheid van de deelnemers aan de opleiding na afronditag 
daarvan in overheidsdienst komt. 

- Van de kant van de advocatuur wordt opgemerlct dat het accent bij 
de opleiding teveel op het rechterschap ligt. 

- Doordat er jaarlijks zoveel Volljuristen op de arbeidsmarkt komen, 
die zich vrij als advocaat mogen vestigen, komen er volgens de balie 
veel meer nieuwe advocaten dan er nociig zijn. 

Deze kritiek roept de vraag op of een gemeenschappelijke voortgezette 
opleidirtg die bestemd is voor alle juristen the de universitaire 
rechtenstudie hebben voltooid, en die voor alle juridische beroepen 
opleidt, met het accent op het rechterschap, voldoende efficient is. 



Naast deze fundamentele lcritiek worden bij de opleiding de volgende 
lcnelpunten gesignaleerd: 
– De opleiding duurt onnodig lang, vanwege de lange wachttijden voor 

de stages. 
– De nieuwe rechters die nog op proef zijn, de Proberichter, krijgen 

minder begeleiding dan voorheen. Als gevolg van de toegenomen 
werkdruk en veranderingen in de procedures moeten de 
Proberichter, tijdens het vervolgtraject na htm opleiding, bij steeds 
meer zaken als alleensprekend rechter optreden. 

— Ook in Frankrijk is het een onderwerp van discussie of nieuwe rechters 
soms niet te snel 'in het diepe' moeten. Er wordt daar namelijk 
gediscussieerd over de vraag of het wel zo goed is dat jonge rechters 
direct na hun opleiding als rechter van instructie worden aangesteld, 
gezien de solistische positie en de ruime bevoegdheden van deze 
magistraat. 

— Bij een vergelzjking tussen de landen, waar de opleidingen (al dan niet 
door middel van een evaluatie) zijn becommentarieerd, valt het volgende 
op. Tussen de landen bestaan vrijwel geen overeen.komsten met 
betrelcking tot de ervaringen die met de opleidingen zijn opgedaan. Het 
zelfde geldt voor de knelpunten die in de diverse landen worden 
gesignaleerd. Dit gebrek aan overeenkomst kan een gevolg zijn van 
verschillen tussen de opleidingen in de diverse landen. Het kan echter 
ook zijn dat bepaalde knelpunten die zich in het ene land voordoen, in 
een ander land eveneens een rol spelen, zonder in de literatuur over dat 
land te worden genoemd, omdat er in dat land andere problemen zijn 
die om nog meer aandacht vragen. 
De Duitse opleiding is, door zijn brede doelgroep en doelstellingen, 
inderdaad uniek vergeleken met de opleiding voor jonge juristen in de 
drie andere continentaal-Europese landen, waarvan het eerste gedeelte 
uitsluitend is bestemd voor toekomstige rechters en officieren van justitie 
en waar beide groepen tijdens de specialisatiefase elk hun eigen weg 
gaan. Het lijkt ons echter waarschijnlijk dat, ondanks het unieke karakter 
van de Duitse opleiding, een aantal bij de Nederlandse opleiding 
gesignaleerde knelpunten, zich eveneens in Duitsland kunnen voordoen. 
Juist omdat in Duitsland de afzonderlijke Lander de jonge juristen voor 
(onder andere) het rechterschap opleiden, zullen zich daar waarschijnlijk 
dezelfde problemen voordoen als bij de Nederlandse raio-opleiding met 
betreldcing tot het handhaven van de uniformiteit van de opleiding. 
Bovendien kan het inwerken van nieuwe rechters in Nederland, evenals 
in Duitsland en Frankrijk, in het gedrang komen, vanwege de hoge 
werkdruk. Zelfs bij de raio-opleiding wordt al vastgesteld dat de 
stagebegeleiders te weinig tijd (kunnen) besteden aan de begeleiding van 
raio's. 



7.2.13 (Mogelijke) veranderingen 
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In Nederland, Duitsland en Zweden komen mogelijke veranderingen van de 
opleiding ter sprake. Deze zijn in de hoofdstuldcen over de landen in lcwestie 
meet in detail besproken. Wij willen ons hier beperken tot enkele punten die 
opvallen als men de landen met elkaar vergelijkt: 
— Ben mogelijke ontvlechtingvan de opleidingen voor jonge juristen, met in 

een vroeger stadium van de opleiding of van het begin af aan aparte 
opleidingen voor de verschillende finicties, komt zowel in Nederland als 
Duitsland ter sprake. Het grote verschil tussen de twee landen is dat in 
Nederland wordt gedacht aan een mogelijke scheiding tussen de 
opleiding voor de ZM en het OM, terwlil in Duitsland niemand verder 
Ilikt te willen gaan dan een scheiding tussen de opleiding voor de 
magistratuur en die voor andere juridische ftuicties, zoals de advocatuur. 
Tegenstanders van een dergelijke ontvlechting wijzen er in de (Duitse) 
literatuur op dat deze het risico met zich meebrengt van een grotere 
afstand en een minder soepele samenwerlcing tussen de diverse 
beroepsgroepen. Bovendien, aldus de tegenstanders, hebben de 
werkzaamheden van de verschWende juridische beroepsgroepen die zich 
met hetzelfde werlcterrein bezighouden, zoals bijvoorbeeld strafrechters, 
officieren van justitie en advocaten voor strafzaken, veel met elkaar 
gemeen. Er bestaan vaak grotere verschillen tussen de werlczaamheden 
van leden van dezelfde beroepsgroep met verschillende werkterreinen, 
zoals civiele en strafrechters. 

— In Nederland en Duitsland gaan stemmen op om de rechtspositie van 
deelnemers aan de opleidingen te wijzigen. In Nederland wordt er door 
sommige auteurs voor gepleit de buitenstaandersopleiding voor ervaren 
juristen aantrekkelijker te maken door de rechtspositie van de 
buitenstaanders te versterken. Daarbij wordt de suggestie gedaan hen 
voor de duur van hun opleiding als gerechtsauditeur in dienst te nemen. 
Er wordt van deze mogellilcheid ook al op steeds grotere schaal gebruik 
gemaalct. Verder worden er in Nederland en Duitsland voorstellen 
gedaan voor veranderingen in de rechtersopleiding voor jonge juristen 
die een achteruitgang in hun rechtspositie met zich mee zouden brengen. 
In Nederland wordt wel eens gedacht aan de mogellildieid bij de raio-
opleiding de buitenstage af te schaffen en alleen jonge juristen met 
minimaal twee jaar werkervaring tot de opleiding toe te laten. In 
Duitsland gaan, vooral van de kant van de overheid, stemmen op om de 
opleiding tot Volljurist geheel door de universiteiten te laten verzorgen 
en de Vorbereitungszeit, inclusief het dienstverband en de bezoldiging 
van de Referendaren, af te schaffen. 

— De lengte van de opleiding voor jonge juristen staat in Nederland, 
Duitsland en Zweden ter discussie. In Nederland en Duitsland worden 
voorstellen gedaan de opleiding te verkorten. In Zweden daarentegen 
loopt een experiment waarbij de opleiding is verlengd. Overigens llikt 
noch de voorgestelde verkorting van de opleiding in Nederland en 
Duitsland, noch de beoogde verlenging in Zweden direct verband te 
houden met de ervaringen die met de opleidingen zelf zijn opgedaan. De 
Duitse voorstellen lijken vooral te worden ingegeven door de behoefte de 



7.3.2 	Verantwoordelzjke irzstantie(s) 

7.3 	Pennanente educatie van rechters 

kosten van de opleiding te verminderen. In Nederland is versnelling van 
de instroom het voomaamste doel van de voorgestelde verkorting van 
het traject. In Zweden wil men de opleiding verlengen, opdat de jonge 
Zweedse juristen niet alleen ervaring opdoen bij gewone of 
administratieve gerechten, maar bij gerechten van beide categorieen. Dit 
voorstel houdt direct verband met de beoogde nauwere samenwerking 
tussen de gewone en de administratieve gerechten. 

7.3.1 	Wettelzjk kader 
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In Nederland en Zweden ontbreekt een wettelijk kader en dat geldt eveneens 
voor de federal judges in de VS. In Franlcrijk daarentegen is de permanente 
educatie van de magistraten, inclusief de ZM, wel wettelijk geregeld. Dat 
geldt ook voor die van de state judges in de meeste Amerikaanse staten. 
In Duitsland is de permanente educatie niet wettelijk verankerd. In dat land 
is er echter een reglement met betreldcing tot de doelgroep, de bezoldiging 
van de docenten, etc. 

Uitvoering van de permanente educatie 
In alle vijf de landen zijn er opleidingsinstellingen die cursussen op centraal 
niveau organiseren, dat wil zeggen voor alle rechters of bepaalde categorieen 
rechters uit het hele land. In Nederland worden de cursussen verzorgd door 
SSR, in Franlcrijk door de ENM in Parijs, in Duitsland door de Deutsche 
Richterakademie, in Zweden door de afdeling Opleidingen van de 
Domstolsverket en in de VS onder meer door de FJC en NJC. 
In vier landen, namelijk Frankrijk, Duitsland, Zweden en de VS worden ook 
cursussen op decentraal niveau gegeven. 
In Frankrijk en Zweden worden de cursussen op decentraal niveau door de 
gerechten verzorgd die daarbij worden geassisteerd door de instelling die de 
permanente educatie op landelijk niveau organiseert. 
In Duitsland worden in sommige Lander de opleidingen op decentraal niveau 
georganiseerd door het ministerie van Justitie, terwijl in andere Lander de 
Oberlandes- en Landgerichte verantwoordelijk zijn voor de permanente 
educatie. 
In de VS worden op decentraal niveau cursussen door de afzonderlijke staten 
georganiseerd die bestemd zijn voor alle rechters of bepaalde categorieen 
rechters in die staat. Daamaast worden in toenemende mate ook cursussen 
op lokaal niveau door de gerechten georganiseerd. 
Het is opvallend dat van de vijf landen alleen in Nederland geen opleidingen 
op decentraal niveau worden georganiseerd. 



7.3.3 Docenten 
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De rol van de minister van Justitie 
In drie van de vier continentaal-Europese landen, namelijk Frankrijk, 
Duitsland en Zweden, heeft de minister direct of indirect invloed op de 
permanente educatie. Nederland vormt de enige uitzondering. 
— In Frankrijk overlegt de ENM met onder meer de minister van Justitie 

over het cursusprogramma voor de permanente educatie. Bovendien 
wijst de minister de ENM op de noodzaalc van bepaalde cursussen in 
verband met wetswijzigingen. 

— In Duitsland hebben de bondsminister van Justitie en de ministers van 
Justitie van de Lander invloed op het cursusprogramma van de Deutsche 
Richterakademie. Op decentraal niveau verzorgt de minister van Justitie 
in sommige Lander de permanente educatie, in andere Lander heeft hij 
die taalc gedelegeerd naar een gerecht. 

— In Zweden geeft de minister van Justitie richtlijnen voor het beleid, terwill 
de Domstolsverket en de gerechtshoven met de uitvoering daarvan zijn 
belast op respectievelijk centraal en decentraal niveau. 

In de VS hebben de ministers van Justitie van de federatie en de staten geen 
enkele invloed op de permanente educatie van de ZM. 

Financiering 
In alle vier de continentaal-Europese landen, dus ook in Nederland, wordt de 
permanente educatie gefinancierd door de minister(s) van Justitie. In 
Duitsland voorziet de bondsminister in de helft van het budget van de 
Deutsche Richteralcademie, terwijl de ministers van Justitie van de Lander de 
andere helft voor hun rekening nemen. 
In de VS wordt de permanente educatie van de federal judges en state judges, 
evenmin als de introductiecursussen voor de rechters, gefinancierd door de 
ministers van Justitie van de federatie en de staten. Ook de permanente 
educatie wordt in de VS bekostigd met andere overheidsgelden, door 
particuliere organisaties of personen en/of door de ZM zelf. 

Het is opvallend dat Nederland het enige continentaal-Europese land is waar 
de minister van Justitie geen invloed heeft op de inhoud van de permanente 
educatie van de ZM. In dat opzicht staat Nederland dichter bij de VS, waar 
invloed van the kant eveneens afwezig is. Een wezenlijk verschil tussen beide 
landen is echter dat in Nederland de permanente educatie we! — zoals ook in 
de andere continentaal-Europese landen gebeurt — wordt bekostigd door de 
minister van Justitie, terwill dat in de VS niet het geval is. 

In alle vijf de landen wordt de permanente educatie gegeven door docenten 
die op free-lancebasis werken. De groep docenten bestaat in alle vijf de 
landen nit rechters, officieren van justitie, andere juristen (zoals advocaten en 
hoogleraren in het recht) en experts in andere disciplines. 



7.3.4 Doelgroep 
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De breedte van de doelgroep van de permanente educatie is in de vijf landen 
verschillend: 
— De doelgroep is in Zweden het meest beperkt: de cursussen zijn 

uitsluitend bestemd voor de leden van de ZM. 
— Dat geldt weliswaar ook voor de meeste cursussen in de VS, maar er 

worden daar cursussen gegeven die eveneens zijn bestemd voor 
officieren van justitie. Hoewel veel Amerikaanse educatieve instellingen 
ook cursussen voor de gerechtelijke ondersteuning organiseren, vinden 
de cursussen voor deze functionarissen gescheiden van die voor de ZM 
plaats. 

— Uit de literatuur valt op te maken dat er in Duitsland meer 
gemeenschappelijke cursussen voor de zittende en staande magistratuur 
zijn dan in de VS. De cursussen van de Deutsche Richteralcademie zijn 
bestemd voor alle rechters en officieren van justitie, evenals de cursussen 
in sommige Lander. In andere Lander daarentegen worden aparte 
cursussen voor speciale doelgroepen georganiseerd (civiele rechters, 
strafrechters en/of officieren van justitie). Ook in Duitsland blijft de 
doelgroep van de cursussen beperkt tot de rechterlijke macht. 

In Nederland en Franlcrijk zijn de doelgroepen breder dan de rechterlijke 
macht, maar niet identiek. 
- In Nederland staan sommige cursussen niet alleen open voor de zittende 

en/of staande magistratuur, maar ook voor leden van de ondersteuning 
van de parketten en/of gerechten, en voor advocaten. 

— De cursussen voor de magistraten in Frankrzjk staan niet open voor de 
ondersteuning, maar wél soms voor mensen van buiten, zoals advocaten, 
politiemensen en prefecten. 

7.3.5 Tijdsduur 

In vier van de vijf landen duren de cursussen hooguit een dildce week en 
meestal korter. Aileen in de VS duurt een beperkt aantal cursussen langer, 
namelijk enkele weken. De meeste cursussen nemen daar echter niet meer 
dan den a twee dagen in beslag. 

7.3.6 Inhoud van de permanente educatie 

In alle vijf de landen handelt een deel van de cursussen over zuiver juridische 
onderwerpen, zoals wetswijzigingen en (in de vier Europese landen) 
Europees recht, zijn sommige cursussen gericht op de ontwikkeling van 
vaardigheden, zoals sociale en comrnunicatieve vaardigheden, zijn er 
managementcursussen, terwijl er ook meer interdisciplinair cursussen 
worden gegeven, bijvoorbeeld over voor de ZM relevante maatschappelijke 
ontwildcelingen, economie, etc. 
Bovendien kunnen de magistraten in Frankrzjk korte stages lopen bij 
instanties buiten de magistratuur, zoals bij het parlement of in het 
bedrijfsleven. 



Dit lage percentage wordt wellicht verklaard door het felt dat in de VS in het middelbaar 
en universitair onderwlls relatief veel aandacht worth besteed aan presentane en sociale 
vaardigheden. 
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Voor Duitsland en de VS is informatie bekend over de verhouding waarin 
deze soorten cursussen worden gegeven en die verhouding lijIct in beide 
landen in zoverre overeen te komen, dat ongeveer de helft van de cursussen 
handelt over zuiver juridische onderwerpen en een kwart interdisciplinaire 
onderwerpen behandelt. In de VS lijkt bij de resterende cursussen echter 
vooral het accent te liggen op management (vooral dat van de organisatie en 
in mindere mate personeelsmanagement), terwiji in Dullsland bij de overige 
cursussen vooral wordt gestreefd naar de verbetering van sociale 
vaardigheden. In de VS is slechts 4% van de cursussen primair gericht op het 
trainen van communicatieve vaardigheden.m 

In de vier landen waar melding wordt gemaalct van cursussen op decentraal 
niveau, hebben the soms een enigszins ander karalcter clan the op centraal 
niveau: 
— De door de gerechten georganiseerde cursussen in Frankrijk behandelen 

vooral specifieke plaatselijke onderwerpen, zoals bosbranden en 
brandstichting in Zuid-Franlcrijk, visserijconflicten in de kuststreken, etc. 

— De in Duitslandvoor de afzonderlijke Lander georganiseerde cursussen 
behandelen soms voor bepaalde categorieen rechters (en eventueel 
officieren van justitie) specialistische onderwerpen. 

— In de VS— waar de wetten in de afzonderlijke staten verschillen — 
richten de natthnale opleidingsinstellingen zich bij hun cursussen voor 
state judges vooral op het ontwikkelen van algemene vaardigheden en 
technieken die niet op specifieke wetten berusten. Een deel van de 
cursussen the in de afzonderlijke staten worden georganiseerd, behandelt 
de wetgeving van de staat in lcwestie. 

7.3.7 	Vrijwilliglverplicht 

In de meeste staten van de VS is permanente educatie verplicht voor alle 
state judges of bepaalde categorieen van hen. Het is ons overigens niet 
duidelijk of, en zo ja welke, sancties zijn verbonden aan het niet deelnemen 
daaraan. 
In de andere staten van de VS vindt deelname op vrijwillige basis plaats. Dat 
geldt ook voor de Amerikaanse federal judges en voor de rechters in de vier 
continentaal-Europese landen. De mate waarin de rechters feitelijk toch 
onder druk staan of zich zelf (moreel) verplicht voelen om cursussen te 
bezoeken lijkt echter uiteen te lopen. In Frankrijk wordt er door de leiding 
druk uitgeoefend op de magistraten om aan permanente educatie deel te 
nemen. Verder is de cultuur birmen de groep van de Amerilcaanse federal 
judges zodanig dat vrijwel iedereen dat doet. Aileen in Nederland en 
Duitsland lijIct deelname op meer vrijblijvende basis plaats te vinden. Daarin 
lijkt echter verandering te komen, nu de gerechten zich in toenemende mate 



met kwaliteitsborging bezighouden en in verband daarmee een 
opleidingsbeleid ontwikkelen. 

7.3.8 Relatie tussen loopbaan en permanente educatie 

7.3.9 Evaluaties en ervaringen 
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— In verband met veranderingen in functie worden in alle vijf de landen 
cursussen gegeven. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om 
managementcursussen voor rechters die in een managementfunctie zijn 
aangesteld. Daarnaast zijn er cursussen voor rechters die van een 
bepaald type gerecht (of sector binnen een gerecht) overstappen naar 
een ander soort gerecht (of andere sector). 

— Een verband tussen promotiemogelijkheden en deelname aan permanente 
educatie lijkt in vier van de vijf landen (vooralsnog) afwezig, hetgeen ook 
samenhangt met de omstandigheid dat er binnen de rechtsprekende 
macht in die landen (vooralsnog) geen sprake is van een duidelijke 
carrierestructuur. Frankrijk vormt daarop een uitzondering. In dat land is 
de magistratuur, ook de, zittende magistratuur, duidelijk hierarchisch 
georganiseerd, met onder meer rangen en salarisschalen. Deelname aan 
permanente educatie heeft daar consequenties voor de periodieke 
beoordeling die de rechters van hun gerechtspresident lcrijgen en als 
zodanig voor hun verdere loopbaan. 
In Nederland zal de organisatiestructuur van de gerechten, naar het zich 
laat aanzien, meer worden gestroomlijnd, hetgeen meer duidelijIcheid 
geeft ten aanzien van de verdeling van de verantwoordelijkheden. In de 
nieuwe situatie kan -het volgen van bijvoorbeeld managementcursussen 
of cursussen in leidinggeven een pre zijn voor rechters die de functie van 
(vice-)president ambieren. 

— Wat betreft de deelname aan de cursussen, is alleen over Nederland en 
Frankrijk voor alle cursussen samen bekend hoeveel procent van de 
rechters en officieren van justitie daar jaarlijlcs aan deelnemen. Voor 
Duitsland zijn alleen cijfers bekend over de tevredenheid over en 
deelname aan de cursussen van de Lander. In geen van de drie landen 
zijn aparte cijfers bekend over de rechters. Over Zweden en de VS zijn 
geen cijfers beschikbaar. 
In Nederland is een overgrote meerderheid van de magistraten weliswaar 
tevreden over de lcwaliteit en het keuze-aanbod van de cursussen, maar 
neemt minder dan een lcwart van hen deel aan tenminste een cursus per 
jaar. In Duitsland is eveneens een ruime meerderheid van de magistraten 
van de Lander tevreden over het cursusprogramma dat in hun Land 
wordt aangeboden, maar neemt slechts een lcwart van hen daar jaarlijks 
aan deel, volgens de betrokkenen zelf wegens tijdgebrek. 
In Franlcrijk daarentegen bezoekt meer dan de helft van de magistraten 
jaarlijks minstens een cursus die op landelijk niveau wordt 
georganiseerd, en gaat ruim een derde (ook) jaarlijks naar een of meer 
decentraal gegeven cursus(sen). 



7.3.10 (Mogekke) veranderingen 
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De verschillen tussen enerzijds FranIcrijk en anderzijds Nederland en 
Duitsland houden mogelijk verband met de grotere druk die er in 
FranIcrijk op de magistraten wordt uitgeoefend om gebruik te malcen van 
de geboden mogellilcheden op het terrein van de permanente educatie 
(zie paragraaf 7.3.8). 

— Uit een ouder Amerikaans onderzoek onder gekozen state judges zijn 
door hen als voomaamste redenen om cursussen te volgen genoemd: 
vergroting van de deskundigheid, contact met collega's en 
beroepsperspectieven. Verder is uit dit onderzoek gebleken dat de 
waarde the de rechters aan deze factoren hechten, onder meer 
samenhangt met hun sekse, de tijd dat zij jurist zijn en de duur van hun 
werkervaring als rechter. 

— Er llikt bij de permanente educatie soms een spanningsveld te bestaan 
tussen wat er in de praktijk gebeurt en wat door de docenten en de 
doelgroep wenselijk wordt geacht. Daarbij gaat het zowel om de 
doelstellingen als de inhoud van de cursussen. 
— Wat betreft de doelstellingen van de permanente educatie zou deze 

volgens de standards and principles van NASJE, een netwerk van 
opleiders in de VS, vooral moeten dienen voor 
deskundigheidsbevordering en verdere persoonlijke groei. In 
Duitsland lliken de magistraten een vergelijkbaar doel voor ogen te 
hebben. Bij de Deutsche Richterakademie bestaat namelijk de indruk 
dat de belangstelling onder de magistraten toeneemt voor 
activiteiten ter verbetering van hun sociale vaardigheden. Niettemin 
ligt het accent bij de permanente educatie in de VS en Duitsland 
vooralsnog meer op kennisoverdracht dan op het trainen in 
vaardigheden. 

— Wat betreft de inhoud, blijkt uit een behoeftepeiling onder de 
Amerilcaanse state judges dat zij vooral in maatschappelijke 
onderwerpen zijn genteresseerd en in mindere mate in puur 
juridische. In Duitsland lijken de magistraten ook steeds meer 
belangstelling te krijgen voor interdisciplinaire onderwerpen, terwij1 
hun belangstelling voor zuiver juridische onderwerpen enigszins 
afneemt. Niettemin gaan veel minder cursussen in de VS en 
Duitsland over maatschappelijke en interdisciplinaire dan over 
zuiver juridische onderwerpen. 

Uit de literatuur over de overige drie landen, Nederland, Franlcrijk en 
Zweden, valt niet op te maken of daar een vergelijkbaar spanningsveld 
tussen theorie en pralctijk bestaat, omdat over deze landen geen melding 
wordt gemaalct van (de resultaten van) behoeftepeilingen. 

In Nederland, Duitsland en Zweden lijkt sprake te zijn van een tendens 
deelname aan permanente educatie een minder vrijblijvend karakter te 
geven. 
In de tabellen 17, 18 en 19 wordt een overzicht gegeven van respectievelijk de 
relcrutering en opleiding voor, en de permanente educatie van de ZM in de 
vijf onderzochte landen. 



label 17: 	Rekrutering van de ZM in de vijf landen 

Aspect 

Wettelijk geregeld Ja 

Verantwoordelijke RM 
instantie(s) 

Invloed v.d. min. 	Jo, maar weinig 
V. Justitie 
Formele 
selectiecriteria 
Wijze van 
selecteren 

Ervaringen 

(Mogelijke) 
veranderingen 

Nederland 

raio's 

Ja 

Psych. onderzoek, 
gesprek met 
commissie  
30% v.d. instroom. 

De duur v.d. 
selectieprocedure is 
verkort. 

buitenstaanders 

Nee 

RM 

Nee 

Ja 

Psych. onderzoek, 
gesprek met 
commissie  
70% v.d. instroom 

Beoogde verkorting 
v.d. 
selectieprocedure 

Frankrijk 

volledige 
opleiding 

Ja 

ENM a  

Ja 

Ja 

Concours 

Groeiend aanbod van 
jonge juristenc bij 
premier concours 

Niet bekend. 

verkorte 
opleiding 

Ja 

ENM 

Jo 

Ja 

Concours 

De meeste ervaren 
juristen komen uit de 
advocatuur. 

Tendens om vaker 
ervaren juristen via 
speciale campagnes 
te werven. 

Duitsland 

Ja 

Min. v,. Justitie van 
de Lander 

Ja 

Ja 

Universitair examen 

Door de grote 
instroom lange 
wachtlijsten voor 
stages.  
Niet bekend. 

Zweden 

Ja 

DV b  

Nee 

Ja 

Resultaten v.d. studie 

a 	Ecole Nationale de la Magistrature 
b 	Domstolsverket 
c 	In feite komt iedereen die over een diploma beschikt van een voortgezette opleiding van 4 jaar na de middelbare school voor deelname in aanmerking. 

Verenigde Staten 

federal 
article III judges 

Procedures: ja; 
criteria: nee 
Min. v. Justitie, 
president, Senaat 

Ja 

Nee 

state judges 

Ja 

Gouverneur/wet-
gevend lichaam/ 
bevolking 
Nee 

Ja 

Gesprek met diverse Benoeming of 
instanties 	 verkiezing 

Vrijwel alle jonge 	Grotere diversiteit 
juristen gaan de 	aan werkervaring dan 
rechtersopleiding 	bij state judges. 
volgen.  
RM ondervindt meer Niet bekend. 
concurrentie van bijv. 
advocatenkantoren 
bij rekrutering van 
jonge juristen  

De meeste state 
judges zijn uit de 
advocatuur 
afkomstig.  
Niet bekend. 



Tabel 18: 	Opleiding van de IM in de vijf landen 

Aspect 

Wettelijk geregeld Ja 

Verantwoordelijke SSR' 
instantle(s)  
Financier(s) 

Invloed v.d. min. 	Ja 
v. Justitie 
Status van 
docentend 
Doelgroep 

Tijdsduur  
Inhoud (cursussen 
en stages) 

Generalistisch/ 
specialistisch 

a 

Nederland 

ralo's 

Min. v. Justitie 

Freelance 

ZM en OM 

86 mnd.  
Intr. RM en extern° 
organisatie, verdie-
ping in 2 sectoren.  
Generalistisch 

Frankrijk 

buitenstaanders 	volledige 
opleiding 

Nee 

ZM (soms cursussen 
bij SSR of elders)  
MM. v. Justitie 

Nee 

Freelance 

ZM 

90 mnd.  
Kennismaking met en 
verdieping in 1 of 2 
sectoren.  
Opleiding in 1 of 2 
sectoren 

Ja 

ENMb  
in Bordeaux en ZM 
MM. v. Justitie 

Ja 

ZM en OM 

32 mnd.  
Voorbereiding op het 
werk; multidisci-
plinaire aanpak.  
Generahstisch en 
specialistisch 

Vrijwillig/ 	 Verplicht 	 Vrijwilfig 	 Verplicht 
verplicht  
Toets/beoordeling Beoordefing 	Beoordefing 	Beoordelingen en 

concours  
Status v.d. 	Algemeen deel: op 	Parttime rechter-plv. 	Op proef 
deelnemers 	proef: 

specialisatie: vast  
Ventolgtraject 	1 jr. rplv/ 	 Geen 	 Geen 

gerechtsauditeur  
Evaluaties/ 	Regionale verschillen Regionale verschillen Onbekend 
ervaringen  
(Mogelijke) 	Verkorting? 	Cursussen verplicht 	Onbekend 
veranderingen 

verlcorte 
oplelding 

Ja 

ENM 
in Parijs en ZM 
Min. v. Justitie 

Ja 

Vast en freelance 	Vast en freelance 

ZM 

102 mnd.  
Voorbereiding op het 
werk. 

Vooral specialistisch 

Verplicht 

Beoordeling 

Vast 

Geen 

Onbekend 

Ink v.d. opl. ath. v. 
functie. 

Duitsland 

Ja 

MM. v,. Justitie en 
ZM van de Lander 
Min. v. Justitie v.d. 
Lander  
Ja 

Vast en freelance 

Alle juridische 
beroepen  
78 mnd.  
Rel. veel aandacht 
voor procesrecht en 
vonnissen schrijven.  
Generalistisch 

Verplicht 

Examen 

Tijdelijk 

35 jaar rechter op 
proef  
De opl. kost de 
overheid veel geld. 
Verkorting 

Zweden 

Nee 

DV` en ZM 

MM. v. Justitie 

Ja 

Freelance 

ZM en OM 

160 mnd.  
Voorbereiding op het 
werk. 

Generahstisch/ voor 
admin. of gewoon 
cterecht 
Vrijwillig 

Beoordeling 

Bij ger van I ste  aanl.: 
tijdelijk; bij gerechtsh 
op proef  
MM. 8 jaar ervaring 
in juridisch beroep.  
Afvalrace tijdens opl. 
werkt niet goed.  
Opl. breder, dieper, 
!anger  

Verenigde Staten 

federal 
article III judges 

Nee 

Opleidings 
instanties en ZM  
Overheid, 
particulieren en ZM 
Nee 

Freelance 

ZM 

120180 1  
Van ervaren juristen 
rechters maken. 

Generalistisch en 
speciafistisch 

Geen 

Reeds tot rechter 
benoemd 

N.v.t 

Zie permanente 
educatie.  
Lie per 
manente educatie 

state judges 

In de meeste staten: 
ja 
Opleidings 
instanties en ZM  
Overheid, 
particulieren en ZM 
Nee 

Freelance 

ZM 

120180'  
Van ervaren juristen 
rechters maken. 

Generalistisch en 
specialistisch 

In veel staten 
verplicht  
Ambtstermijn al dan 
niet verlengd.  
Reeds tot rechter 
gekozen of benoemd. 

N.v.t. 

Lie permanente 
educatie.  
Lie per 
manente educatie 

Stichting Studiecentrum Rechtspleging 
Ecole Nationale de la Magistrature 
Domstolsverket 
In elle vijf de landen bestaan de docenten uit rechters, officieren van justifie, advocaten en hoogleraren in het recht, departementale ambtenaren On de vier continentaal-Europese landen) en experts op 
niet-juridische terreinen. 
Van afsluiting rechtenstudie tot vaste benoeming (zie ook tabel 7 en figuur 1). 
De cijfers berusten op de gemiddelde werkervaring van de state judges. Men mag er naar ons oordeel van uitgaan dat de 'zware' article III judges over minstens evenveel werkeivaring beschikken. 



label 19: 	Permanente educatie van de ZM in de vijf landen 

Aspect 

Wettelijk geregeld  
Verantwoordelijke 
instantle(s) 

Financier(s) 

Invloed v.d. min. 
V. Justitie 
Status van docentenc 
Doelgroep 

Tijdsduur 

Inhoud 

verplicht 

(Mogelijke) 
veranderingen 

Nederland 

nee 
SS Ra  

Min. v. Justitie 

Nee 

Freelance  
ZM, evt. samen met OM, 
secr. ZM/OM, en/of advoc. 
17 dagen. 

Kennisoverdracht training 
in vaardigheden. 

Vrijwillig. 

Relatie met loopbaan 	Managementcursussen en 
cursussen voor .  

sectoroverstappers  
Evaluaties/ervaringen 	Percentage tevreden 

rechters veel hoger dan 
perc. deelnemers. 

Dee!name wordt 
waarschijnlijk minder 
vrijblijvend. 

Franktijk 

ja  
Centr.: ENMa 
decentr.: gerechten, 
geadviseerd door de ENM. 

Min. v. Justitie 

Ja 

Freelance  
ZM en OM, evt. mensen 
van buiten (advoc, etc.).  
17 dagen. 

Centr.: multidisciplinaire 
onderwerpen; decentraal.: 
lokale onderwerpen.  
Vrijwillig, maar wél druk om 
mee te doen. 

Speciale cursussen voor 
rechters met nieuwe taken. 

Meerderheid v.d. 
magistraten neemt jaarlijks 
deel 

1/3 v.d. cursussen wordt 
jaarlijks vernieuwd. 

Duitsland 

Nee  
centr: Deutsche 
Richterakademie; 
decentr: Lander (ZM of 
min. v. Just.) 
Centraal: Federatie en 
Lander; decentr.: Lander. 
Ja 

Freelance  
ZM, ZM en OM, of alleen 
gespecialiseerde rechters. 
38 dagen. 

Vooral juridisch, maar ook 
multidisciplinair en soc. 
vaardigheden.  
Vrijwillig. 

Specialistische cursussen. 

Percentage tevreden 
rechters veel hoger dan 
perc. deelnemers. 

Meer en kortere cursussen 
van Richterakademie; evt. 
verplichte deelname. 

Zweden 

Nee  
centr.: DV); 
decentr.: gerechten, evt. 
geadviseerd door de DV. 

Min. v. Justitie, via de DV. 	Overheid, bedrijfsleven, etc. Overheid, bedrijfsleven, etc. 

Ja 

Freelance 
ZM 

17 dagen. 

Centr.: algemeen, maar ook 
multidisciplinair; decentr.: 
specialistisch.  
Vrijwillig, maar wel druk om 
mee te doen. 

Cursussen voor stafleden 
en gerechtspresidenten. 

Behoefte aan verbreding en 
verdieping. 

Meer cursussen en een 
beter gestructureerd 
programma; enkele 
cursussen verplicht.  

Verenigde Staten 

federal 
article III judges 

Nee  
diverse instellingen (soms 
ook samen met state 
judges). 

Nee 

Freelance, soms pro deo.  
ZM, ZM en OM, of alleen 
gespecialiseerde rechters. 
0,5 —14 (meestal la 2) 
dagen.  
Vooral over primair proces 
bij de gerechten en 
management  
Nee 

Cursussen voor rechters 
met nieuwe taken en 
specialistische rechters  
Gewenste vorm en inhoud 
v.d. cursussen vaak anders 
dan de werkelijke vorm en 
inhoud. 
Meer samenwerking tussen 
opleidings instellingen, 
meer specialisatie en leren 
op afstand'.  

state judges 

In de meeste staten: ja  
instellingen op staats, lokaal 
en soms op federaal niveau. 

Nee 

Freelance, soms pro deo.  
ZM, ZM en OM, of alleen 
gespecialiseerde rechters. 
0,5 —14 (meestal 1 a 2) 
dagen.  
Vooral over primair proces 
bij de gerechten en 
management  
In sommige staten: ja, voor 
alle of bepaalde cat. state 
judges.  
Cursussen voor rechters 
met nieuwe taken en 
specialistische rechters  
Gewenste vorm en inhoud 
v.d. cursussen vaakanders 
dan de werkelijke vorm en 
inhoud. 
meer samenwerking tussen 
opleidings instellingen, 
meer specialisatie en leren 
op afstand'.  

a 	Ecole Nationale de la Magistrature 
b 	Domstolsverket 
c 	In alle vijf de landen bestaan de docenten uit rechters, officieren van justitie, advocaten en hoogleraren in het recht, departementale ambtenaren (in de vier continentaal-Europese landen) en experts op 

niet-juridische terreinen. 



7.3.11 Hiaten 
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De inforrnatie waarover wij beschildcen, vertoont een aantal hiaten: 
— Er is weinig informatie bekend over de ervaringen die men met de 

(permanente) educatie van rechters heeft opgedaan. Er wordt in de 
literatuur zelfs in het geheel geen melding gemaalct van het effect van 
(permanente) educatie op het functioneren van rechters in de pralctijk, 
terwill de educatie toch vooral is bedoeld om rechters beter te laten 
functioneren. Hudzik (1995) constateert dat er geen systematisch 
onderzoek is gedaan naar het effect van de (permanente) educatie. 

— Er is geen informatie bekend over de gevolgen van een mogelijke 
ontvlechting van de opleidingen voor de ZM en het OM. 

— De informatie geeft geen aanlcnopingspunten voor de beantwoording van 
de vraag of invoering van functiegerichte opleidingen ten behoeve van 
een verdere specialisatie van de leden van de ZM al dan niet valt aan te 
bevelen. 

7.4 	Aandachtspunten voor het Nederlandse opleidingsbeleid 

Naar aanleiding van de in hoofdstulc 1 vermelde maatschappelijke 
ontwildcelingen en verschillende visies op de professionaliteit van de ZM, en 
de hiervoor weergegeven informatie over de rekruterings- en 
opleidingssystemen in de vijf landen, verdienen naar ons oordeel de volgende 
punten de aandacht voor het relcruterings- en opleidingsbeleid van de ZM in 
Nederland. Deze houden verband met de vraag wellce instantie(s) 
verantwoordelijk zijn voor de rekrutering en (permanente) educatie van de 
ZM. Verder wordt ingegaan op de benoeming van relatief jonge juristen tot 
rechter voor het leven, de (mogelijke) gevolgen voor het opleidingsbeleid van 
het (dreigend) tekort aan rechters en de maatregelen die kunnen worden 
genomen om deze op te vangen. Daamaast wordt aandacht besteed aan de 
verschillende visies op de rechterlijke professie en aan de te verwachten 
behoefte aan meer permanente educatie. Ten slotte wordt nagegaan in 
hoeverre de Icwaliteit van de (permanente) educatie van de ZM zou kunnen 
worden bewaakt. 

7.4.1 	Verantwoordeltike instanties 

Er bestaan tussen de vijf onderzochte landen aanzienlijke verschillen in de 
invloed van de minister van Justitie op het opleidingsbeleid, de wettelijke 
verankering van de (permanente) educatie van de ZM en de mate waarin het 
opleidingsbeleid op centraal of decentraal niveau wordt vastgesteld: 
— In alle vijf de landen vervult de staat, c.q. de minister van Justitie, een rol 

bij de werving en selectie van rechters. In de VS heeft de minister van 
Justitie geen enkele invloed op het opleidingsbeleid, en van de vier 
Europese landen is de invloed van de minister in Nederland het geringst. 

— De ENM heeft in Franlcrijk een monopoliepositie. Het is mogelijk dat in 
Nederland bij de versterlcing van de rechterlijke organisatie en de komst 
van de Raad voor de rechtspraak een keuze zal moeten worden gemaakt 
met betreldcing tot de invloed van de overheid op de werving, selectie en 



7.4.2 Jonge rechters 
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opleiding van rechters. Daarbij gaat . het dan om de vraag hoeveel invloed 
nog acceptabel of juist wenselijk is. De ENM is wettelijk gemachtigd om 
alle opleidingen voor de magistratuur te verzorgen en het budget van de 
ENM wordt grotendeels gefinancierd door het ministerie van Justitie. De 
situatie in de VS is precies het tegenovergestelde. Daar zijn de taken van 
de opleidingsinstellingen in het geheel niet wettelijk geregeld, wordt de 
(permanente) educatie van rechters door zeer veel verschillende 
instellingen verzorgd en wordt deze dilcwijls uit diverse bronnen 
gefinancierd. 
Met betreldcing tot de wijze waarop de (permanente) educatie wordt 
georganiseerd en gefinancierd, lijkt Nederland zich ongeveer midden 
.tussen deze twee uitersten te bevin.den. 

— Er bestaan tussen de landen verschillen in de mate waarin het 
opleidingsbeleid is gecentraliseerd, terwijl het in sommige gevallen wel 
en in andere niet wettelijk is veran.kerd. Twee uitersten in dat opzicht 
vormen enerzijds het Frame model, waarbij de rechtersopleiding sterk is 
gecentraliseerd en wettelijk verankerd, en anderzijds het model van de 
Nederlandse opleiding voor buitenstaanders die geheel onder de 
verantwoordelijkheid valt van de arrondissementsrechtban.ken en die niet 
wettelijk is geregeld. Het Zweedse model waarbij de minister de 
algemene beleidslijnen aangeeft en de Zweedse `Raad voor de 
rechtspraak' (Domstolsverket) de gerechten bij hun opleidingsactiviteiten 
op decentraal niveau adviseert, lijkt een middenpositie tussen deze twee 
uitersten in te nemen. 
Wellicht heeft de komst van de Raad voor de rechtspraak in Nederland 
tot gevolg dat men zich moet herbezinnen op de vraag in hoeverre het 
opleidingsbeleid op centraal of decentraal niveau moet worden 
gerealiseerd. 
Indien wordt gekozen voor een model waarbij de verantwoordelijkheid 
voor het opleidingsbeleid (deels) is gedecentraliseerd, lijkt het van belang 
voorzieningen te treffen om het opleidingsbeleid in de diverse 
arrondissementen op elkaar af te stemmen, dit in verband met de 
beoogde rechtsgelijkheid en de landelijke inzetbaarheid van de rechters. 

— Het is opvallend dat de Zweedse Domstolsverket, een Noord-Europese 
variant van een `Raad voor de rechtspraak', een cruciale rol vervult bij de 
(permanente) educatie van rechters, terwijl dat niet geldt voor de Frame 
Conseil superieur de la magistrature, een Zuid-Europese variant van een 
dergelijke Raad. Naar het zich laat aanzien krijgt Nederland een Raad 
voor de rechtspraak naar Noord-Europees model. Het is echter 
vooralsnog onduidelijk welke rol deze bij de (permanente) educatie van 
de ZM zal vervullen. 

Degenen die in Nederland de raio-opleiding volgen worden, zeker in 
vergelijlcing met de Zweedse juristen, op jonge leeftijd tot rechter voor het 
leven benoemd. Naar aanleiding daarvan valt het volgende op te merken: 
— In Duitsland en Frankrijk lijlct sprake te zijn van een tendens om steeds 

meer rechters, ook jonge rechters met weinig ervaring, als alleensprekend 
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rechter te laten optreden. Ongeveer 30% van de Nederlandse rechters 
heeft de raio-opleiding gevolgd en treedt eveneens op relatief jonge 
leeftijd tot de ZM toe. Het is onbekend of zij ook reeds snel als 
alleensprekend rechter worden ingezet. Indien zich in Nederland een 
soortgelijke ontwildceling als in het buitenland zou gaan voordoen, lijkt 
ons dat een punt van zorg voor het opleidingsbeleid. 

— In Nederland bevinden de jonge juristen die na hun opleiding tot rechter 
voor het leven worden benoemd, zich al in een vroeg stadium van hun 
loopbaan in een eincifunctie. Mede als gevolg van de krappe 
arbeidsmarIct zouden zij, meer dan voorheen, in de verleiding kunnen 
komen in een latere fase van him loopbaan naar een functie buiten de 
ZM over te stappen. Lilt zou gevolgen kiumen hebben voor het 
opleidingsbeleid omdat er dan wellicht meer nieuwe rechters moeten 
worden gerelcruteerd en opgeleid. Bovendien kurmen eventuele 
maatregelen om de rechters 'vast te houden' door hun meer doorgroei-
en ontwikkelingmogelijkheden te bieden, consequenties hebben voor de 
permanente educatie van de ZM. 

7.4.3 Opvang van een (dreigend) tekort aan rechters 

Bij het zoeken naar mogelijkheden om aan het (dreigend) tekort aan rechters 
het hoofd te bieden, wordt onder meer gedacht aan: versterking van 
manlcracht, vergroting van de efficientie van de gerechten en het bevorderen 
van altematieve geschillenbeslechting. Al deze maatregelen hebben 
consequenties voor de (permanente) educatie van de ZM: 
— In Nederland en Frankrijk is de manIcracht versterld door meer rechters 

aan te treklcen, clan met de gebruikelijke methodes van werving, selectie 
en opleiding yak te realiseren. Daartoe is in Nederland de 
selectieprocedure versneld en in FranIcrijk geworven onder ervaren 
juristen, die kunnen volstaan met een kortere opleiciing clan de reguliere 
voor jonge juristen. In Nederland bestaan ook plannen om juristen te 
gaan rekruteren die tot dusver niet in aanmerking lcwamen voor de ZM, 
namelijk juristen die te oud zijn voor de raio-opleiding en te onervaren 
om als buitenstander tot de ZM toe te treden. Zij zouden dan een 
speciaal op hun ervaring toegesneden modulair opleidingsprogramma 
laumen volgen. 

— Het streven naar een meer efficiente werlcwijze bij de gerechten brengt 
verandetingen in de manier van werken van zowel het rechtsgeleerd als 
niet-rechtsgeleerd personeel met zich mee. Deze veranderingen kunnen 
met cursussen worden ondersteund. 

— Altematieve geschillenbeslechting, zoals mediation, is alleen te realiseren 
indien alle betrokkenen, dus ook de ZM, worden geinformeerd over de 
mogelijkheden. Dit kan onder meer gebeuren door middel van 
cursussen. 
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De rechterlijke professie kan zich in verschillende richtingen ontwilckelen. 
Daarbij valt te denken aan enerzijds de Ilassieke' rechterlijke professie, 
waarbij de professionals generalisten zijn en zich vooral met zuiver juridische 
onderwerpen bezighouden terwijl zij een autonome positie innemen, 
anderzijds de `moderne' rechterlijke professie waarbij de professionals zich 
meer specialiseren, relatief veel aandacht besteden aan multi-disciplinaire 
onderwerpen en een plaats in een hierarchie innemen (zie paragraaf 1.3). 
Momenteel vindt binnen de ZM een levendige discussie plaats over de vraag 
of de rechters zich meer moeten gaan specialiseren en hoe de gerechtelijke 
organisatie kan worden versterkt. De resultaten van dit debat zullen direct 
gevolgen hebben voor de (permanente) educatie. Daarom is het gewenst dat 
eerst zoveel mogelijk duidelijk wordt welke visie op de rechterlijke 
professionaliteit in Nederland in de nabije toekomst de overhand zal lcrijgen 
(de Ilassieke', de `moderne' of een combinatie daarvan), voordat tot 
eventuele wijzigingen in de (permanente) educatie van de rechters worth 
overgegaan. 
In sommige van de onderzochte landen lijkt de Ilassieke' visie te 
overheersen, terwijl in andere landen de `moderne' visie meer de overhand 
lijkt te hebben, en soms sprake lijkt te zijn van een verschuiving van de 
Ilassieke' naar de `moderne' visie: 
— Van de opleidingssystemen in de vijf landen is het Franse, met zijn 

accent op een multidisciplinaire aanpak, waarschijnlijk het meest een 
exponent van de 'moderne' opvatting. Daarentegen lijken de Duitse en 
Nederlandse opleidingen, waarbij de nadruk sterker dan in Franlcrijk ligt 
op juridische onderwerpen, en vooral de Duitse opleiding uitgesproken 
generalistisch is, meer 'Idassiek' van aard. 

— In Nederland lijkt bij de ZM in zoverre sprake te zijn van een 
verschuiving van de Ilassieke' naar de `moderne' visie, dat de 
gerechtelijke organisatie wellicht van een collectief naar een waarbij de 
bevoegdheden duidelijker zijn verdeeld. Als gevolg daarvan is er een 
groeiende tendens om rechters niet louter op grond van hun 
ancienniteit, maar vooral op basis van hun deskundigheid extra taken en 
bevoegdheden te geven. Dit kan ook gevolgen hebben voor de 
loopbaanplan.ning en het daarop afgestemde opleidingsbeleid. 

— Meer specialisatie van de rechters zou kunnen leiden tot een 
ontvlechting van de gemeenschappelijke opleidingen voor jonge juristen 
voor meerdere juridische beroepen dan alleen de ZM. In Duitsland staat 
de gemeenschappelijke opleiding voor alle juridische beroepen 
inderdaad ter discussie. In landen als Frankrijk en Zweden met, evenals 
in Nederland, een (deels) gemeenschappelijke opleiding voor de ZM en 
het OM lijkt ontvlechting van de opleiding echter niet direct aan de orde 
te zijn. 
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Gezien de snelheid van de ontwildcelingen in de samenleving, de wetenschap 
en de techniek, en gezien de mogelijk grotere specialisatie van de rechters, 
lilict de behoefte aan permanente educatie van de ZM toe te nemen. Dit heeft 
gevolgen voor de rechters en voor de instellingen die hun (permanente) 
educatie verzorgen: 
— Een grotere deelname door de rechters aan permanente educatie lijkt 

gewenst. Bij het zoeken naar mogelijkheden daartoe, verdienen de 
volgende punten naar ons oordeel de aandacht: 
– Stimulering van deelname is waarschijnlijk alleen mogelijk inciien de 

werkdruk van de rechters niet ontoelaatbaar toeneemt als gevolg van 
de tijd die zij in de cursussen moeten steken. Het zodanig inplannen 
van de rechters dat zij voldoende tijd hebben voor het volgen van 
cursussen lijkt een voorwaarde voor een grotere participatie. 

– In de VS zoelct men naar mogelilicheden om de reistijden voor de 
cursisten te bekorten door de cursussen op meer verschillende 
plaatsen te geven of door middel van leren op afstand'. Hoewel de 
afstanden in Nederland veel kleiner zijn, kan ook in ons land wellicht 
op deze wijze tijd worden bespaard. 

– De beschikbare informatie over Nederland, Duitsland en Franlcrijk 
wijst er op dat de deelname door magistraten aan de permanente 
educatie in de eerste twee genoemde landen aanzienlijk lager ligt 
dan in Frankrijk. In Nederland en Duitsland wordt 'tijdgebrek' als 
voomaamste reden genoemd om van deelname af te zien. In 
tegenstelling tot deze twee landen kan in Franlcrijk het al clan niet 
deelnemen aan cursussen consequenties hebben voor de loopbaan 
van de magistraten. 

– Het is in Nederland en Duitsland een onderwerp van discussie in 
hoeverre er een zekere druk op de rechters kan worden uitgeoefend 
om deel te nemen aan permanente educatie, zonder dat hun 
onafhankelijkheid in gevaar komt. Voorstanders van min of meer 
verplichte permanente educatie zijn van oordeel dat de 
onafhankelijkheid van de rechters niet in het gedrang behoeft te 
komen indien zij daarbij zelf een keuze kurmen maken uit de 
beschikbare cursussen. 

– Naar het zich laat aanzien zal deelname aan permanente educatie in 
Nederland so wie so minder vrlibllivend worclen, nu de gerechten 
zich in toenemende mate met lcwaliteitsborging bezighouden en in 
verband daarmee een opleidingsbeleid ontwildcelen. 

— De opleidingsinstellingen zuRen in de toenemende behoefte aan 
permanente educatie moeten voorzien. De snelheid van de 
maatschappelijke, wetenschappelijke en technische ontwildcelingen en 
een mogelijk toenemende specialisatie binnen de ZM kunnen tot gevolg 
hebben dat de ornlooptijd van de cursussen af- en de diversiteit daarvan 
toeneemt. Dat alles leidt dan tot een grotere werkdruk voor de 
opleidingsinstellingen, hetgeen tot gevolg zou lcunnen hebben dat een 
opleidingsinstelling niet meer in staat is alle cursussen voor de ZM te 
verzorgen. Naast en los van de activiteiten van SSR, organiseren de 



Nederlandse universiteiten nu ook al postacademisch onderwijs voor de 
leden van de ZM. Gezien de te verwachten toename in werkdruk voor de 
opleiders valt te denken aan meer specialisatie van de 
opleidingsinstellingen en een (nauwere) onderlinge samenwerlcing tussen 
die voor de ZM, en tussen die voor de ZM en voor andere juridische 
beroepsgroepen, op nationaal en internationaal niveau. Voorbeelden van 
een nauwe samenwerlcing tussen opleidingsinstellingen zijn al in de VS 
en Zweden te zien. Bij een dergelijke samenwerlcing is het naar ons 
oordeel van belang dat deze op landelijk niveau wordt afgestemd. 

7.4.6 Kwaliteitsbewaking van de (permanente) educatie van de ZM 
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De wijze waarop en de mate waarin de lcwaliteit van de (permanente) 
educatie voor de ZM wordt bewaakt, loopt in de diverse landen uiteen: 
— In de meeste landen is er een wettelijke regeling voor de opleiding van 

rechters. Aileen de opleiding van de Nederlandse buitenstaanders en 
sommige Amerikaanse rechters, zoals de federal article III judges, is niet 
wettelijk geregeld. In de VS zijn echter nog wel de algemene principes en 
normen van de NASJE aanwezig, die als richtlijn voor de (permanente) 
educatie kunnen dienen, terwijl in Nederland dergelijke voor het hele 
land bedoelde richtlijnen ontbreken. 

— De bewaking van de kwaliteit van de opleidingen is in geen van de vijf 
landen georganiseerd, laat staan geinstitutionaliseerd. 
Systematische lcwaliteitsbewaking van (permanente) educatie is alleen 
mogelijk indien de opleidingsinstellingen, samen met de beroepsgroep 
waarvoor de opleiding is bestemd, een duidelijke visie hebben 
ontwildceld en hebben aangegeven hoe deze gerealiseerd moet worden. 
In aansluiting daarop moeten concrete meetpunten worden aangegeven 
aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre de beoogde 
doelstellingen zijn bereikt. In dat geval is lcwaliteitsbewaking mogelijk 
door middel van proces- en effectevaluaties van het 
opleidingsprogramma. Bij een procesevaluatie wordt nagegaan in 
hoeverre de voorgeschreven methodes om de visie te realiseren zijn 
gehanteerd, terwijl bij een effectevaluatie wordt onderzocht in hoeverre 
de visie is gerealiseerd. 
Het is opvallend dat van de vijf landen alleen in de VS en Franlcrijk een 
duidelijke onderwijsvisie is ontwikkeld en expliciet geformuleerd. Aileen 
in de VS is, voorlopig min of meer op ad hoc-basis, een procesevaluatie, 
en in geen enIcel land is een effectevaluatie uitgevoerd. 

— In Franlcrijk en Duitsland wordt (het eerste deel van) de opleiding 
afgesloten met een toets van de kennis en vaardigheden van de 
deelnemers. De resultaten van een dergelijke toets kunnen een beeld 
geven van de lcwaliteit van de opleiding. In Nederland, Zweden en de VS 
vindt echter geen toets plaats. 
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De gerechtelijke organisatie is in beweging en dat heeft ook consequenties 
voor de (permanente) educatie van de ZM. 
Voor het op peil houden van de opleidings- en bijscholingsprogramma's, en 
voor de ontwikkeling en aanpassing van het opleidingsbeleid lijkt informatie 
over de ervaringen met en de resultaten van de (permanente) educatie van de 
ZM onontbeerlijk. 
Er zullen de komende tijd keuzes moeten worden gemaalct met betreldcing tot 
de vraag bij wie de verantwoordelillcheid voor het opleidingsbeleid moet 
liggen, of, en zo ja, in welk opzicht de minister van Justitie dan wel een 
toekomstige Raad voor de rechtspraak daartoe verantwoordelijk moet zijn en 
in hoeverre het beleid op centraal of decentraal niveau moet worden 
vastgesteld. 
Het opleidingsbeleid zal eveneens moeten worden aangepast indien zich 
veranderingen voordoen in het relcruterings- en/of loopbaanbeleid van de 
ZM, in de organisatie en werlcwijze van de gerechtelijke organisatie en — last 
but not least — in de wetgeving. 
In de diverse landen Ulla Of de ldassieke' Of de 'modeme' visie op de 
rechtedlike professie te overheersen en lijkt soms spralce te zijn van een 
verschuiving van het 'klassieke' naar het 'modeme' model. Daarbij gaat het 
onder meer om de vraag of rechters generalisten of specialisten moeten zijn, 
en of juridische deskundigheid voor hen voldoende is om de reilcwijdte van 
hun beslissingen te overzien, dan wel dat zij ook over een brede sociaal-
wetenschappellike kennis moeten beschildcen. Binnen het spanningsveld 
tussen het 'klassieke' en 'modeme' model zullen zodanige keuzes moeten 
worden gemaakt dat de rechters hun onafhankelillcheid behouden, terwill zij 
daamaast goed zijn toegerust om de snelle maatschappelijke ontwildcelingen 
bij te houden en daarop in te spelen. Wat de resultaten van het debat over de 
aard van de rechterlijke professie ook zullen zijn, deze zullen zeker van 
invloed zijn op de (permanente) educatie en het opleidingsbeleid. 



Summary 

The Research and Documentation Centre (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum) of the Dutch Ministry of Justice has conducted an 
international exploratory study into the recruitment and training systems for 
the judiciary in five countries. The aim of the study is to support training 
policy in the Netherlands. A number of social and technical developments 
have been identified, including: 

— The increasing `awareness' of the public; 
— The growing complexity of society caused among other things by the 

greater mutual interdependence of the countries and the arrival of 
migrants from other cultures; 

— The expansion of technical and specialist legislation; 
— The accelerated rate of changes that are taking place. 

These developments have consequences for the administration of justice, for 
the functioning of individual judges and the expertise required of them. 
Consequently, this also influences the training of lawyers for the judiciary 
and the permanent education of judges. Partly in the light of these 
developments, two different visions of the professionalism of the judges 
deserve attention: a 'classical' and a 'modern' vision. The 'classical' vision 
emphasises the substance of the work, the autonomy of the judge, the lack of 
a hierarchy and general knowledge of the law. The 'modern' vision places 
more emphasis on the organisation of the work, the mutual co-ordination of 
the activities and specialist knowledge. 

In view of the developments referred to, and to strengthen the judicial 
organisation, a large-scale modernisation operation has begun in the 
Netherlands. In that context, the recruitment and training policy are among 
the aspects receiving attention. Moreover, a 'Council for the Administration 
of Justice' will be set up, responsible for managing the judiciary alone. This 
means that the management of facilities for the judiciary and public 
prosecutors, currently undertaken by one body, will have to be separated. 
This could also have consequences for the joint training for young lawyers to 
become judges and public prosecutors and for the position of the Stichting 
Studiecentrum Rechtspleging (SSR) which is responsible for this training. 

The goal of this study is to gain insight into various forms of recruitment and 
training for the judiciary, and into responsibilities for recruitment and 
training processes (the role of Justice Ministers included) in other countries. 
Next, the countries surveyed will be subjected to a comparison, based on the 
research results. In addition to the international literature, partly acquired 
through the Internet, use is made of information provided by experts in the 
field of the (permanent) education of the judiciary. 
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To facilitate a comparison with various international justice systems, the 
Netherlands has been included in the survey. In addition, we chose to 
include several neighbouring countries (France and Germany). The research 
also includes a country (Sweden) operating a 'Council for the Administration 
of Justice', the duties and authorities of which bear striking similarities to the 
Council the Netherlands would like to introduce. Moreover, we opted for a 
country that applies the Anglo Saxon legal system over which relevant 
information can be found in a relatively short time (the US). The report also 
includes a list of literature and Internet addresses of countries on which we 
originally acquired information but which in the end, due to lack of time, 
were not involved in the study. These countries are Belgium, Canada, 
Denmark, England, Italy, Portugal and Spain. 

In all four studied European countries, young lawyers are recruited to follow 
the judicial training while in the US only experienced lawyers are eligible to 
become members of the judiciary. In the Netherlands and, in recent years, in 
France too, experienced lawyers may also join the ranks of the judiciary. In 
fact in the Netherlands a big majority (70%) of the judges has joined the 
judiciary as an experienced lawyer. 

Most countries have a legal ruling or general guidelines governing training to 
become a judge. However, in the Netherlands there are neither legal 
regulations nor national guidelines for training experienced lawyers to 
become judges. 

For the theoretical part of the course, all five countries have specialised 
bodies that are responsible. France is the only country with a single training 
institute with a legally embedded monopoly position for the training of the 
judiciary. In all five countries, the courts provide the bulk of training in 
practice, sometimes under the supervision of, or advised by, a (central) 
training institute. The Dutch training for experienced lawyers is unique in 
several respects when compared to others. The training is financed from the 
general resources of the courts allocated by the Ministry of Justice. However, 
the Minister has no influence whatsoever on the training. Moreover, the rules 
concerning the courses on offer and the selection of subjects are less strict in 
this training than in the other courses. 

In the Netherlands, France and Sweden, the first (general) part of the courses 
in the judiciary for young lawyers are intended for both the judiciary and the 
public prosecutors. By contrast the second (more specialised) part is separate 
for these two groups. In Germany the lawyers are from the beginning to the 
end of their education not only trained to become members of the judiciary, 
but also for all other legal professions in and outside the magistracy. However 
the judiciary receives a relatively large amount of attention in this course. 
Training for experienced lawyers in the Netherlands, France and the US is 



solely geared to the judiciary. This mainly serves to prepare for the function 
of judge to which candidates will be appointed. 
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In the US, the judges who are already certain to be appointed, receive no 
further examination. As a rule, those who follow the training in the other four 
countries are assessed during their internships. Only in France and Germany 
is the training for the judiciary for young lawyers completed with an 
examination. 

Although in the Netherlands one central body supervises the training for 
young lawyers, there seem to be regional differences in the way in which the 
courts offer the practical part of the course. 

In both France and Germany, there are indications that new judges are 
sometimes insufficiently trained and furthermore are often required to act as 
sole judge fairly quickly. This is mainly due to the high workload of the 
courts. 

Permanent education of judges 

In all five countries, permanent education is given at a centralised level and 
with the exception of the Netherlands, also at a decentralised level. Some of 
the courses deal with purely legal topics such as legislative amendments. 
Others are focused on developing social and communicative skills, or 
management and are of an inter-disciplinary nature. The courses at 
decentralised level sometimes centre on specifically regional topics or are 
specialised to such an extent that they are only intended for certain 
categories of judges. 

In France, Sweden and the US, taking part in permanent education is 
compulsory or otherwise encouraged, or the culture within the judiciary is 
such that almost everyone feels committed to follow training. Only in the 
Netherlands and Germany does participation seem to be less compulsory and 
less common. 

In all five countries, there is a link between permanent education and career. 
There are special courses for judges who are assigned new duties such as 
management tasks, or who switch to another sector. Only in France, where 
the judiciary has a clear career structure, non-participation in courses can 
have direct impact on possible promotion opportunities. 

Gaps 

The information we possess exhibits a number of gaps: 
— Little information is known on experiences gained with (permanent) 

education for judges. No systematic research has been done into the 
effect of (permanent) education. 

— There is no information on the consequences of a possible separation of 
the courses for judges and public prosecutors. 
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— The information provides no leads as to answering the question whether 
introducing job-oriented courses for the further specialisation of the 
judges should be recommended. 

Points of attention for the training policy 

As a result of our study we signalise the following points of attention for the 
training policy: 
— If responsibility for the training policy is (partly) decentralised, it seems 

to be important to provide provisions to co-ordinate the training policy 
in the various regions in connection with the intended legal equality and 
the national availability of judges. 

— Given the rapid social, scientific and technical developments and the 
consequences thereof for administering justice and given the possible 
increase in judges' specialism, the need for permanent education for the 
judiciary will probably grow. This raises the questions of: 
– how to encourage participation in the courses, e.g. by setting aside 

specific training time and motivating the judges to take part; 
– how the training institutes could accommodate the need for more 

places for trainees and for increased variety of courses, e.g. by closer 
mutual co-operation. 

— The way in which and extent to which the quality of the (permanent) 
education for the judiciary is monitored differs in the various countries. 
The majority of countries have adopted a legal regulation for training 
judges which, if not in place, is catered to by general guidelines. 
However, no country systematically controls the quality of (permanent) 
education. This is only possible if a clear training vision has been 
developed including clear indications of how this should be realised. 
Correspondingly, concrete benchmarks should be provided, based on 
which it will be possible to assess the extent to which the intended goals 
have been reached. Unfortunately, this only happens very sporadically. 
The results of an examination of the knowledge and skills of the 
candidates can also provide a picture of the quality of the training 
programme. In France and Germany (the first part of) the training course 
is closed with such an examination. In the Netherlands, Sweden and the 
US, however, no examinations are held. 
Finally, it is striking that of the five countries, only France and the US 
have developed and explicitly formulated a clear training vision. 
Obviously, such a vision of judicial training needs to be based on a vision 
of the judicial profession in the near future. 
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Bijlage 2 Bronnen 

1 	Literatutirdatabases (mer behulp van trefwoorden) 

— In de database van de bibliotheek van het ministerie van justitie, het 
WODC en de directie Rechtspleging is gezocht op de termen `werving', 
`selectie', `opleiding', `rechters', `onderwijs', `rechtsvergelijlcing' en 
`rechterlijke macht'. 

— De bibliotheek van de Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR). 
— De bibliotheek van het Vredespaleis. 

2 	Inschakeling van desktmdigen voor informatie en adressen 

— Algemene informatie: 
— Council of Europe 
— World Bank 
— International Association of Judges 

— Nederland: 
— Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) 
— Katholieke Universiteit Nijmegen 
— Secretariaat Raio 
— Kantongerecht Amsterdam 

- Frankrijk: 
— Ecole nationale de la magistrature (Boredeaux) 
— Departement International de l'Ecole Nationale de la Magistrature 
— Institut des Hautes Etudes sur la Justice (IHEJ) 
— Conseil Superieur de la Magistrature 
— Union Syndicale des Magistrats 

— Duitsland: 
— Bundesministerium der Justiz 
— Staatsministerium der Justiz Bayern 
— Deutsche Richterbund 
— Neue Richtervereinigung 
— Fachgruppe der Richter und Staatsanwalte in der Gewerkschaft OTV 
— Oberlandesgericht Koblenz 
— Amtsgericht Kassel 
— Universiteit van Bochum 

— Zweden: 
— Domstolsverket 
— Ministerie van Justitie 
— Riksrevisionsverket (Zweedse Algemene Rekenlcamer) 
— Court of Appeal of MalmO 
— Swedish Association of Judges 
— Swedish Bar Association 
— Swedish network for European legal studies 
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— Verenigde Staten: 
- Judicial Education Reference, Information and Technology Transfer 

(JERITT) Project 
- National Association of States Judicial Educators (NASJE) 
- The National Judicial College 
- Alabama Judicial College 
- State Justice Instiute 
- National Center for State Courts 
- Federal judicial Center 
- American Bar Association, Judicial Division 
- Northern Arizona University 

— Belgie: 
- Ministerie van Justitie 
- College de Recrutement des Magistrats 
- Hof van Beroep te Brussel 
- Katholieke Universiteit Leuven 
- Universiteit Antwerpen 

— Canada: 
- Canadian Judicial Council 
- National Judicial Institute 
- National Education Committee 
- Commonwealth Judicial Education Committee 
- Western Judicial Education Centre. 
- New judges' Training Programme 
- Nova Scotia Judicial Development Project 
- Canadian Judicial Council 
- CIAJ Nova Scotia 
- The National Judicial Institute, 
- Commissioner for Federal Judicial Affairs 
- Institut national de la magistrature en Quebec 
- Canadian Institute for the Administration of Justice, 
- Canadian Association of Provincial Court Judges (CAPCJ) 
- Cour d'Appel de Quebec 
- Montreal university 

— Denemarken: 
- Hooggerechtshof van Oost-Denemarken 
- Domstolsstyrelsen (Court Administration) 
- Ministerie van Justitie 
- Court of Faaborg 

— Groot-Brittannie: 
- Judicial Studies Board 
- University of Leeds 

— Italie: 
- Universiteit van Bologna 

— Ierland: 
- Four Courts 

— Noorwegen: 
- Association of lawyers and judges 



— Portugal 
- Centro de Estudos Judiciarios 

— Spanje: 
- Escuela Judicial 

— Zwitserland: 
- Ordre Judiciaire 
- Schweizerischen Vereinigung der Richterinnen und Richter 

3 	Internet 

— Nederland: 
- Tilburg, Internet Law Library 

till.kub.nl/data/other/guide.html  
- Universiteit Utrecht, Juridische Bibliotheek 

www.library.law.uu.nl/jurbron.htm  
— Frankrijk: 

- Ecole Nationale de la Magistrature: 
http://ww-w.enm.justice.fr/ 

- Ministerie van Justitie 
www.justice.gouv.fr  

- Union syndicale des magistrats 
juripole.u-nancy.fr/USM/  

— Duitsland: 
- Ministerie van Justitie 

www.bmj.bund.de  
— Verenigde Staten: 

- American Bar Association: 
www.abanet.org  

- American Judges Association 
www.theaja.org  

- American Judicature Society: 
www.ajs.org  

- Bureau of Justice Assistance: 
www.ojp.usdoj.gov/bja  

- Community courts organization: 
www.communitycourts.org  

- Federal Court Location: 
www.law.vill.edu/fed-ct/fedcourt.html  

- Federal Judicial Center: 
www.fjc.gov  

- JERITT 
jeritt.msu.edu  

- Lawyers and Judges 
www.lowe.org  

- National Center for State Courts: 
www.ncsc.dni.us  

- NCJRS: 
www.ncjrs.org  
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– New Jersey Institute for Continuing Legal Education 
www.njicle.com  

– State Justice Institute 
www.statejustice.org  

– The National Judicial College 
www.judges.org/educate/scholar.httril  

– U.S. Federal Courts: 
www.uscourts.gov  

– USDOL Education Resources: Administrative Law Judges 
204.245.136.2 /eduction.htm 

– Washington State Courts 
www.wa.gov/courts  

— Belgie: 
– Ministerie van Justitie 

www.justigov.be  
— Canada 

– Department of Justice Canada 
canada.justice.gc.ca  

– Canadian Judicial Council 
www.cjc-ccm.gc.ca  

– het Canadese rechtersnet 
www.droitatmontreaLca 

— Denemarken: 
– Domstol 

http://www.domstoLdlc  
— Groot-Brittanie: 

– Judicial Studies Board 
www.jsboard.co.uk  

– Lord Chancellor's department 
www.open.gov.u1c/lcd  

— Noorwegen 
– Domstolene I Norge 

http://nettvik.no/raadhusplassen/domstol/  
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Bijlage 3 Frankrijk 

1 	De universitaire rechtenstudie 

Volgens de Deutsch-FranzOsische Juristenvereinigung zijn de eerste vier jaar 
van de Franse rechtenstudie (het algemene gedeelte) in wezen schoolser dan 
de Duitse rechtenstudie. Zij baseert dat oordeel op de omstandigheid dat een 
deel van de Franse hoogleraren de collegestof aan de studenten dicteert en 
dat bij de examens alleen wordt gevraagd naar de onderwerpen die tijdens de 
colleges zijn behandeld. 
Naast de colleges worden seminars en werkgroepen georganiseerd, waarvoor 
de studenten huiswerk moeten maken. 
Na het behalen van het Maitrise kunnen de rechtenstudenten nog deelnemen 
aan een specialisatie en verdieping van hun studie in het vijfde jaar. Dat jaar 
wordt met examens voor het Diplome d'Enseignement Approfondi (DEA) of 
met examens voor het Diplome d'Enseignement Superieur Specialise (DESS) 
afgesloten. Met den van deze lcwalificaties hopen studenten die voor deze 
vervolgopleiding kiezen, hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. DESS 
is meer op de pralctijk gericht en DEA is meer academisch. Degenen die het 
DEA hebben gehaald, kunnen gaan promoveren (Deutsch-Franzosische 
Juristenvereinigung, z.j.). 
Universiteiten bieden niet de hoogste vorm van onderwijs in Franlcrijk. Van 
goede studenten wordt verwacht dat zij na enkele jaren van universitaire 
studie overstappen naar een van de `hoge Ecoles' die meer prestige bezitten 
(Verrest, 2000). 

2 	Het workshopprogranuna van de ENM voor 1999 

Voor 1999 zijn vijf thema's gekozen, zoals 'de beslissing' (met onder meer 
aandacht voor het oordelen door de rechters, het strafrechtelijke bewijs, de 
context waarbinnen de beslissingen worden genomen en forensische 
psychiatrie), 'het economische' (zoals financiele en economische procedures, 
en de kosten van de rechtspleging) en 'het sociale' (De ENM richt voor een 
maand een juridisch adviesbureau in, waar de auditeurs beurtelings zitting 
houden, verder wordt aandacht besteed aan het gezin, deviant gedrag, andere 
culturen, etc.). 
Bovendien volgen de auditeurs technische workshops over informatica en 
actuele technologische ontwildcelingen, en (op vrijwillige basis) cursussen om 
hun kennis van vreemde talen te verbeteren, voor zover het gaat om juridisch 
vakjargon en buitenlandse rechtssystemen (Ecole nationale de la 
magistrature, 1999b). 
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Naar vorm kunnen de cursussen van de ENM als volgt worden ingedeeld 
(Ecole nationale de la magistrature, 1999c): 
— Bij seminars verdiepen de deelnemers zich onder leiding van een 

deskundige in technische of culturele onderwerpen door middel van 
presentaties, debatten tussen de spreker en de overige deelnemers en in 
somtnige gevallen praktische opdrachten. Duur: vijf dagen. 

— Er worden reeksen bijeenkomsten van studiegroepen georganiseerd, die 
met tussenpozen sessies van twee dagen houden over een periode van 
zes maanden 

— Er worden conferenties over speciale onderwerpen gehouden naar 
aanleiding van wetswijzigingen of wanneer de magistraten over bepaalde 
onderwerpen moeten worden gelnformeerd. Deze zijn van groot belang 
voor het verbeteren van de technische vaardigheden en de werkwijze. 
Duur: een of twee dagen. 

— Er worden discussiegroepen samen met andere beroepsgroepen 
georgartiseerd, die onderwerpen bespreken die voor allen van belang zijn. 
Duur: den tot drie dagen. 

— Er worden workshops gehouden, waarbij de deelnemers gezamenlijk 
werken aan een groepsproject dat door de ENM wordt gekozen. Dit 
gebeurt onder supervisie van een coordinator die zelf kan bepalen op 
welke manier hij de workshop wil leiden en organiseren. Het doel van 
een workshop is dat er door de deelnemers een rapport met een 
gemeenschappelijk standpunt wordt uitgebracht. Workshops worden het 
hele jaar door gehouden en duren zes dagen. 

— Colloquia handelen over actuele onderwerpen die verband houden met 
de magistratuur en staan open voor het publiek, dit laatste om de basis 
van het debat te verbreden en tot meer onderling begrip te komen. De 
colloquia nemen twee dagen in beslag. 



Bijlage 4 Duitsland 

1 	De rechtenstudie in Duitsland (Studitun) 

De universitaire rechtenstudie is op federaal niveau wettelijk geregeld in de 
Deutsche Richtergesetz (sec 5-7). Deze wet noemt onder meer de voor het 
rechtersambt vereiste studies (waaronder het Studium) en het eerste 
staatsexamen, waarmee de universitaire studie wordt afgerond. Volgens deze 
wet moeten de hoogleraren aan de rechtenfaculteiten voor het rechtersambt 
zijn gelcwalificeerd (Deutsche Richtergesetz sec 5-7). De regelgeving in de 
afzonderlijke Lander werkt de regels voor de universitaire rechtenstudie en 
het eerste staatsexamen nader uit. 
Aangezien het studieprogramma en het eerste staatsexamen aan duidelijke 
regels zijn gebonden, hebben de universitaire docenten weinig ruimte voor 
een eigen inbreng in het lesprogramma (Blankenburg, 1998; Flessner, 1996; 
Bockenforder, 1997; Staats, 1996; 1998). 

De Duitse rechtenstudie omvat civiel-, straf-, en administratief recht, en — zij 
het minder intensief in deze fase —procesrecht. Hoewel de studie een 
`academische basis' moet leggen, wordt ook al veel aandacht besteed aan de 
toekomstige beroepsuitoefening. Na een introductie in de vorm van 
hoorcolleges, wordt aandacht besteed aan de toepassing van de wet en aan 
de afdoening van zaken. Er worden vaak bestaande zaken behandeld. 
In de rechtenstudie wordt in Duitsland, meer dan in andere landen, het 
accent gelegd op het zelfstandig oplossen van juridische problemen. De 
Duitse aanpak verschilt zowel van de `Cartesiaanse' methode bij de Franse 
rechtenstudie, waarin het accent meer ligt op abstracte beschouwingen over 
juridische problemen, als van de `Socratische' methode van de Amerikaanse 
rechtenstudies, waarin de nadruk meer ligt op de analyse van zalcen 
(Flessner, 1996; Staats, 1998). 
In de vakantieperiodes als er geen colleges zijn, moeten de Duitse studenten 
drie maanden lang stage lopen bij een advocaat, een gerecht of een 
overheidsinstelling. De waarde van deze Praktika is echter beperkt, wegens 
de nog te geringe wetskennis van de student, vooral op het terrein van de 
procedures. 
Tijdens de universitaire studie worden geen toetsen afgenomen en in dat 
opzicht is het Duitse opleidingssysteem uniek. De studie die officieel 
drieeneenhalf jaar duurt, wordt afgesloten met het eerste staatsexamen (erste 
juristische Staatspriifung) (Flessner, 1996; BockenfOrder, 1997; Staats, 1996; 
1998). 

Er zijn in Duitsland 41 universiteiten met een rechtenfaculteit. Het zijn 
staatsuniversiteiten van de Lander. De hoogleraren zijn ambtenaar met een 
benoeming voor het leven. Het niveau van de universiteiten verschilt 
onderling weinig en er is ook weinig onderlinge concurrentie (Staats, 1998). 
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Er zijn tegenwoordig ongeveer 110.000 rechtenstudenten op een bevolking 
van 80 miljoen en er gaan stemmen op dat dit aantal te groot is (Staats, 1998). 
Overigens ligt het aantal rechtenstudenten in Nederland, relatief gezien, nog 
hoger, met ruim 28.000 studenten op een bevolking van bijna 16 miljoen 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 1998, p. 471, tabel 16). 

2 	De educatieve methodes van de Richterakademie 

Bij de juridische en interdisciplinaire onderwerpen hanteert men bij de 
Richteralcademie vooral de methodes van de voordracht of de plenaire 
discussie. De Akademie werkt, vooral bij de overdracht van nieuwe 
informatie, met grate groepen, hetgeen tijd en kosten bespaart. Zij gaat 
echter oak steeds meer andere methodes hanteren, zoals het 
referaat/coreferaat, podiumdiscussies, excursies, of op een actieve deelname 
gerichte methodes zoals een gestructureerde uitwisseling van ervaringen, het 
werken in kleine groepen, rollenspelen en • Selbsterfahrungsgruppen' Vooral 
bij de conferenties gewijd aan de verbetering van sociale vaardigheden, zijn 
laatstgenoemde methodes onontbeerlijk, aangezien daarbij een actieve 
inbreng van de deelnemers wordt gevraagd. Oak bij het inormale' 
programma wordt in toenemende mate van deze methodes gebruik gemaakt 
om het leereffect te vergroten (Peters, 1998). 



Bijlage 5 Verenigde Staten 

1 	De rechtenstudie en de balk 

Aangezien verreweg de meeste Amerilcaanse rechters uit de advocatuur 
aflcomstig zijn, wordt hier kort ingegaan op de rechtenstudie en de wijze 
waarop degenen die deze hebben afgerond, tot de advocatuur worden 
toegelaten. 
De American Bar Association (ABA), de Amerikaanse vereniging van 
advocaten, heeft minimumeisen geformuleerd waaraan een rechtenstudie 
moet voldoen en een lijst van academische instellingen opgesteld die aan 
deze vereisten voldoen. Indien men tegenwoordig aan een door de ABA 
erkende law school afstudeert, voldoet men in alle staten aan de 
opleidingseisen om aldaar als advocaat te kunnen werken. 
Voor de law schools heeft de ABA een lange lijst met criteria ontwildceld 
waaraan zij moeten voldoen. Deze hebben betreldcing op de economische 
relatie tussen de law school en de moeder-universiteit, de fysieke locatie, de 
omvang van de bibliotheek en de ruimte voor de faculteit. Er wordt geeist 
'clat de law school faculteit een grote mate van deskundigheid bezit, hetgeen 
moet blijken uit de door haar geboden educatie, haar vermogen om colleges 
te verzorgen, onderwijservaring, wetenschappelijk onderzoek en 
wetenschappelijke publicaties'. De law schools moeten een zodanig salaris en 
zodanige promotiemogelijkheden bieden dat zij deskundige mensen kunnen 
aantrekken en vasthouden. Het allervoornaamste is dat zij hun 
opleidingsprogramma op peil houden (Redden, 1988, p. 1.40.47 - 1.40.52). 

Toelating tot de law school 
Er zijn in de VS ongeveer 180 juridische faculteiten: law schools. Anders dan 
in Nederland is in de VS het niveau daarvan duidelijk verschillend. De meeste 
law schools zijn buiten de eigen staat onbekend. De meest bekende, zoals die 
van Berkeley, Chicago, Columbia, Harvard, Michigan en Yale, zijn national 
law schools die opleiden in het Amerikaanse recht in het algemeen en niet in 
het recht van de deelstaat waar zij zijn gevestigd. Vanwege het niveauverschil 
melden zich meer studenten aan bij deze law schools dan bij de minder 
bekende. Het is niet ongebruikelijk dat zich voor de national law schools 15 
maal meer studenten aanmelden dan er plaatsen zijn, terwij1 er in totaal 
`slechts' tweemaal zoveel belangstellenden als plaatsen zijn. De lcwaliteit van 
de opleidingen staat onder toezicht van de ABA, die als grootste `afnemer' 
van lawyers een belangrijke stem in het kapittel wil hebben (Jongbloed, 1998). 
Bij de selectie wordt vooral gekeken naar de cijfers behaald bij de opleiding 
tot undergraduate (voor de meeste law schools minimaal 3.0 op een schaal 
met als maximum 4.0), de scores die men behaalt bij de Law School 
Admissions Test (LSAT), de persoonlijke achtergrond en de activiteiten die de 
kandidaten in het verleden hebben ontplooid. De LSAT bestaat uit vier 
intelligentietests waarmee het inzichtelijk lezen, analytisch redeneren, 
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evalueren van feiten en het logisch redeneren worden getoetst (Redden, 1988, 
p. 1.40.47 - 1.40.52). 

Het studieprogramma 
Men moet in de VS gewoonlijk drie jaar aan een law school studeren. In het 
eerste jaar krijgt men colleges over de onrechtmatige daad, contracten, 
strafrecht, civiel procesrecht, eigendomsrecht en grondwettelijk recht. In het 
tweede en derde jaar ktumen de studenten uit diverse onderwerpen kiezen, 
zoals arbeidsrecht, de antitrustwet en familierecht. De meeste 
opleidingsinstellingen hebben ook een 'moot court' (een soon debatingclub 
voor juristen) of een mondeling advocatenprogramma en zij publiceren een 
wetenschappelijk tijdschrift over het recht. 
De Juris Doctor (voorheen de Bachelor of law) is de eerste graad voor juristen 
in de VS. Bij diverse instellingen kan men verder studeren en een hogere 
graad behalen. De tweede graad is de Masters of Law (LLM), the men na een 
vierde studiejaar kan behalen. In dat jaar moet men onder meer het 
materieel recht onderzoeken en beschrijven. De hoogste graad is die van de 
Doctors of Law (LLD) of Doctorate of Judicial Science (SJD). Daartoe moet 
men een publicabel wetenschappelijk werk schrijven. Juristen met deze 
graden kiezen dilcwijls voor een academische loopbaan (Redden, 1988, p. 
1.40.47 - 1.40.52). 
De national law schools streven naar meer rechtseenheid in de VS en vormen 
een tegenwicht tegen de middelpuntvliedende kracht die van de diversiteit 
aan rechtssystemen in dat land uitgaat. Ze zijn weliswaar in een bepaalde 
staat gevestigd en worden daar meestal ook door betaald, maar ze geven niet 
alleen onderricht in het recht van hun eigen staat. Zij treldcen meestal 
studenten aan uit verschillende Amerikaanse staten en geven onderwijs in 
een 'Amerikaans recht' dat in feite nergens echt in pralctijk wordt gebracht. 
Interessante oplossingen van zaken in de afzonderlijke staten worden 
behandeld, maar deze worden slechts als plaatselijke varianten op een overal 
bruikbare werlcwijze beschouwd. Bij de rechtenstudie speelt van het begin af 
aan de rechtsvergelijkende kritische methode een belangrijke rol. Daardoor 
ervaart de jonge jurist het Atnerikaanse recht als jets dat in wezen een 
eenheid vormt. Die ervaring van rechtseenheid vormt een tegenkracht tegen 
de ervaring in zijn latere werk dat de staat waar hij werkzaam is op juriclisch 
gebied soms zoveel mogelijk een eigen koers bepaalt (Zweigert en Ketz, 1996, 
p. 246). 

Toelating tot de balie 
Het is in de VS gebruiltelijk dat afgestudeerde juristen, ook zij die geen 
loopbaan in de advocatuur ambieren, lid worden van de balie. 
Toelating tot de balie wordt in de VS door de afzonderlijke staten geregeld. 
Gewoonlijk moet men daartoe beschikken over een undergraduate degree 
van een college of universiteit en over een postgraduate law degree, dat wil 
zeggen Juris Doctor (JD) of bachelor of laws (LLB). Men moet ook een bewijs 
van goed gedrag lcunnen overleg,gen en in de staat in lcwestie wonen. Indien 
men naar een andere staat verhuist en een aantal jaren ervaring heeft 
opgedaan in een juridisch beroep in de staat waar men eerst woonachtig was, 
kan men meestal zonder examen tot de balie in de nieuwe staat toetreden. 
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In veel staten moeten degenen die aan de law school zijn afgestudeerd, voor 
toelating tot de balie nog een examen afleggen. Dit geldt in elk geval voor 
degenen die aan een national law school zijn afgestudeerd en daar geen 
speciaal onderricht hebben gekregen in het recht van de staat in lcwestie. Bij 
het toelatingsexamen voor de balie worden onder meer de kennis van de 
wetten en procedures van de staat (en soms ook die van andere staten) 
getoetst. Men kan voor clit examen voorbereidende cursussen volgen. In de 
meeste staten worden de examens voor de balie twee keer per jaar 
afgenomen (Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijlcing, 1998; Redden, 
1988, p. 1.40.47 - 1.40.52). 
De national law schools waar de studenten het Amerikaanse recht in het 
algemeen studeren, waarna zij voor de toegang tot de balie van een bepaalde 
staat nog een examen van het recht aldaar moeten afleggen, zouden een goed 
voorbeeld kunnen zijn voor de rechtenstudie aan Europese universiteiten 
(Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1998). 

Permanente educatie voor juristen 
De American Bar Association, het American Law Institute en de verenigingen 
van juristen in de afzonderlijke staten (state bar organizations) verzorgen 
permanente educatie. In diverse staten moeten .juristen daar regelmatig aan 
deelnemen om hun lidmaatschap van de balie te kunnen behouden. De 
permanente educatie verschilt per staat. Sommige programma's worden 
aangeboden door law schools, andere door de verenigingen van juristen en 
weer andere door particuliere organisaties. Het onderwijs wordt gegeven door 
middel van colleges, discussies of oefeningen (Redden, 1988, p. 1.40.47 - 
1.40.52). 

De American Bar Association (ABA) hanteert drie selectiecriteria voor de 
article III judges: integriteit, professionele deskundigheid en de voor een 
rechter juiste instelling (Armytage, 1996, p. 47) 
— De integriteit van een kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van zijn 

reputatie, inzet en doorzettingsvermogen. 
- Onder professionele deskundigheid wordt verstaan: intellectuele 

capaciteiten, beoordelingsvermogen, schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid, analytisch vermogen, wetskennis en 
beroepservaring. Gerechtelijke ervaring is belangrijk. 

— Tot de voor een rechter juiste instelling worden onder meer de volgende 
kenmerken gerekend: mededogen, besluitvaardigheid, een open geest, 
gevoeligheid, beleefdheid, geduld, onbevooroordeeldheid en toewijding 
aan een justitie die iedereen op gelijke wijze behandelt. 
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