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VOORWOORD

Voor u ligt het rapport van de evaluatie van de nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering.
Onze dank gaat uit naar de vele personen die, in de vorm van interviews of door het ver-
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Bij de uitvoering van het onderzoek zijn we op deskundige wijze bijgestaan door een bege-
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SAMENVATTING

Inleiding
De beroepsprocedure studiefinanciering is met ingang van 2001 gewijzigd. Het College van
beroep studiefinanciering (CVBS) is opgeheven en de beroepen worden behandeld door de
rechtbanken. Ten tijde van de opheffing van het CVBS is aan de Tweede Kamer toegezegd
dat de nieuwe beroepsprocedure na twee jaar wordt geëvalueerd. Regioplan Beleidsonder-
zoek heeft de evaluatie in opdracht van het WODC van het Ministerie van Justitie uitgevoerd.

De beroepsprocedure
Voor januari 2001 was het CVBS de enige, gespecialiseerde instantie waar studenten in be-
roep konden gaan tegen beslissingen van de Informatie Beheergroep (IBG), die de Wet
Studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming studiekosten uitvoert in opdracht van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De procedures werden altijd ter
zitting behandeld door drie rechters. Hoger beroep was niet mogelijk. De zittingen vonden
plaats in Groningen of bij de dependance van het CVBS in Utrecht.
Sinds januari 2001 moeten studenten hun beroepschrift richten aan de rechtbank in het arron-
dissement waar zij wonen. De behandeling van de beroepschriften vindt echter plaats bij één
rechtbank in het ressort, de zogenaamde concentratierechtbank. Vanwege de noodzakelijk
geachte opbouw en behoud van expertise op het terrein van de studiefinanciering, wilde men
de zaken niet over alle negentien rechtbanken spreiden. Met de concentratie van de zaken bij
één rechtbank per ressort werd ook een ander doel gediend. De formatie voor studiefinancie-
ringszaken werd toegekend aan kleine sectoren bestuursrecht, die hiermee de mogelijkheid
kregen om hun sector te verbreden.
Na de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep
(CRVB).

De evaluatie
De evaluatie dient antwoord te geven op onderzoeksvragen over de samenwerkingsmodellen
die in ieder ressort gekozen zijn, de wijze waarop expertisevorming plaatsvindt, de kentallen
over de beroepsprocedure (onder andere doorlooptijden en wijze van afdoening) en de erva-
ringen van rechtbanken, procespartijen en de CRVB met de procedure.
De evaluatie is uitgevoerd door middel van interviews en een analyse van de registratiege-
gens van de rechtbanken.
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Werking in de praktijk
In ieder ressort wordt voor studiefinancieringszaken een andere werkwijze gehanteerd, vari-
ërend van een model waarbij alle zittingen bij de concentratierechtbank plaatsvinden tot een
model waarbij rechters en secretarissen van de concentratierechtbank naar alle andere recht-
banken in het ressort reizen om de zittingen daar te houden.
Ook de wijze van behandeling van de studiefinancieringszaken verschilt. Waar bij de ene
rechtbank zoveel mogelijk zaken buiten zitting worden behandeld, komt bij de andere recht-
bank het merendeel van de zaken op zitting.
De verschillen in werkwijze zijn vooral merkbaar in de gemiddelde doorlooptijd van de pro-
cedures. Het reizen van rechters leidt tot langere doorlooptijden, omdat studiefinancierings-
zaken opgespaard worden totdat er een zitting mee gevuld kan worden. Het zoveel mogelijk
buiten zitting behandelen van procedures verkort de gemiddelde doorlooptijd. Een verschil
in appèlpercentage tussen de ressorten is mogelijk toe te schrijven aan de mate waarin zaken
op zitting komen. Daar waar veel zaken ter zitting worden behandeld en de student de gele-
genheid heeft om zijn argumenten mondeling toe te lichten, is het appèlpercentage lager. Er
kunnen echter ook andere factoren een rol spelen, zoals een grotere assertiviteit van recht-
zoekenden in de Randstad. Met name in het ressort Amsterdam is het appèlpercentage im-
mers hoog. Geen van de verklaringen kan op grond van het huidige onderzoek gestaafd wor-
den.

Uit de gegevens van de rechtbanken blijkt dat de studiefinancieringszaken voor de rechtba-
nken redelijk eenvoudig zijn in relatie tot andere deelgebieden van de Algemene wet bestuu-
rsrecht (AWB). De doorlooptijd komt overeen met het gemiddelde voor bestuursrechtzaken
en een relatief groot deel van de zaken wordt vereenvoudigd afgedaan. Ook komen er relatief
weinig zaken op zitting en vindt slechts sporadisch een behandeling in een meervoudige ka-
mer plaats.
De gemiddelde doorlooptijd van de behandeling van alle zaken in eerste aanleg (dus met uit-
zondering van hoger beroep) is met de wijziging van de beroepsprocedure afgenomen ten op-
zichte van de periode waarin het CVBS de zaken behandelde. Wanneer een uitsplitsing wordt
gemaakt naar het al dan niet op zitting behandelen van zaken, blijkt dat de zaken die ter zit-
ting worden behandeld een langere doorlooptijd hebben dan voorheen. De zaken die buiten
zitting worden behandeld hebben een kortere doorlooptijd. Bij het CVBS werden alle zaken
ter zitting behandeld.
De mogelijkheid van hoger beroep is nieuw bij de studiefinancieringszaken. Er wordt tegen
circa een vijfde van de uitspraken hoger beroep aangetekend, minder dan bij de andere deel-
gebieden van het algemeen bestuursrecht.
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Ervaringen
In ieder ressort zijn zowel de concentratierechtbank als de overige rechtbanken tevreden over
de gekozen werkwijze. Knelpunten worden nauwelijks benoemd, behalve dat het inefficiënt
is om een zitting bij een andere rechtbank binnen het ressort te verzorgen.
De procespartijen zijn van mening dat de beroepsprocedures door de rechtbanken goed be-
handeld worden. Zij zijn tevreden over de kwaliteit van de rechtspraak. De zakelijke houding
van de rechtbanken wordt als verfrissend ervaren en de mogelijkheid van hoger beroep wordt
gezien als een verbetering.
Tussen de ressorten bemerken de procespartijen geen verschillen die aan de werkwijze van
de ressorten zijn toe te schrijven.
De CRVB heeft pas sinds het afgelopen jaar met enige regelmaat met studiefinancieringsza-
ken te maken. De CRVB merkt dat met name het geringe aantal van de studiefinancieringsza-
ken ervoor zorgt dat het lastig is om goed op de hoogte te zijn van alles wat er speelt binnen
het deelgebied. De studiefinancieringszaken worden door de CRVB, anders dan bij de recht-
banken, dan ook niet als eenvoudige zaken beschouwd.

Discussie
Het huidige model voor studiefinancieringszaken leidt bij de respondenten tot een aantal dis-
cussiepunten ten aanzien van spreiding of clustering van rechtzaken in het algemeen en stu-
diefinancieringszaken in het bijzonder. De meningen lopen uiteen van volledige spreiding
van alle deelgebieden over alle rechtbanken tot volledige clustering van een deelgebied per
rechtbank. Ook een tussenvorm waarbij alle relatief eenvoudige en veelvoorkomende zaken
bij alle rechtbanken worden behandeld en er landelijke experts zijn die adviseren over de
meer ingewikkelde en minder vaak voorkomende zaken, vindt bijval.
Het merendeel van de respondenten is van mening dat studiefinancieringszaken geen zaken
zijn die wat betreft hun aantal en moeilijkheidsgraad een specialisatiemodel rechtvaardigen.
Wanneer de zaken gespreid worden over alle rechtbanken, dienen met name de kleine recht-
banken echter te waken voor lange doorlooptijden van procedures. Het opsparen van zaken
totdat er voldoende zijn om een zitting te vullen, is dan niet wenselijk en ook niet nodig.
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1 INLEIDING

1.1 Inleiding

Sinds 1 januari 2001 kent de behandeling van geschillen over studiefinanciering en vergoe-
ding van studiekosten een nieuwe werkwijze. Voor deze datum werden alle geschillen behan-
deld door het College van beroep studiefinanciering (CVBS). Dit college is opgeheven en
sinds die tijd worden studiefinancieringsgeschillen behandeld door de sectoren bestuursrecht
van de rechtbanken.
De minister heeft bij opheffing van het CVBS aan de Tweede Kamer toegezegd dat de nieuwe
werkwijze wordt geëvalueerd. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
(WODC) van het Ministerie van Jusititie heeft Regioplan Beleidsonderzoek de opdracht voor
de evaluatie verleend. Het verslag van de evaluatie ligt voor u.
In dit inleidende hoofdstuk beschrijven wij achtereenvolgens de achtergrond van het onder-
zoek, de onderzoeksvragen, de opzet van het onderzoek en de opbouw van het rapport.

1.2 Achtergrond

Een nieuwe beroepsprocedure
De Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) en de regeling tegemoetkoming studiekosten
studenten en scholieren bieden aan studerenden in het hoger onderwijs de mogelijkheid om
een aanvraag voor studiefinanciering respectievelijk tegemoetkoming in de studiekosten in
te dienen. De aanvraag moet aan de Informatie Beheer Groep (IBG), een Zelfstandig Be-
stuursorgaan (ZBO) verbonden aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
(OCW), worden gericht. Conform de bezwaarsystematiek bij overheidsbeslissingen kunnen
studerenden bezwaar maken tegen beslissingen van de IBG door een bezwaarschrift bij de IBG

in te dienen. Jaarlijks zijn er circa 40.000 bezwaarprocedures. Voor wie het niet eens is met
de beslissing op het bezwaarschrift staat een beroepsprocedure open. Onder het regime van
de oude WSF moesten studerenden1 zich tot het CVBS wenden. Dit is per 1 januari 2001 opge-
heven. Studerenden moeten hun beroepschrift nu aan de rechtbank richten. Tegen de uit-
spraak van de rechtbank staat nog appèl open bij de Centrale Raad van Beroep (CRVB).

                                                     
1 In de praktijk zijn het niet altijd studerenden die in beroep gaan. In een groot aantal gevallen zijn het de ouders van
de studerende of personen die inmiddels niet meer studeren, die beroep aantekenen. Daar waar in het rapport gespro-
ken wordt van ‘studerende(n)’ of ‘student(en)’, kunnen dan ook andere ‘belanghebbenden’ bedoeld worden. Ten
behoeve van de leesbaarheid gebruiken we echter de term ‘student’ of ‘studerende’.
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Het CVBS, gevestigd in Groningen, is destijds, in 1986, ingesteld vanuit de gedachte dat één
gespecialiseerde beroepsinstantie een snelle en deskundige behandeling van beroepen zou
bevorderen. De keerzijde was een minder dan optimale bereikbaarheid, welk bezwaar enigs-
zins verlicht werd door de inrichting van een nevenvestiging in Utrecht, waar het grootste
deel van de zittingen plaatsvond.
In 2000 is besloten om het CVBS op te heffen, met als belangrijkste argument de beheersmati-
ge kwetsbaarheid door de geringe omvang. Bij de besluitvorming over een nieuwe beroeps-
procedure golden als belangrijkste overwegingen2:
- handhaving en zo mogelijk verbetering van de rechtsbescherming;
- aansluiting bij de hoofdregel van het stelsel van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming:

beroep bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken met de mogelijkheid van hoger
beroep;

- goede geografische bereikbaarheid: voorkomen moest worden dat studerenden zouden af-
zien van het bijwonen van de behandeling van hun zaak in verband met de reistijd;

- geen verlenging van de doorlooptijden (bij het CVBS circa 8 maanden).
Vanuit de gedachte van aansluiting van de hoofdregel van bestuursrechtelijke rechtsbescher-
ming werd de nieuwe beroepsprocedure bij de rechtbanken ondergebracht. Als compromis
tussen de overweging van bereikbaarheid (dus: spreiding over zoveel mogelijk rechtbanken)
en beperkte doorlooptijden (waarvoor expertisevorming noodzakelijk werd geacht, te bevor-
deren door concentratie) is gekozen voor behandeling door alle rechtbanken, terwijl de for-
matie aan één rechtbank per ressort werd toebedeeld. Deze rechtbank zou dan expertise en
capaciteit aan de andere rechtbanken kunnen leveren. Hiervoor werd geen vaste vorm voor-
geschreven; per ressort konden afspraken worden gemaakt, die in een convenant zouden wor-
den vastgelegd. Dit model is per 1 januari 2001 van kracht geworden.

Bij de behandeling van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering vroeg de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer zich af of niet gevreesd zou moeten worden dat dit tot een
situatie zou leiden, waarbij feitelijk niet of nauwelijks buiten één rechtbank per ressort stu-
diefinancieringszaken worden behandeld.3 De regering dacht van niet: “<er>… zullen door
alle negentien rechtbanken in studiefinancieringszaken zittingen worden gehouden en uit-
spraken worden gedaan. De deskundige rechters zullen daartoe periodiek naar de andere
rechtbanken in hun ressort reizen, teneinde aldaar zitting te houden.” De schriftelijke fase
zou geconcentreerd worden bij één rechtbank, maar daar zouden studenten niets van mer

                                                     
2 TK 1999-2000 26 960 nr. 3.

3 TK 1999-2000 26960 nr. 4.
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ken. Voor hen zou de “eigen” rechtbank aanspreekpunt blijven4 en daar zou de zitting ook
worden gehouden. Convenanten waren op dat moment echter nog niet afgesloten.5

Een beoordeling van de nieuwe werkwijze
Het kabinet heeft aan de Kamer toegezegd dat de nieuwe beroepsprocedure na twee jaar
wordt geëvalueerd. Daarbij moeten de thema’s die bij de keuze voor een nieuw model in dis-
cussie zijn geweest natuurlijk een belangrijke plaats krijgen. Het gaat om:

- de manier waarop de samenwerking tussen de rechtbanken binnen een ressort gestalte
krijgt in termen van logistiek, zittingscapaciteit, kennisoverdracht en expertiseontwikke-
ling;

- de efficiëntie, in termen van een acceptabele inzet van formatie conform de veronderstel-
lingen die bij de behandeling van de wet zijn gehanteerd6;

- de doorlooptijd, die door de nieuwe procedure niet substantieel zou moeten worden ver-
lengd;

- het verschijnen op zitting, vanuit de gedachte dat het nieuwe model dit zeker niet zou mo-
gen belemmeren;

- de appèlquote, mede vanwege de toets op het verwachte beslag op de capaciteit van de
Centrale Raad van Beroep.7

Best practices
Daar waar er in de praktijk verschillende werkwijzen bestaan, is het de moeite waard om na
te gaan of er interessante werkwijzen, methoden of praktische instrumenten zijn ontwikkeld,
die het verdienen om breder verspreid of toegepast te worden of tenminste onder de aandacht
van andere rechtbanken gebracht te worden. Deze worden best-practices genoemd. De verge-
lijking van de manier van werken in de vijf ressorten zou dergelijke best-practices op kunnen
leveren.
Daarvoor is het natuurlijk nodig om de verschillen tussen de rechtbanken te beschrijven en
waar mogelijk te meten. Daarbij is niet alleen het perspectief van de rechtbanken zelf belang-
rijk, maar ook dat van de afnemers: de studerenden en de IBG.

                                                     
4 Studerenden richten hun beroepschrift bijvoorbeeld aan de rechtbank Maastricht, p/a rechtbank Roermond.

5 TK 1999-2000 26969 nr. 5.

6 We wijzen erop dat de efficiëntie in de vraagstelling en de aanpak alleen in kwalitatieve termen aan de orde komt.

7 Bij de behandeling van de wet werd op grond van ervaringen met bestuursrechtelijke beroepsprocedures op verge-
lijkbaar geachte terreinen (zoals de Algemene bijstandwet) uitgegaan van een appèlquote van 31,7 procent.
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1.3 Onderzoeksvragen

Voor de evaluatie zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
A. Samenwerking: afspraken, convenanten en praktijk
1. Hoe is de samenwerking tussen de rechtbanken in de vijf ressorten in de praktijk gere-

geld?
2. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de vijf ressorten?
3. Welke argumenten geven de diverse rechtbanken voor de keuze van bepaalde samenwer-

kingsmodellen?
4. Zijn er convenanten gesloten? Zo ja, wat is de inhoud van de gesloten convenanten? Wat

zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ressorten? Zo nee, wat is hiervan de re-
den en op basis waarvan en op welke manier wordt er gewerkt?

5. Wordt in de praktijk conform de in de convenanten gemaakte afspraken gewerkt? Indien
hiervan wordt afgeweken, wat is hiervan de reden? Zijn de gewijzigde afspraken formeel
vastgelegd?

B. Kentallen uitvoering
6. Wat is de gemiddelde doorlooptijd van de procedures per rechtbank?
7. Is de gemiddelde doorlooptijd van de procedures in vergelijking tot behandeling door het

College van beroep studiefinanciering toe- of afgenomen?
8. Wat is de appèlquote?
9. Wat is het verschijningspercentage ter zitting per rechtbank?
10. Zijn er verschillen tussen rechtbanken naar doorlooptijden, appèlquote en verschijnings-

percentage? Indien ja, in hoeverre zijn ze te relateren aan verschillen in werkwijze tussen
de ressorten?

11. Wat is de verhouding tussen enkelvoudige en meervoudige behandeling?

C. Ervaringen procespartijen
12. Welke ervaringen hebben de procespartijen met de nieuwe beroepsprocedure? In hoever-

re zijn er in dit opzicht verschillen tussen de rechtbanken?
13. Zijn de ervaringen met de nieuwe beroepsprocedure veranderd in vergelijking met de

oude beroepsprocedure bij het College van beroep studiefinanciering? Zo ja, in welke
zin?

D. Beoordeling, knelpunten en best-practices
14. Hoe wordt de nieuwe werkwijze door betrokkenen bij de rechtbanken ervaren, als het

gaat om samenwerking, efficiëntie, kennisoverdracht en expertiseontwikkeling?
15. Worden knelpunten in de praktijk ervaren? Zo ja, welke? In hoeverre zijn deze structu-

reel van aard?
16. Kunnen op basis van de onderzoeksuitkomsten best-practices worden onderscheiden?
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1.4 Opzet van het onderzoek

Om tot beantwoording van de onderzoeksvragen te komen, zijn de volgende onderzoeksacti-
viteiten verricht:
- interviews met rechtbanken;
- analyse van de registratiegegevens van de rechtbanken;
- dossieronderzoek bij rechtbanken;
- interviews met (vertegenwoordigers van) procespartijen;
- interview met de studiefinancieringskamer Centrale Raad van Beroep.

Interviews met rechtbanken
Bij de vijf concentratierechtbanken heeft face-to-face een interview plaatsgevonden met
rechters en gerechtsecretarissen die ervaring hebben met studiefinancieringszaken. Ook is
er gesproken met de sectorvoorzitters van de sectoren bestuursrecht. Bij één rechtbank is ook
gesproken met de sectorcoördinator, verantwoordelijk voor de verdeling van zaken over het
personeel en het organiseren van zittingen. We beschrijven per rechtbank het aantal respon-
denten en hun functies:
- Alkmaar: drie respondenten: een rechter, een gerechtssecretaris en de sectorvoorzitter.
- Assen: drie respondenten: een rechter, een gerechtssecretaris en de sectorvoorzitter.
- Dordrecht: vier respondenten: een rechter, een gerechtssecretaris, de sectorcoördinator en

de sectorvoorzitter.
- Roermond: twee respondenten: een gerechtssecretaris en de sectorvoorzitter die tevens als

rechter ervaring heeft met studiefinancieringszaken.
- Zutphen: drie respondenten: een rechter, een gerechtssecretaris en de sectorvoorzitter.

De veertien overige rechtbanken zijn telefonisch bevraagd over de werkwijze ten aanzien van
studiefinancieringszaken. Bij dertien rechtbanken vond het gesprek plaats met de sectorvoor-
zitters van de sectoren bestuursrecht, bij één rechtbank met de sectorcoördinator die destijds
betrokken was bij het maken van de afspraken over de werkwijze binnen het ressort.

Analyse van registratiegegevens rechtbanken
Bij de vijf concentratierechtbanken zijn gegevens opgevraagd uit Berber, het registratie-
systeem voor bestuursrechtzaken. Het ging om gegevens over studiefinancieringszaken en
de overige zaken die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen. De gegevens zijn gebruikt
voor het verzamelen van kengetallen over aantallen zaken, appèlquote, wijze van afdoening
en doorlooptijden.
Gegevens over het verschijningspercentage van studenten bij de studiefinancieringszittingen
zijn niet uit de geautomatiseerde registratie te genereren. Om toch inzicht te hebben in dit
percentage, hebben de gerechtssecretarissen van de concentratierechtbanken aan de hand van
zittingslijsten dit percentage handmatig berekend.
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Dossieronderzoek bij rechtbanken
Evenals het verschijningspercentage geldt voor de gemiddelde doorlooptijd van studiefinan-
cieringszaken naar zittingsplaats, dat deze analyse bij de rechtbanken moeilijk uitvoerbaar
is op basis van de geautomatiseerde registratie. Om toch zicht te krijgen op dit gegeven, is
bij de rechtbank waar deze analyse relevant is en niet geautomatiseerd mogelijk is (Alkmaar)
dossieronderzoek uitgevoerd.

Interviews met (vertegenwoordigers van) procespartijen
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de nieuwe beroepsprocedure bij de rechtbanken
en de oude gang van zaken bij het CVBS zijn de partijen bevraagd die te maken hebben (ge-
had) met beide situaties: de IBG en de studenten. Om onderzoekstechnische en budgettaire
redenen is er voor gekozen om studenten niet individueel te benaderen maar om hen te laten
vertegenwoordigen door de Landelijke Studentenvakbond (LSVB). Een juriste die de LSVB

bijstaat waar het gaat om bezwaar- en beroepszaken is telefonisch bevraagd. Bij de IBG heeft
een face-to-face interview plaatsgevonden met twee medewerkers bezwaar en beroep en het
hoofd van de afdeling bezwaar en beroep.

Interview met studiefinancieringskamer Centrale Raad van Beroep
Bij de sectie WAO van de Centrale Raad van Beroep is de studiefinancieringskamer onderge-
bracht. Deze kamer bestaat uit drie raadsheren die beslissen in de hoger beroepszaken. Met
twee van hen heeft een face-to-face interview plaatsgevonden.

1.5 Opbouw van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan de vormen van samenwerking tussen recht-
banken in ieder ressort die gelden bij de afhandeling van studiefinancieringszaken. De kwan-
titatieve gegevens die zijn verzameld over de studiefinancieringszaken zijn weergegeven in
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 beschrijven wij de ervaringen van rechtbanken, procespartijen
en de Centrale Raad van Beroep met de nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering. De
conclusies die te trekken zijn uit de geëvalueerde procedure zijn beschreven in hoofdstuk 5.
In dit laatste hoofdstuk noemen wij ook een aantal discussiepunten over concentratie of
spreiding van rechtspraak in het algemeen en studiefinanciering in het bijzonder.
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2 SAMENWERKING BINNEN RESSORTEN

2.1 Inleiding

Bij de overheveling van studiefinancieringszaken van het CVBS naar de rechtbanken, is er
voor gekozen om de zaken bij alle negentien rechtbanken onder te brengen. De extra forma-
tie die voor dit type rechtzaken beschikbaar kwam, is echter geconcentreerd bij één rechtbank
per ressort. Deze rechtbank levert vervolgens expertise en capaciteit aan de andere rechtban-
ken binnen het ressort. De precieze wijze waarop dit is ingevuld, is niet voorgeschreven. Per
ressort zijn afspraken gemaakt tussen de rechtbanken.
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe in ieder ressort de afspraken tot stand zijn gekomen en
tot welke werkwijze dit in de praktijk heeft geleid. Ook geven wij aan welke argumenten er
gelden voor de gekozen werkwijze.
De informatie in dit hoofdstuk is verkregen uit face-to-face interviews met sectorvoorzitters,
rechters en gerechtsecretarissen bij de vijf ‘concentratierechtbanken’ en telefonische inter-
views met de sectorvoorzitters van de sectoren bestuursrecht bij de veertien overige rechtban-
ken.

2.2 De beroepsprocedure

De studerende kan binnen zes weken na een bestreden beslissing een beroepschrift indienen
bij de rechtbank in het arrondissement waar hij of zij woont. De desbetreffende rechtbank
wordt door de IBG bij de beslissing vermeld. Het beroepschrift moet een aantal gegevens be-
vatten, waaronder het onderdeel van de beslissing waartegen de studerende beroep aantekent
en de argumenten die daarvoor worden aangevoerd. Eventueel kan een voorlopig beroep-
schrift worden ingediend, waarbij de argumenten later worden gegeven. De rechtbank zal aan
de IBG vragen om met een verweerschrift op het beroepschrift te reageren. Daar kan de stu-
derende weer op reageren. Een beroepszaak kan tijdens een openbare zitting worden behan-
deld, maar kan ook schriftelijk, dus zonder zitting, worden afgedaan. Als de studerende
wordt opgeroepen, is hij of zij verplicht om op de zitting te verschijnen. Zonder oproep mag
de studerende de zitting bijwonen.
Op de beslissing van de rechtbank staat hoger beroep (appèl) open bij de Centrale Raad van
Beroep.
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2.3 Samenwerking binnen de ressorten

Opzet
De huidige systematiek voor studiefinancieringszaken is tot stand gekomen op basis van ver-
schillende argumenten, zoals rechtsbescherming, expertisevorming, geografische bereik-
baarheid en het behouden of inkorten van de geldende doorlooptijden. Per ressort is één
rechtbank aangewezen als concentratierechtbank. Er is gekozen voor rechtbanken met een
relatief kleine sector bestuursrecht die met de komst van de studiefinancieringszaken de for-
matie van hun sector hebben kunnen verbreden. Het gaat om de volgende rechtbanken: Alk-
maar (in het ressort Amsterdam), Assen (ressort Leeuwarden), Dordrecht (ressort Den Haag),
Roermond (ressort Den Bosch) en Zutphen (ressort Arnhem). In bijlage 1 staat per ressort
een overzicht aan van de concentratierechtbank voor studiefinancieringszaken en de overige
rechtbanken in het ressort.

Werking in de praktijk
Per ressort zijn rechtbanken vrij om met elkaar af te spreken welke werkwijze zij hanteren
bij studiefinancieringszaken. Er zijn verschillende vormen van samenwerking mogelijk waar-
bij de studiefinancieringsexpertise van de concetratierechtbanken wordt uitgeleend aan de
andere rechtbanken binnen het ressort.
In ieder ressort geldt dat alle studiefinancieringszaken binnenkomen bij de concentratierecht-
bank. Op de besluiten van de IBG is aangegeven dat de student de mogelijkheid heeft om te-
gen het besluit in beroep te gaan bij de rechtbank in het eigen ressort, per adres de concentra-
tierechtbank in het ressort. Een student uit Maastricht dient bijvoorbeeld zijn beroepschrift
in bij de rechtbank Maastricht, per adres rechtbank Roermond. De zaak wordt vervolgens ge-
registreerd in het systeem van de concentratierechtbank waarbij wordt aangegeven in welk
arrondissement de zaak thuishoort. De zaken die niet ter zitting komen, worden afgehandeld
door de concentratierechtbank.
De gekozen werkwijze ten aanzien van zaken die op zitting worden behandeld, blijkt in ieder
ressort (enigszins) anders te zijn. We zetten de verschillende werkwijzen per concentratie-
rechtbank op een rij:

Alkmaar In principe vinden alle studiefinancieringzittingen in Alkmaar plaats, mits de
student hier geen bezwaar tegen heeft. Iedere student die in beroep gaat krijgt
een brief met het verzoek om de zitting in Alkmaar te laten plaatsvinden.
Hierbij wordt door de rechtbank opgemerkt dat zitting in het eigen arrondisse-
ment ertoe kan leiden dat de doorlooptijd langer is dan wanneer de zitting in
Alkmaar plaatsvindt. Als de student bezwaar heeft of niet reageert op het ver-
zoek, vindt de zitting elders plaats (circa 5 keer per jaar). Een rechter en een
gerechtssecretaris van de rechtbank Alkmaar verzorgen de zitting.
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Assen Alle zittingen vinden in Assen plaats. Studenten krijgen een brief waarin is
aangegeven dat het mogelijk is om op uitdrukkelijk verzoek de zitting bij de
rechtbank in het eigen arrondissement te laten plaatsvinden. Hier is in de prak-
tijk nog nooit gebruik van gemaakt.

Dordrecht Alle zittingen vinden plaats in het arrondissement waar de zaak volgens rela-
tieve competentie hoort (één à twee keer per maand is er in één van de recht-
banken in het ressort een zitting). Een rechter en een secretaris van de recht-
bank Dordrecht verzorgen de zitting.

Roermond Zoveel mogelijk zaken worden buiten zitting afgedaan. Een verzoek aan de
student hiertoe wordt bij niet reageren nogmaals verstuurd. De IBG stemt altijd
in met een dergelijk verzoek. Als gedaagde of eiser niet akkoord gaat met het
buiten zitting afdoen, moet de zaak wel ter zitting komen.
Het verzoek om de zaak buiten zitting af te doen, wordt standaard verstuurd:
er wordt nauwelijks gekeken naar de inhoud van de zaak. Eventueel kunnen
zaken waarbij al toestemming is om ze buiten zitting af te doen toch ter zitting
worden behandeld. Wanneer de rechter de zaak inhoudelijk voorbereidt, kan
namelijk blijken dat een zitting toch gewenst is.
Als de zaak wel ter zitting komt, gebeurt dit in Roermond of Den Bosch. Alle
zaken uit Limburg komen in Roermond op zitting, alle zaken uit Brabant in
Den Bosch. De zittingen worden verzorgd door een rechter en een secretaris
van de rechtbank Roermond. Met de rechtbank Breda is de afspraak gemaakt
dat in theorie ook zittingen in Breda kunnen plaatsvinden wanneer de student
bezwaar heeft tegen zitting in Den Bosch. In dat geval verzorgen een rechter
en een secretaris van de rechtbank Breda de zitting. Dit is in de praktijk nog
niet voorgekomen.

Zutphen Alle zittingen vinden in Zutphen plaats, tenzij de student hier bezwaar tegen
maakt of uitdrukkelijk verzoekt om de zitting elders te houden. Als de zitting
elders plaatsvindt (circa 5 keer per jaar), verzorgen een rechter en een secre-
taris van de rechtbank Zutphen deze.

In ieder ressort is het zo dat de studiefinancieringszaken zoveel mogelijk geclusterd in zittin-
gen worden afgedaan. Hiermee wordt voorkomen dat bezwaar- en beroepsmedewerkers van
de IBG voor één of twee zaken naar de rechtbanken reizen. Wanneer de zittingen niet bij de
concentratierechtbanken plaatsvinden, geldt dit argument ook voor de rechter en de gerechts-
secretaris die de zitting verzorgen. Vanwege de soms lange reistijd voor de medewerkers van
de IBG vinden de studiefinancieringszittingen doorgaans ‘s middags plaats.

Als er zitting wordt gehouden in een andere rechtbank dan de concentratierechtbank, gaat
de bemoeienis van de ‘gastrechtbank’ niet verder dan het ter beschikking stellen van zittings-
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ruimte en een bode die de zaken afroept. Soms zijn er afspraken gemaakt over het gebruik
van toga’s en koffie en thee van de gastrechtbanken.

Aanpassingen gaandeweg
Bij enkele rechtbanken is de werkwijze na de invoering van de nieuwe beroepsprocedure
aangepast. Zo is de werkwijze om zoveel mogelijk zaken buiten zitting af te doen in Roer-
mond gaandeweg ontstaan. In de beginperiode waren er voldoende zaken (overgedragen van
het CVBS) om regelmatig zittingen te vullen. Toen de grote bulk ‘oude’ zaken afgehandeld
was, bleek het efficiënter om minder zittingen te houden.
In Zutphen gold voorheen hetzelfde systeem als in Alkmaar (iedere student kreeg een schrif-
telijk verzoek om de zitting in Zutphen te laten plaatsvinden), maar weinig studenten reageer-
den. Daarom is de werkwijze omgedraaid: er komt alleen een zitting in het eigen arrondisse-
ment als dit uitdrukkelijk het verzoek van de student is.

Concentratie van expertise bij rechters en gerechtssecretarissen
Bij vier rechtbanken is het zo dat in principe alle gerechtssecretarissen en rechters van de
sector algemeen bestuursrecht zich met studiefinancieringszaken bezighouden. Daar waar
sprake is van (enige) specialisatie binnen een rechtbank, is dit vooral het geval bij gerechts-
secretarissen. Vaak is er op basis van praktische argumenten ook wel sprake van enige mate
van concentratie van studiefinancieringszaken bij rechters. Als studiefinancieringszaken bij-
voorbeeld altijd op vrijdag ter zitting komen, heeft de rechter die in de regel op vrijdag zit-
tingen heeft relatief meer studiefinancieringszaken.
Bij de vijfde rechtbank is een verdeling gemaakt naar deelgebieden van de AWB. Vier van
de zes rechters van de sector houden zich (onder andere) bezig met studiefinancieringszaken.

Convenanten
In de Memorie van Toelichting bij de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering1

wordt gesteld dat de samenwerking in de ressorten zal worden neergelegd in per ressort af
te sluiten convenanten tussen de rechtbanken.
In geen van de ressorten is een convenant afgesloten voor de gehanteerde werkwijze. Hier
is destijds in een overleg van de vijf rechtbanken en het CVBS over gesproken. Uit de notulen
van dit overleg blijkt dat slechts één rechtbank behoefte had aan een convenant (Alkmaar);
ook hier is er echter geen afgesloten. Waarom dit niet is gebeurd, kan bij de betrokken recht-
bank niet worden achterhaald.
De rechtbanken geven aan dat er destijds contact (telefonisch en per e-mail) is geweest over
praktische afspraken over het beschikbaar stellen van zittingszalen. Hiervan zijn geen af-
schriften overgelegd. Ook de eventuele wijzigingen die na verloop van tijd zijn doorgevoerd,
zijn niet op papier vastgelegd.

                                                     
1 TK 1999-2000, 26 960, nr. 3.
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2.4 Argumenten voor gekozen werkwijze

De rondgang langs de vijf concentratierechtbanken en de telefoongesprekken met de veertien
overige rechtbanken leert dat de werkwijzen die gehanteerd worden, in de meeste gevallen
gebaseerd zijn op praktische argumenten. De rechtbanken willen een ‘reizend circus’ voor-
komen door zoveel mogelijk zittingen bij de concentratierechtbank te houden of bij een
rechtbank die centraal in de provincie ligt (in Den Bosch of Roermond).
Een uitzondering is de rechtbank Dordrecht, die om principieel-juridische redenen de zittin-
gen in de arrondissementen houdt waar de studiefinancieringszaken volgens de relatieve
competentie horen.
Alle concentratierechtbanken noemen ook het argument van klantgerichtheid voor de door
hen gekozen werkwijze. In Dordrecht geldt de geografische bereikbaarheid als klantgericht.
Bij de overige rechtbanken gelden de kortere doorlooptijden als klantgericht. Als studiefinan-
cieringszaken in ieder arrondissement worden opgespaard totdat er een zitting mee gevuld
kan worden, duurt het immers langer voordat een zaak ter zitting komt dan wanneer de zaken
van het gehele ressort in één zitting kunnen worden behandeld. De werkwijze van de recht-
bank Roermond om zoveel mogelijk zaken buiten zitting te behandelen is eveneens bevor-
derlijk voor een korte doorlooptijd.
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3 BEROEPEN, ZITTINGEN EN APPÈL

3.1 Inleiding

Bij de opheffing van het College van beroep studiefinanciering zijn criteria geformuleerd
waar de nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering op getoetst diende te worden. Zo mocht
de gemiddelde doorlooptijd van de procedures niet oplopen en mocht de reisafstand voor stu-
denten geen belemmering vormen om de zittingen bij te wonen.
Voor dit onderzoek hebben we bij de rechtbanken gegevens opgevraagd over het aantal pro-
cedures, de doorlooptijden, het verschijningspercentage van studenten op zittingen, de wijze
van behandeling, de uitspraken door de rechtbanken en de mate waarin gebruik gemaakt
wordt van de nieuwe mogelijkheid van hoger beroep.
We presenteren de gegevens in dit hoofdstuk voor het totaal aan studiefinancieringsprocedu-
res in Nederland. Daar waar mogelijk en relevant maken we onderscheid naar jaren (2001
en 2002), ressorten, rechtbanken en de verschillende deelgebieden van de AWB.

3.2 Aantal procedures en onderwerp van beroep

Aantal procedures
In 2001 registreerden de rechtbanken een instroom van 1.270 studiefinancieringsprocedures.
In 2002 zijn 918 procedures gestart.1 Deze afname is volgens de rechtbanken te verklaren uit
het feit dat er in het laatste jaar van het CVBS een aantal zaken is blijven liggen. Deze ‘oude’
zaken zijn in 2001 bij de rechtbanken terechtgekomen.
Uit gegevens van de IBG blijkt dat in 2002 2,5 procent van alle studenten die in dat jaar be-
zwaar maakten tegen een beslissing van de IBG in beroep zijn gegaan. In de eerste helft van
2003 bedraagt dit aandeel 2,1 procent. In het laatste jaar van het CVBS (2000) ging 3 procent
van de studenten die een bezwaarschrift hadden ingediend in beroep. Deze afname wordt
door de IBG verklaard uit het feit dat de studiefinancieringswetgeving steeds meer ‘tot rust’
komt.
De meeste zaken worden geregistreerd door de rechtbank Alkmaar (262 in 2002). Dit is niet
verwonderlijk, aangezien de studentensteden Amsterdam en Utrecht in het ressort liggen. De
rechtbanken in Assen en Zutphen registreerden in 2002 het kleinste aantal studiefinancie-

                                                     
1 De IBG registreert over het jaar 2002 763 beroepsprocedures. Het verschil ontstaat door een verschil in registreren.
De IBG telt ieder geschil met een student als één zaak. De rechtbanken tellen ieder bestreden besluit als een aparte
zaak. Binnen een geschil met een student kan meer dan één besluit bestreden worden, of kan om een voorlopige
voorziening gevraagd worden. De voorlopige voorzieningen worden door de rechtbanken eveneens apart geteld.
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ringszaken (respectievelijk 143 en 144 gestarte procedures). Tabel 3.1 bevat  een overzicht
van het aantal procedures per ressort.

Tabel 3.1 Aantal studiefinancieringzaken (instroom) per ressort, 2001 en 2002
Aantal studiefinancieringprocedures in het ressortConcentratierechtbank

2001 2002
Alkmaar 290 262
Assen 207 143
Dordrecht 365 204
Roermond 239 165
Zutphen 169 144
Totaal 1270 918
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

De totale werkvoorraad van de sectoren bestuursrecht wordt voor dertien procent gevormd
door studiefinancieringszaken. Dit was zowel op 1 januari 2002 als op 1 januari 2003 het ge-
val. Tussen de concentratierechtbanken zijn hierin aanzienlijke verschillen (zie tabel 3.2).
Zo bestaat in Zutphen een relatief klein deel van de werkvoorraad uit studiefinancierings-
zaken (7% op 1 januari 2003) terwijl in Dordrecht op die peildatum 24 procent van de werk-
voorraad uit studiefinancieringszaken bestaat. De werkvoorraad bestaat verder uit ambtena-
renzaken, bijstandszaken, ex-AROB zaken en sociale zekerheidszaken.

Tabel 3.2 Aandeel studiefinancieringzaken in totale werkvoorraad sectoren algemeen be-
stuursrecht, 2002 en 2003

Aandeel in totale werkvoorraad op 1 januariConcentratierechtbank
2002 2003

Alkmaar 9% 12%
Assen 14% 12%
Dordrecht 27% 24%
Roermond 13% 16%
Zutphen 12% 7%
Totaal 13% 13%
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Onderwerp van bestreden besluiten
In 2002 hadden beroepsprocedures relatief vaak betrekking op besluiten over studieschuld
(13%), herziening en/of terugvordering (12%) of de OV-kaart (8%). Deze onderwerpen vor-
men samen eenderde van de beroepsprocedures. Dit waren ook in 2001 de onderwerpen waar
relatief veel beroepsprocedures over gingen.
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3.3 Doorlooptijden

Doorlooptijden algemeen
In ieder ressort is de gemiddelde doorlooptijd van studiefinancieringszaken in 2002 langer
dan in 2001. Dit wordt verklaard door de wijze van registratie van oude zaken van het CVBS

door de rechtbanken. Alle zaken zijn in 2001 ingevoerd, waarbij de datum van invoer geldt
als de startdatum van de procedure. De werkelijke startdatum van een procedure is niet in de
registratie terug te vinden. De gemiddelde doorlooptijden die zijn gemeten over 2002 geven
dan ook het meest realistische beeld.

De gemiddelde doorlooptijd voor studiefinancieringszaken bedroeg in 2002 234 kalenderda-
gen. Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar het al dan niet op zitting behandelen van de
studiefinancieringszaken, blijkt dat de gemiddelde doorlooptijd voor op zitting behandelde
procedures 329 dagen bedraagt. De zaken die niet ter zitting zijn behandeld, hebben een ge-
middelde doorlooptijd van 174 dagen. Uit deze gegevens blijkt dat de totale gemiddelde
doorlooptijd korter is dan de gemiddelde doorlooptijd die voorheen bij het CVBS gold (254
dagen). Bij het CVBS kwamen zaken overigens altijd op zitting.

Verschillen in doorlooptijden, naar ressort
Vooral bij studiefinancieringszaken die ter zitting worden behandeld, verschilt de gemiddel-
de doorlooptijd tussen de ressorten sterk. De rechtbank Roermond heeft met gemiddeld 195
kalenderdagen de kortste doorlooptijd (in 2002). De langste gemiddelde doorlooptijd is ge-
meten bij de rechtbank Dordrecht en bedraagt 449 kalenderdagen.
Bij de zaken die buiten zitting worden afgehandeld, bedraagt de kortste gemiddelde door-
looptijd in 2002 137 dagen. Deze is gemeten bij de rechtbank Zutphen. In Alkmaar geldt de
langste gemiddelde doorlooptijd van 220 kalenderdagen. In tabel 3.3 zijn de verschillende
doorlooptijden per ressort weergegeven.

Tabel 3.3 Gemiddelde doorlooptijd studiefinancieringszaken in 2002, per ressort
Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagenConcentratierechtbank

Ter zitting behandeld Buiten zitting behandeld Totaal

Aantal
zaken

Doorlooptijd Aantal
zaken

Doorlooptijd Aantal
zaken

Doorlooptijd

Alkmaar 90 321 182 220 272 253
Assen 64 241 77 139 141 185
Dordrecht 87 449 116 182 203 297
Roermond 32 195 106 139 138 152
Zutphen 92 386 87 137 179 236
Totaal 365 329 568 174 933 234
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).
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Bij de zaken die ter zitting komen, kan de wijze waarop binnen een ressort de afhandeling
van studiefinancieringszaken is ingericht een rol spelen. De relatief lange doorlooptijd van
zaken van de rechtbank Dordrecht is te verklaren uit het feit dat deze rechtbank alle studiefi-
nancieringszittingen laat plaatsvinden in het arrondissement waar de student woont. Er wordt
zitting gehouden als er voldoende zaken in een arrondissement zijn om een zitting te vullen.
Als er niet zou worden opgespaard, is dit zeer inefficiënt: zowel de rechter en de gerechtsse-
cretaris van de concentratierechtbank als de beroepsmedewerker van de IBG reizen dan voor
een enkele zaak naar een (andere) rechtbank. Het opsparen van zaken kan ertoe leiden dat
de doorlooptijd van procedures sterk oploopt.
De rechtbank met de kortste doorlooptijden (Roermond) houdt alle studiefinancieringszittin-
gen bij twee rechtbanken. Dit leidt ertoe dat er minder lang gewacht hoeft te worden voordat
een zitting ‘gevuld’ is.

Verschillen in doorlooptijden, naar zittingsplaats
In de meeste ressorten hebben studenten de mogelijkheid om hun beroepszaak in hun eigen
arrondissement ter zitting te laten komen. De mate waarin dit werkelijk gebeurt, verschilt per
ressort en hangt af van de in hoofdstuk 2 beschreven werkwijze die in een ressort geldt. Het
is interessant om te kijken in welke mate de gemiddelde doorlooptijd beïnvloed wordt door
de beslissing om een zaak niet bij de concentratierechtbank op zitting te laten komen, maar
in het eigen arrondissement. Als er in een arrondissement weinig zaken ter zitting worden
behandeld, worden de zaken immers opgespaard totdat er genoeg zaken zijn om een zitting
te vullen.
De analyse naar de doorlooptijden per zittingsplaats is uitgevoerd bij die rechtbanken die ge-
zien hun werkwijze zaken waarschijnlijk langer dan elders opsparen om zittingen te vullen.
Het gaat om de rechtbanken Alkmaar, Dordrecht en Zutphen. In Alkmaar en Zutphen heeft
de student de keuze voor een zitting in het eigen arrondissement (met de consequentie van
een langere doorlooptijd), in Dordrecht vindt de zitting per definitie plaats in het arrondisse-
ment waar de student woont.
In de analyse is gekeken naar het verschil in de gemiddelde doorlooptijd tussen zaken die bij
de concentratierechtbanken ter zitting zijn behandeld en zaken die bij de overige rechtbanken
in het ressort ter zitting zijn behandeld. De gemiddelde doorlooptijd blijkt aanzienlijk toe te
nemen wanneer de zitting niet bij de concentratierechtbank plaatsvindt. In Zutphen bestaat
er een verschil van gemiddeld 57 kalenderdagen, in Alkmaar van 69 dagen en in Dordrecht
bedraagt het verschil 103 dagen. Opgemerkt moet worden dat de gemiddelde doorlooptijd
in Dordrecht gebaseerd is op een gering aantal zaken (9). De resultaten zijn weergegeven in
tabel 3.4.
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Tabel 3.4 Gemiddelde doorlooptijd studiefinancieringszaken in 2002, in kalenderdagen, naar
zittingsplaats (al dan niet bij de concentratierechtbank)

Bij concentratierechtbank Bij andere rechtbank
Aantal zaken Doorlooptijd Aantal zaken Doorlooptijd

Alkmaar 40 283 50 352
Dordrecht 9 357 78 460
Zutphen 71 373 21 430
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber) en dossieronderzoek Regioplan.

Verschillen in doorlooptijden, naar deelgebieden AWB

Wanneer de gemiddelde doorlooptijd van studiefinancieringszaken vergeleken wordt met de
gemiddelde doorlooptijden die gelden bij procedures die onder de andere deelgebieden van
de sectoren bestuursrecht vallen (met uitzondering van het vreemdelingenrecht), valt op dat
de studiefinancieringszaken rond het gemiddelde zitten. Ruimtelijke ordeningszaken (ex-
AROB) kennen de kortste gemiddelde doorlooptijd (171 dagen in 2002), sociale zekerheids-
zaken duren gemiddeld het langst (322 dagen). De gemiddelde doorlooptijden per deelgebied
zijn weergegeven in tabel 3.5.

Tabel 3.5 Gemiddelde doorlooptijd AWB in 2002 bij de vijf concentratierechtbanken, per deel-
gebied

Deelgebied Gemiddelde doorlooptijd in kalenderdagen
Sociale Zekerheid (n = 2.700) 322
Ambtenarenzaken (n = 407) 261
Studiefinanciering (n = 933) 234
Bijstandzaken (n = 498) 231
Ex-AROB (n = 2.321) 171
Niet geregistreerd (n = 77) 82
Totaal (n = 6.909) 248
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

3.4 Verschijningspercentage

Bij de overdracht van de studiefinancieringsberoepsprocedures van het CVBS naar de recht-
banken, is het aantal mogelijke zittingsplaatsen sterk uitgebreid. De veronderstelling is dat
dit een positieve bijdrage levert aan de bereikbaarheid van de zittingen voor de studenten.
Dit kan onder andere blijken uit een hoger verschijningspercentage van de studenten bij de
zittingen.
Het is niet mogelijk om een vergelijking te maken van het verschijningspercentage bij de
rechtbanken met het verschijningspercentage bij het CVBS. Door het CVBS zijn hierover geen
gegevens over opgenomen in jaarverslagen. De zittingslijsten van het CVBS waarop het al dan
niet verschijnen van de student mogelijk was aangegeven, zijn vernietigd. In de gearchiveer-
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de dossiers van het CVBS is niet consequent gerapporteerd over het al dan niet ter zitting ver-
schijnen van de student.
In deze paragraaf richten wij ons dan ook op de mogelijke verschillen in verschijningsper-
centage tussen de ressorten. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijke invloed van het al dan
niet zitting houden in het arrondissement waar de student woont, de mate waarin studenten
worden opgeroepen ter zitting te verschijnen en de mate waarin studenten worden gevraagd
om in te stemmen met een behandeling buiten zitting.

Het ter zitting verschijnen van eiser en gedaagde is niet in het geautomatiseerde registratie-
systeem van de rechtbanken opgenomen. Om toch zicht te krijgen op het al dan niet ter zit-
ting verschijnen van de eiser (de IBG komt altijd) is de rechtbanken gevraagd om aan de hand
van zittingslijsten of -verslagen na te gaan bij hoeveel zaken die ter zitting zijn behandeld de
student is verschenen. Omdat deze analyse niet in ieder ressort op vergelijkbare wijze is uit-
gevoerd2, kan geen totaalbeeld voor studiefinancieringszaken in Nederland gegeven worden.
Wij beperken ons tot een beschrijving van de resultaten per ressort.
Uit de gegevens blijkt dat het verschijningspercentage tussen de ressorten varieert van 46
procent tot 80 procent.3 In tabel 3.6 is aangegeven hoeveel zaken per ressort onderzocht zijn,
hoeveel studenten zijn opgeroepen om te verschijnen en hoeveel studenten bij de zitting aan-
wezig zijn geweest.

Tabel 3.6 Verschijningspercentage eisers ter zitting, naar ressort
Concentratierechtbank Procedures Opgeroepen Verschenen (v.h. totaal)
Alkmaar 147 15% 73%
Assen 127 9% 58%
Dordrecht 125  < 2% (schatting) 46%
Roermond 15 Niet bekend 80%
Zutphen 163 18% 46%
Bron: Handmatige tellingen rechtbanken aan de hand van zittingslijsten.

De mogelijkheid van een zitting in de eigen woonplaats kan een positieve bijdrage leveren
aan het verschijningspercentage van de studenten op de zittingen. Uit de tellingen van de
rechtbanken blijkt echter dat dit nauwelijks invloed heeft op het verschijningspercentage. Al-
leen bij de gegevens van de rechtbank Assen valt op dat de zaken die thuishoren bij de

                                                     
2 In ieder ressort is gewerkt aan de hand van steekproeven uit zittingsverslagen. De wijze van steekproeftrekking ver-
schilt per ressort. Dit bemoeilijkt een vergelijking tussen ressorten.

3 Het hoogste percentage is gebaseerd op een gering aantal zaken van de rechtbank Roermond. Hierbij geldt echter
de opmerking dat juist in het ressort Den Bosch zoveel mogelijk zaken buiten zitting worden afgedaan. Als de stu-
dent daar geen toestemming voor geeft (ook niet na een herhaalde oproep), is het aannemelijk dat hij/zij belang hecht
aan de zitting en daar ook zal verschijnen.
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rechtbank Assen het hoogste verschijningspercentage binnen het ressort hebben. De zaken
van de rechtbank Groningen hebben er het laagste verschijningspercentage.4

3.5 Afdoening

Bij de opheffing van het CVBS is de zorg uitgesproken dat de opgebouwde expertise van het
CVBS verloren zou gaan. Behoud en opbouw van expertise is dan ook één van de redenen
voor het gekozen model, waarbij de expertise per ressort bij één rechtbank ondergebracht
wordt. Het is de vraag of dit argument steekhoudend is. Het gaat niet op als studiefinancie-
ringszaken relatief eenvoudig zijn. Dit kan gemeten worden door de wijze waarop studiefi-
nancieringszaken worden ‘afgedaan’ af te zetten tegen de wijze waarop procedures die onder
de overige deelgebieden van de AWB vallen, worden afgedaan. Wij hebben dit gedaan aan
de hand van de registraties van de rechtbanken. De afdoeningen die betrekking hebben op
voorlopige voorzieningen of verzetten hebben wij hierbij buiten beschouwing gelaten.

Wijze van afdoening
Wanneer een grove indeling wordt gemaakt naar de wijze van afdoening (doorverwijzing,
intrekking, vereenvoudigde behandeling of gewone behandeling), valt op dat het aandeel za-
ken bij studiefinancieringsprocedures dat vereenvoudigd wordt afgedaan aanzienlijk groter
is dan bij de overige bestuursrechtprocedures. Ongeveer een vijfde van de studiefinancie-
ringszaken wordt kennelijk gegrond, kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond ver-
klaard. Bij de overige procedures is dit in nog geen tiende deel van het aantal procedures het
geval.
Bij vergelijking tussen 2001 en 2002 valt bij de studiefinancieringszaken op dat het percenta-
ge procedures dat is ingetrokken is gedaald van 33 procent in 2001 tot 22 procent in 2002.
Dit laatste percentage komt overeen met het aandeel ingetrokken procedures bij de overige
deelgebieden die onder de AWB vallen.

In tabel 3.7 zijn de percentages van de verschillende vormen van afdoening weergegeven.

                                                     
4 Dit wordt mogelijk mede verklaard door het feit dat de rechtbank Groningen bevoegd is om procedures van stu-
denten die in het buitenland wonen te behandelen.
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Tabel 3.7 Wijze van afdoening procedures AWB in 2001 en 2002, studiefinanciering en overig
(exclusief vreemdelingenrecht)5

Studiefinanciering OverigWijze van afdoening
2001 2002 2001 2002

Doorverwezen 10% 5% 7% 13%
Ingetrokken 33% 22% 22% 22%
Uitspraak vereenvoudigde behandeling 21% 20% 9% 8%
Uitspraak gewone behandeling 36% 52% 62% 58%
Totaal 100%

(n= 1.150)
100%

(n=839)
100%

 (n=5.084)
100%

(n=5.019)
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Een verklaring voor het grote aandeel studiefinancieringszaken dat vereenvoudigd wordt be-
handeld, is volgens de rechtbanken het grote aantal procedurele fouten dat bij de studiefi-
nancieringszaken wordt gemaakt. Termijnen die gelden voor het indienen van beroepschrif-
ten worden bijvoorbeeld niet strikt aangehouden of er wordt te laat of niet gereageerd op op-
roepen. Dit maakt dat de rechtbanken vaak niet toekomen aan de inhoudelijke behandeling
van een studiefinancieringprocedure en de zaak kennelijk niet ontvankelijk verklaren.

De wijze van afdoening verschilt enigszins tussen de ressorten. In Roermond wordt bijvoor-
beeld een derde van de zaken ingetrokken. In Assen is dit slechts bij achttien procent van de
zaken het geval. De rechtbank Zutphen heeft het hoogste percentage studiefinancieringsza-
ken dat doorverwezen wordt naar het bestuursorgaan of naar het bevoegd gerecht (10%). De
verschillende concentratierechtbanken en wijzen van afdoening zijn in tabel 3.8 tegen elkaar
afgezet.

Tabel 3.8 Wijze van afdoening studiefinancieringsprocedures in 2002, naar concentratie-
rechtbank6

Wijze van afdoening Alkmaar Assen Dordrecht Roermond Zutphen
Doorverwezen 2% 3% 6% 4% 10%
Ingetrokken 28% 18% 27% 33% 24%
Vereenvoudigde behandeling 20% 20% 21% 20% 15 %
Gewone behandeling 50% 59% 47% 44% 50%
Totaal 100%

(n=231)
100%

(n=133)
100%
(n=185)

100%
(n=168)

100%
(n=157)

Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

                                                     
5 In deze tabel zijn de uitspraken bij voorlopige voorzieningen en na verzet buiten beschouwing gelaten (in zowel
2001 als 2002 circa 6% van het totaal aantal studiefinancieringszaken).

6 In deze tabel zijn de uitspraken bij voorlopige voorzieningen en na verzet buiten beschouwing gelaten (in zowel
2001 als 2002 circa 6% van het totaal aantal studiefinancieringszaken).
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Behandeling ter of buiten zitting
De uitspraken over de zaken die gewoon zijn behandeld door de rechtbanken zijn uitgesplitst
naar behandeling ter zitting of buiten zitting. Hierbij valt op dat ruim een kwart van de
studiefinancieringszaken die gewoon behandeld worden, buiten zitting wordt afgedaan (27%
in 2001, 28% in 2002). Bij de overige deelgebieden is dit percentage aanzienlijk lager (6%
in 2001, 7% in 2002).

Wanneer onderscheid gemaakt wordt naar de ressorten, is te zien dat er grote verschillen zijn
in het al dan niet op zitting behandelen van studiefinancieringszaken. Door de rechtbanken
Roermond en Alkmaar wordt een groot deel van de zaken die gewoon behandeld worden
buiten zitting afgedaan (respectievelijk 58% en 48% in 2002). Door de overige concentratie-
rechtbanken wordt het merendeel ter zitting behandeld, waarbij Zutphen met 98 procent de
kroon spant. De afname van het percentage ter zitting afgehandelde zaken in 2002 ten opzi-
chte van 2001 bij de rechtbank Roermond wordt verklaard door een aanloopperiode voor de
werkwijze bij studiefinancieringszaken in dit ressort (zoveel mogelijk buiten zitting af doen).
In 2002 zijn de effecten van deze werkwijze goed zichtbaar. Tabel 3.9 geeft de gegevens
voor beide jaren weer.

Tabel 3.9 Uitspraak studiefinancieringszaken7 ter zitting behandeld in 2001 en 2002, naar
ressort

Ter zitting behandeld Totaal aantal zaken (gewone behandeling)Concentratierechtbank
2001 2002 2001 2002

Alkmaar 57% 52% 157 123
Assen 83% 79% 48 79
Dordrecht 88% 95% 59 86
Roermond 77% 43% 113 73
Zutphen 93% 98% 41 79
Totaal 73% 72% 418 440

Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Uitspraken
Na vereenvoudigde of gewone behandeling, wordt een groot deel van de studiefinancierings-
zaken niet ontvankelijk verklaard. Zowel in 2001 als in 2002 was dit bij ongeveer een derde
van de studiefinancieringsprocedures het geval. Bij de overige deelgebieden bedroeg het aan-
deel niet-ontvankelijkverklaringen in 2001 13 procent en in 2002 10 procent. Een verklaring
hiervoor is opnieuw het grote aantal procedurele fouten dat bij de studiefinancieringszaken
wordt gemaakt. Bijna tweederde van de niet-ontvankelijkverklaringen vindt plaats na een
vereenvoudigde behandeling van een zaak (65% van de niet-ontvankelijkheidsverklaringen
in 2001, 60% in 2002).

                                                     
7 Het gaat hier alleen om gewoon behandelde studiefinancieringszaken.
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Het aandeel procedures dat ongegrond wordt geacht, blijkt in 2002 bij studiefinanciering on-
geveer even groot te zijn als bij de overige deelgebieden (ruim 50%). In 2001 werd 42 pro-
cent van de studiefinancieringszaken ongegrond verklaard. Het aandeel gegrondverklaringen
ligt bij studiefinancieringszaken aanzienlijk lager dan bij de overige deelgebieden. In 2002
was 15 procent van de studiefinancieringszaken gegrond ten opzichte van  36 procent van
de overige zaken. De verdeling naar uitspraken is in tabel 3.10 weergegeven.

Tabel 3.10 Uitspraken procedures AWB 2001 en 2002, studiefinanciering en overig (excl. vreem-
delingenrecht)8

Studiefinanciering OverigUitspraak
2001 2002 2001 2002

Gegrond 20% 15% 32% 36%
Ongegrond 42% 53% 54% 54%
Niet ontvankelijk 37% 32% 13% 10%
Onbevoegd 1% 0% 1% 0%
Totaal 100% (n=663) 100% (n=602) 100% (n=3.643) 100% (n=3.288)
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Uit gegevens van de IBG is af te leiden dat er met de huidige beroepsprocedure enig verschil
is in het percentage beroepsprocedures dat gegrond wordt verklaard, ten opzichte van de pe-
riode waarin de uitspraken door het CVBS werden geschreven. In het laatste jaar van het CVBS

(2000) werd volgens de IBG 24,5 procent gegrond verklaard, in 2002 17 procent. Het verschil
in percentage gegrondverklaarde beroepsprocedures gemeten door de IBG en berekend aan
de hand van gegevens van de rechtbanken, is te wijten aan twee verschillende registratieme-
thoden.

Enkelvoudige of meervoudige kamer
Wanneer zaken ter zitting worden behandeld, kan de zitting plaatsvinden in een enkelvoudige
kamer (één rechter) of een meervoudige kamer (3 rechters). Vooral wanneer zaken gecom-
pliceerd zijn, wordt een meervoudige kamer geformeerd. In 2001 is voor negentien procedu-
res een meervoudige kamer samengesteld (circa 6% van alle ter zitting behandelde zaken).
In 2002 is dit bij drie procedures gebeurd (1% van de ter zitting behandelde zaken). De meer-
voudige kamers zijn in 2001 met name door de rechtbanken Assen (7 zaken) en Dordrecht
(6 zaken) samengesteld. Het relatief grote aantal meervoudige kamers in 2001 wordt ver-
klaard door het feit dat studiefinancieringszaken toen voor de rechtbanken nieuw terrein wa-
ren. Bij onderwerpen waar nog weinig jurisprudentie van het CVBS over was, of bij zaken
waarbij men ging afwijken van de jurisprudentie van het CVBS, is toen een aantal maal geko-
zen voor een meervoudige kamer.

                                                     
8 Het gaat hier alleen om vereenvoudigd behandelde of gewoon behandelde studiefinancieringszaken.
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Complexiteit van de procedures
Uit de gegevens over de behandeling en afdoening van studiefinancieringszaken kan gecon-
cludeerd worden dat studiefinancieringsprocedures relatief eenvoudig zijn. De doorlooptijd
is gemiddeld ten opzichte van andere deelgebieden en relatief veel zaken worden buiten
zitting afgedaan. Ook volgt vaker dan bij andere deelgebieden een uitspraak na een vereen-
voudigde behandeling van de zaak.
Het beeld dat studiefinancieringszaken niet ingewikkeld zijn, wordt ondersteund door de
werklastmeting die door de Raad voor de Rechtspraak wordt uitgevoerd. Op basis van de
werklastmeting wordt een aantal minuten toegekend aan een bepaald type zaak. Aan studie-
financieringszaken en bijstandszaken wordt het kleinste aantal minuten toegekend (per bo-
demprocedure 220 minuten voor een rechter, 1.005 minuten voor juridische ondersteuning
en administratie). Aan ambtenarenzaken en ex-AROB zaken wordt het grootste aantal minuten
toegekend (ambtenarenzaken: 460 minuten voor een rechter en 1.230 minuten voor onder-
steuning, ex-AROB: 385 minuten voor een rechter, 1.240 minuten voor ondersteuning).

3.6 Hoger beroep

In 2002 is de CRVB gestart met studiefinancieringszittingen. Tot en met eind juli 2003 is er
in 124 zaken een uitspraak gedaan door de CRVB.9 De studiefinancieringszaken maken circa
vier procent uit van de totale werkvoorraad van de sectie van de CRVB waar de studiefinan-
cieringszaken zijn ondergebracht.

Om de appèlquote op basis van de gegevens van de rechtbanken te berekenen, is het aantal
gestarte hoger beroepsprocedures afgezet tegen het aantal uitspraken na gewone behandeling
per kalenderjaar. Het jaar 2002 geeft het meeste betrouwbare beeld van de appèlquote bij
studiefinancieringszaken.10

                                                     
9 Volgens de IBG is de IBG ongeveer even vaak appellant als de studerenden. Volgens de CRVB wordt het merendeel
van de hoger beroepszaken gestart door de student. Er zijn geen cijfers beschikbaar.

10 Bij studiefinancieringszaken valt op dat de appèlquote in 2002 veel hoger is dan in 2001: in 2001 werd bij acht
procent van de afgedane zaken in appèl gegaan, in 2002 bedroeg dit aandeel 21 procent. Van een dergelijke toename
is bij de andere deelgebieden van de AWB geen sprake. De verklaring hiervoor ligt in de eerste plaats bij het feit dat
2001 het eerste jaar was waarin hoger beroep mogelijk was. Bovendien kan de wijze van berekening van de appèl-
quote tot enige vertekening leiden. Door het aantal hoger beroepszaken af te zetten tegen het aantal afgeronde proce-
dures na gewone behandeling in hetzelfde jaar, worden hoger beroepszaken die worden gestart in het kalenderjaar
volgend op het jaar dat de beroepsprocedure bij de rechtbank is afgedaan, niet meegeteld. Bij deelgebieden waar de
mogelijkheid van hoger beroep als langer bestaat, is deze ‘meetfout’ geen probleem, wanneer aangenomen wordt
dat ieder jaar ongeveer een gelijk deel van de hoger beroepszaken ‘doorschuift’ naar het volgende kalenderjaar. Wat
betreft de studiefinancieringszaken is 2001 echter het eerste jaar waarin de mogelijkheid van hoger beroep bestond.
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Wanneer de appèlquote bij studiefinancieringszaken wordt afgezet tegen de appèlquotes van
de overige AWB-deelgebieden, is zichtbaar dat er relatief weinig in hoger beroep wordt ge-
gaan bij studiefinancieringszaken: tegen ongeveer een vijfde van de uitspraken na gewone
behandeling wordt hoger beroep aangetekend.11 Bij de overige deelgebieden samen bedraagt
de appèlquote bij de concentratierechtbanken 38 procent. In tabel 3.11 staan de appèlquotes
op een rij.

Tabel 3.11 Appèlquote AWB in 2002, studiefinanciering en overige deelgebieden AWB

Deelgebied Appèlquote
Studiefinanciering 21%
Overige deelgebieden AWB 38%
AWB totaal 36%
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Tijdens de interviews met rechtbanken, de IBG, de LSVB en de CRVB is gesproken over moge-
lijke verklaringen voor het relatief lage appèlpercentage bij studiefinancieringszaken. Door
de respondenten zijn enkele verklaringen gegeven.
Zo zijn zij van mening dat studenten minder belang hechten aan de uitkomst van de beroeps-
procedure dan rechtszoekenden bij andere procedures. Het gaat doorgaans om een voorzie-
ning waar zij slechts beperkte tijd gebruik van maken. Het komt meer dan eens voor dat de
student al afgestudeerd is tegen de tijd dat er een uitspraak is. Vaak vindt hij of zij het dan
niet nodig om nog in hoger beroep te gaan. Bij bijvoorbeeld WAO-zaken is het belang voor
de eiser doorgaans veel groter.
Een andere oorzaak ligt in het ontbreken van de hoorplicht tijdens de bezwaarprocedure bij
de IBG.12 Studenten krijgen snel een besluit op hun bezwaar, zonder dat ze de gelegenheid
hebben gekregen om hun bezwaar toe te lichten. De beroepsprocedure is dan de eerste mo-
gelijkheid om hun verhaal te doen. Als ze eenmaal de mogelijkheid hebben gehad om hun
argumenten schriftelijk of mondeling toe te lichten, is de behoefte aan een hoger beroep niet
meer zo groot.
Ook de duidelijkheid van de wet maakt het aanspannen van hoger beroep niet aantrekkelijk.
In veel gevallen biedt de wet weinig ruimte om eventueel van de uitspraak van de rechtbank
af te wijken. Een hoger beroep is dan weinig zinvol.

Wanneer de appèlquotes van studiefinancieringszaken per ressort bekeken worden, is te zien
dat in het ressort Arnhem (rechtbank Zutphen) relatief weinig hoger beroep wordt aangespan-

                                                     
11 De IBG heeft gemeld dat de appèlquote ongeveer tien procent van alle geschillen bedraagt. Dit percentage is echter
anders totstandgekomen. Er is waarschijnlijk niet gekeken naar de wijze van afdoening door de rechtbank (vereen-
voudigd of gewoon). Na vereenvoudigde behandeling is geen hoger beroep mogelijk.

12 Dit is vastgelegd in artikel 7.2 Wet op de studiefinanciering 2000 en artikel 7.2 Wet tegemoetkoming onderwijsbij-
drage en schoolkosten.
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nen (8%). In het ressort Amsterdam (rechtbank Alkmaar) is de appèlquote met 33 procent
het hoogst (zie tabel 3.12).

Tabel 3.12 Appèlquote studiefinancieringszaken 2002, naar ressort
Concentratierechtbank Appèlquote
Alkmaar 33%
Assen 18%
Dordrecht 20%
Roermond 23%
Zutphen 8%
Totaal 21%
Bron: Registratie concentratierechtbanken (Berber).

Mogelijk is ook hier de verklaring voor de verschillen dat het hoger beroep een substituut is
voor behandeling ter zitting: in Zutphen, met de laagste appèlquote, worden veel beroepsza-
ken ter zitting afgedaan. In Alkmaar en Roermond, met een hoger appèlquote, wordt juist
veel buiten zitting afgedaan. Een andere verklaring voor het relatief hoge appèlpercentage
bij de rechtbank Alkmaar is de mogelijk grotere assertiviteit van de studenten in de Randstad.
Voor beide mogelijke verklaringen is op basis van dit onderzoek geen onderbouwing te ge-
ven.
Ondanks de mogelijkheid om in hoger beroep argumenten toe te lichten, verschijnt bij 41
procent van de zaken de student niet op de zitting bij de CRVB. Bij de overige zaken ver-
schijnt hij of zij zelf (met of zonder raadsman, 33%), of is een gemachtigde van de student
aanwezig bij de zitting (26%).

Vernietiging uitspraken in hoger beroep
Uit gegevens van de CRVB blijkt dat bij een derde van de afgedane hoger beroepsprocedures
de uitspraak van de rechtbank is vernietigd. Hierbij wordt opgemerkt dat een belangrijk deel
van de vernietigde uitspraken betrekking had op hetzelfde onderwerp. Het betrof een kwestie
waar de wet niet duidelijk over is en waar nog geen jurisprudentie over bestond.
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4 ERVARINGEN MET BEROEPSPROCEDURE

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijven wij de ervaringen van de betrokkenen bij de nieuwe beroepspro-
cedure studiefinanciering: de concentratierechtbanken, de veertien overige rechtbanken, de
Centrale Raad van Beroep en de procespartijen (IBG en LSVB).
Met de concentratierechtbanken, de Centrale Raad van Beroep en de IBG hebben face to face
interviews plaatsgevonden. De informatie van de overige rechtbanken en de LSVB is verkre-
gen uit telefonische interviews. De itemlijsten die bij de interviews gebruikt zijn, zijn weer-
gegeven in de bijlagen.

4.2 Ervaringen rechtbanken

Tijdens de interviews bij de concentratierechtbanken is met de sectorvoorzitters, rechters en
gerechtssecretarissen gesproken over hun ervaring met de afhandeling van studiefinancier-
ingsprocedures. Het ging daarbij om de werking in de praktijk, hun mening over kennisover-
dracht, expertisevorming en efficiëntie. Hierbij is hen gevraagd naar een vergelijking van stu-
diefinancieringszaken met overige bestuursrechtzaken. Ook eventuele knelpunten of aanbe-
velingen zijn besproken. Met de sectorvoorzitters van de veertien overige rechtbanken is ge-
sproken over de mate van betrokkenheid van hun rechtbank met studiefinancieringszaken.
Ook is hen gevraagd naar hun oordeel over de werkwijze bij studiefinancieringszaken.

Werking in de praktijk
De werkwijze per ressort is in hoofdstuk 2 beschreven. Er is aangegeven dat, met uitzonde-
ring van de rechtbank Dordrecht waar alle zittingen om principieel-juridische redenen plaats-
vinden in het arrondissement waar de student woont, alle rechtbanken om praktisch-organisa-
torische redenen hebben gekozen voor hun manier van werken. Het reizen naar andere recht-
banken is inefficiënt en wordt daarom zoveel mogelijk gemeden.

De concentratierechtbanken die bij hun eigen rechtbank zittingen verzorgen met procedures
van de andere rechtbanken, geven aan dat dit een juridisch probleem oplevert. In het be-
stuursrecht ontbreekt nu (nog) de nevenzittingsbevoegdheid die het mogelijk maakt om za-
ken uit een ander arrondissement  te behandelen. Hierdoor is bijvoorbeeld een rechter van
de rechtbank Roermond niet bevoegd om in Roermond uitspraak te doen in een procedure
van de rechtbank Maastricht. Omdat een rechter wel ‘rechter plaatsvervanger’ kan zijn bij
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een andere rechtbank, mag de Roermondse rechter wel bij de rechtbank Maastricht een uit-
spraak doen in een procedure van de rechtbank Maastricht.
De CRVB vermeldt daarom in haar uitspraken dat het elders zitting houden in strijd is met de
wet. Deze fout wordt vervolgens echter 'voor gedekt verklaard' (op basis van art. 28, Be-
roepswet). Dit betekent dat aan de fout geen gevolgen worden verbonden en de uitspraak van
de rechtbank niet om deze reden wordt vernietigd. De rechtbanken zien dan ook geen be-
lemmering voor hun werkwijze.
Gerechtssecretarissen hebben geen plaatsvervangende bevoegdheid. Zij worden door de an-
dere rechtbanken aangewezen voor taken bij die rechtbanken, zodat zij procedures van de
andere rechtbanken mogen behandelen.

De sectorvoorzitters van de veertien overige rechtbanken geven allen aan dat hun rechtbank
nauwelijks bemoeienis heeft met de studiefinancieringszaken. Het af en toe beschikbaar stel-
len van zittingsruimte en een bode aan een andere rechtbank wordt nergens als een probleem
ervaren.

Kennisoverdracht
De kennisoverdracht van het CVBS aan de rechtbanken heeft op verschillende manieren
plaatsgevonden. Er is een tweedaagse cursus gegeven door het CVBS en de IBG en in 2000
hebben rechters en secretarissen deelgenomen aan de zittingen van het CVBS. Tijdens de
tweedaagse cursus gaf het CVBS een toelichting op jurisprudentie. De IBG gaf een toelichting
op haar manier van besluitvorming en dossiervorming. Respondenten bij vier van de vijf
concentratierechtbanken weten dat deze cursus gegeven is. Respondenten van drie rechtban-
ken hebben de cursus gevolgd. Zij vonden de cursus slechts matig interessant. Alleen de uit-
leg van de IBG werd als zeer nuttig ervaren. De IBG hanteert een ingewikkelde manier van
besluitvorming. De IBG werkt bijvoorbeeld met een ‘getrapte besluitvorming’ waardoor één
bericht aan een student meer besluiten kan bevatten. Het vergt enige bestudering van de be-
richten om te kunnen bepalen wanneer het een besluit betreft. Een toelichting op de manier
waarop de besluiten geïnterpreteerd moeten worden, is dan van belang.
De toelichting op de jurisprudentie die het CVBS tijdens de cursus gaf, maakte de rechtbanken
duidelijk dat de geldende procedures van de AWB niet altijd strikt werden toegepast door het
CVBS. Sinds de overdracht wordt strenger toegezien op deze procedures (bijvoorbeeld wat
betreft de geldende termijnen voor het indienen van beroep).

Het bijwonen (in 2000) van de zittingen van het CVBS door rechters en gerechtssecretarissen
van de concentratierechtbanken, waarbij zij na verloop van tijd de uitspraken schreven, is
volgens de respondenten nuttiger geweest dan de tweedaagse cursus.
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Binnen de concentratierechtbanken is de tijdens de cursus en de zittingen van het CVBS opge-
dane kennis op verschillende manieren verspreid. In de beginperiode na de overdracht wer-
den er gecombineerde zittingen georganiseerd waarbij een secretaris die bij het CVBS had
meegelopen een zitting verzorgde met een rechter die niet bij het CVBS had meegelopen, of
andersom. Ook worden de studiefinancieringszaken soms besproken tijdens werkoverleg en
jurisprudentiebespreking en beschikken de rechtbanken over een databank met alle uitspra-
ken.
De rechtbank Alkmaar heeft een interne cursus over studiefinancieringszaken georganiseerd,
waarbij ook door de IBG een toelichting is gegeven op de wijze van besluitvorming en de
weergave daarvan in haar berichten.

Studiefinancieringszaken worden niet aan een beperkt aantal rechters of secretarissen van de
concentratierechtbanken toegewezen. Wanneer het wel zo is dat een bepaalde secretaris of
rechter vaker studiefinancieringszaken behandelt dan anderen, is dit vooral gedaan om prak-
tische redenen. Aangezien de zaken doorgaans inhoudelijk niet gecompliceerd zijn, wijst bij-
voorbeeld één van de concentratierechtbanken de studiefinancieringszaken om efficiëntiere-
denen toe aan de laagst ingeschaalde secretarissen.

Expertisevorming en efficiëntie
Alle respondenten zijn van mening dat de studiefinancieringszaken geen specifieke expertise
eisen. De wet is op zich duidelijk en laat daarmee weinig ruimte aan de beslisser. Net als bij
alle overige wetten en regelingen die onder de AWB vallen, is er wel enige inwerktijd nodig.

Een aantal respondenten merkt dat de zaken langzaamaan inhoudelijk interessanter en meer
gevarieerd worden. Hun verklaring hiervoor is dat veel formele en administratieve zaken
(bijvoorbeeld over de inlevertermijn van formulieren en OV-kaart) inmiddels ‘uitgeproce-
deerd’ zijn.

De gerechtssecretarissen merken op dat studiefinancieringszaken, ondanks de duidelijkheid
van de wet, een langere voorbereidingstijd vergen dan andere zaken. Dit heeft te maken met
de eerder genoemde ingewikkelde besluitvorming van de IBG. Het vergt vooral veel onder-
zoek naar de gevolgde besluitvormingsprocedure voordat begonnen kan worden aan de in-
houdelijke aspecten van de zaak. Vooral het controleren van de geldende termijnen is lastig
aangezien de IBG boven haar ingekomen post geen datum aangeeft, maar een datumcode.
Daar moet een berekening op toegepast worden, voordat duidelijk is op welke datum het
poststuk door de IBG ontvangen is.

Door enkele respondenten wordt instructiemateriaal over studiefinancieringszaken gemist.
De Stichting Studiecentrum Rechtspleging verzorgt dit wel voor de andere onderdelen van
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het bestuursrecht. Enige houvast over hoofdpunten van de jurisprudentie, aard van de beslui-
ten en toelichting op veranderde regelingen in de wet is gewenst. Omdat het voor de recht-
banken een nieuw terrein betreft en er maar weinig rechtbanken zijn die de uitspraken ver-
zorgen, missen sommige respondenten ook de houvast van de diversiteit aan uitspraken van
andere rechtbanken die ze bij andere deelgebieden wel hebben. Ook de jurisprudentie van
de Centrale Raad van Beroep is nog niet zo breed, omdat er pas sinds 2001 hoger beroep mo-
gelijk is.

4.3 Ervaringen procespartijen

4.3.1 LSVB

Bij de LSVB heeft een telefonisch interview plaatsgevonden met de juridisch adviseur van de
vakbond. Voorheen was zij bestuurslid van de vakbond. Ze heeft enige tijd als griffier voor
het CVBS in Utrecht gewerkt. Op dit moment adviseert ze de LSVB op juridisch gebied en ver-
zorgt ze trainingen van medewerkers van de LSVB over bezwaar en beroep. Tijdens het inter-
view is gesproken over de bemoeienis van de LSVB met de beroepsprocedure studiefinan-
ciering en over eventuele verschillen de huidige situatie en de oude situatie.

Werking in de praktijk
De LSVB heeft op verschillende manieren te maken met studenten die een geschil hebben met
de IBG:
- Samen met de IBG heeft de LSVB een studentenlijn in gesteld waar studenten telefonisch

met een vraag of een klacht terecht kunnen. Hier kan de LSVB advies geven over de moge-
lijkheid om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan.

- Via de studentenlijn kunnen studenten verwezen worden naar de juridische dienst van de
LSVB. Bij deze dienst is een juridische stagiair bereikbaar voor advies aan studenten. De
werkzaamheden van de juridische dienst zijn voornamelijk gericht op het voorkomen van
conflicten en beroepsprocedures.

- Als een student toch in beroep gaat, kan de juridische dienst de student verwijzen naar het
advocatennetwerk van de LSVB. Dit netwerk bestaat uit advocaten die pro deo procesbege-
leiding bieden. Als deze overdracht heeft plaatsgevonden, heeft de LSVB verder weinig
zicht op het verloop van de beroepsprocedure.

Wanneer de LSVB studenten adviseert bij een geschil met de IBG, wordt een beroepsprocedu-
re vaak afgeraden. Vooral de lange doorlooptijd van beroepsprocedures is een belangrijk ar-
gument om van beroep af te zien. Hoewel de doorlooptijd van de procedures juridisch gezien
niet zo lang is, is een procedure die maanden kan duren voor studenten wel erg lang, gezien
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de korte periode waarin zij studeren. Wanneer er een schikking getroffen wordt, is het resul-
taat wellicht minder gunstig dan wanneer de zaak voor de rechter komt, maar is er wel snel
een besluit. De LSVB is dan ook van mening dat de toegankelijkheid van de beroepsprocedure
voor studenten vooral wordt bepaald door de doorlooptijd en niet door de bereikbaarheid van
de zittingen.

Verschillen tussen de ressorten
Wanneer de LSVB een student heeft verwezen naar een advocaat, heeft de vakbond weinig
zicht op het verloop van de procedure. Dit maakt een vergelijking tussen de verschillende
ressorten lastig. Vanwege het belang dat studenten hechten aan een korte doorlooptijd, pleit
de vakbond echter voor een werkwijze waarbij zittingen relatief snel plaats kunnen vinden
bij de concentratierechtbank in het ressort, in plaats van een werkwijze waarbij de student
moet wachten tot er genoeg zaken zijn om een zitting in zijn eigen arrondissement te vullen.
Studenten zijn immers mobiel en kunnen gemakkelijk naar een andere zittingsplaats binnen
het ressort reizen.

Verschillen ten opzichte van de oude situatie
Ten tijde van het CVBS hadden veel telefoontjes bij de studentenlijn te maken met klachten
over de slechte bereikbaarheid van de zittingen. De studenten moesten naar Groningen of
naar Utrecht reizen voor hun zitting. Nu kunnen zij binnen hun eigen ressort terecht en wordt
er niet meer geklaagd over de bereikbaarheid van de zittingsplaats.

Wat betreft de kwaliteit en expertise van de beslissers is de LSVB van mening dat de rechters
over het algemeen goede beslissingen nemen. Wanneer er een vreemde uitspraak wordt ge-
daan, staat de mogelijkheid van hoger beroep open. De mogelijkheid van hoger beroep biedt
volgens de LSVB een meer zuivere manier van rechtspraak dan de situatie bij het CVBS waar-
bij alleen in eerste instantie rechtgesproken werd.

4.3.2 IBG

Ook bij de IBG is met de medewerkers bezwaar en beroep gesproken over de huidige gang
van zaken en is gevraagd naar verschillen tussen ressorten en tussen de huidige en de oude
situatie.

Werking in de praktijk
De IBG woont altijd de zittingen van de beroepsprocedures bij. Zij doet dit uit respect voor
de student, maar ook omdat de besluiten van de IBG vaak toegelicht moeten worden bij de
rechtbanken. Vanwege een verouderd automatiseringssysteem kampt de IBG met uitvoerings-
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beperken. Dit maakt dat haar brieven en berichten niet eenvoudig te interpreteren zijn. Als
een rechtbank een verzoek indient om een zaak buiten zitting te behandelen, gaat de IBG hier
vrijwel altijd mee akkoord. Het gaat dan doorgaans om duidelijke zaken waar een zitting
weinig aan toe kan voegen.

De IBG merkt dat de doorlooptijd van procedures steeds korter wordt. Dit heeft volgens de
IBG verschillende oorzaken:
- De voorraad aan oude zaken van het CVBS is inmiddels grotendeels opgeruimd.
- Veel ‘nieuwe’ onderwerpen zijn inmiddels uitgeprocedeerd en kunnen snel afgehandeld

worden.
- De procesbewaking bij de rechtbanken is strikt.

De IBG is van mening dat er voldoende expertise bij de rechtbanken is om de studiefinancie-
ringszaken goed te beoordelen. Tijdens de overgangsfase in 2000 toen rechters en secretaris-
sen van de concentratierechtbanken deelnamen aan de zittingen van het CVBS, merkte de IBG

dat de materie snel opgepakt werd. Dit wordt nu ook opgemerkt als er een ‘nieuwe’  rechter
een studiefinancieringszitting heeft.

De medewerkers van de IBG vinden het geen bezwaar om naar de verschillende rechtbanken
te reizen voor zittingen, mede omdat de zaken per zitting geclusterd worden en men dus niet
voor slechts twee zaken het land door hoeft.
De rechtbanken houden rekening met de reistijd vanuit Groningen, zodat de zittingen door-
gaans ‘s middags plaatsvinden.

Gaandeweg merkt de IBG dat de zaken inhoudelijk lastiger worden. Dit heeft te maken met
de eerder genoemde ontwikkeling dat veel onderwerpen van de wet inmiddels uitgeproce-
deerd zijn. Wat dan overblijft zijn relatief nieuwe en meer ingewikkelde kwesties. Dit sluit
aan bij de opmerkingen van de concentratierechtbanken over de inhoud van de procedures.

Verschillen tussen de ressorten
De respondenten merken op dat er verschillen zijn tussen de ressorten. Deze hebben niet te
maken met de verschillen in de samenwerkingsmodellen die in de ressorten gekozen zijn
voor de afhandeling van studiefinancieringszaken. Het gaat voornamelijk om verschillen die
van invloed zijn op de procesgang, maar geen invloed hebben op de uitspraken van de recht-
banken:
- Rechtbanken gaan in sommige gevallen verschillend met een zelfde (lastig) onderwerp

om. In dergelijke gevallen biedt de uitspraak van de CRVB uitkomst. Wanneer er in hoger
beroep gegaan wordt, valt het de IBG op dat de CRVB vaak teruggrijpt op de jurisprudentie
van het CVBS.
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- Bij een rechtbank wordt met enige regelmaat een comparitie georganiseerd. Dit is geen
officiële zitting, maar een bijeenkomst voor de zitting waarbij aan beide partijen nadere
informatie gevraagd wordt. Dit voegt volgens de IBG weinig tot niets toe aan een schrifte-
lijke voorbereiding op een zitting en wordt daarom bijzonder inefficiënt gevonden. Andere
rechtbanken gebruiken een comparitie alleen als pressiemiddel wanneer documenten te
laat worden opgestuurd.

- Sommige rechtbanken hebben wat vaker een meervoudige kamer bij een zitting. Het gaat
dan vaak om de behandeling van een nieuw onderwerp. Ook deze werkwijze voegt vol-
gens de IBG weinig toe aan de gang van zaken bij een enkelvoudige kamer. Bij de IBG be-
staat de indruk dat doorgaans maar één van de drie rechters de zaak inhoudelijk heeft voor-
bereid. Vanuit de rechtbanken wordt dit bestreden. Mogelijk onstaat dit beeld doordat
slechts één van de rechters de vragen stelt.

- Er is een verschil tussen rechtbanken in de mate waarin zaken vereenvoudigd worden af-
gedaan. Bij een vereenvoudigde afdoening kan de eiser of de verweerster wel in verzet
gaan, maar is hoger beroep niet mogelijk.

- Ook is er verschil in het aantal studiefinancieringszaken dat ter zitting wordt behandeld.
Dit varieert van soms heel weinig (2 zaken), tot heel veel (12 zaken). De rechtbanken die
nog oude zaken van het CVBS moeten afhandelen, behandelen relatief veel zaken per zit-
ting.

- Een rechtbank valt op door de mate waarin informatie wordt ingewonnen bij de IBG wan-
neer er een nieuw onderwerp bij een beroepsprocedure aan de orde is.  Deze rechtbank
staat dan ook bekend als goed geïnformeerd.

Verschillen ten opzichte van de oude situatie
Net als de respondenten bij de rechtbanken zijn ook de betrokkenen bij de IBG tevreden met
de huidige gang van zaken. De rechtbanken zijn duidelijker en strikter dan het CVBS. Het
CVBS was beter bekend met de uitvoeringspraktijk bij de IBG en de problemen die hierdoor
konden ontstaan. Het CVBS en de IBG waren erg op elkaar ingespeeld, wat de helderheid van
de procedure niet ten goede kwam. Veel was al impliciet duidelijk, of werd duidelijk geacht,
terwijl de IBG nu meer moet toelichten bij de rechtbanken. De rechtbanken kijken met een
frisse blik naar de wet.
Volgens de IBG was het CVBS gevoelig voor het “Calimero-effect”1 bij de studenten, wat kon
leiden tot een redelijk coulante houding ten aanzien van de gehanteerde termijnen. Het proces
wordt door de rechtbanken beter bewaakt.

In tegenstelling tot de rechtbanken, werd door het CVBS veel al schriftelijk bevraagd voor de
zitting. Tijdens de zitting hoefden de procespartijen weinig meer toe te voegen. Bij de recht-
banken zijn de zittingen boeiender, omdat er informatie uitgewisseld wordt en toelichting

                                                     
1 Calimero is een tekenfilmfiguur, bekend van de uitspraak: “Want zij zijn groot en ik is klein, en dat is niet eerlijk!”.
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wordt gegeven door de procespartijen. De schriftelijke voorbereiding is nu minder intensief.
Ook wordt een deel buiten zitting afgedaan. Bij het CVBS kwamen alle zaken ter zitting in
een meervoudige kamer.

Ten opzichte van de oude situatie zijn de doorlooptijden volgens de IBG verkort. Vooral in
de laatste periode van het CVBS, toen er leegloop van personeel ontstond, zijn veel zaken lang
blijven liggen.
Wat betreft het verschijningspercentage van studenten bij de zittingen merkt de IBG geen ver-
schil nu de zaken bij de rechtbanken ter zitting komen.

Men is tevreden met de nieuwe mogelijkheid van het hoger beroep. Dit functioneert goed,
bijvoorbeeld als rechtsongelijkheid dreigt te ontstaan als er in verschillende ressorten ver-
schillend geoordeeld wordt over een vergelijkbare kwestie. Dit zorgt voor interessantere zit-
tingen en duidelijkere wetgeving.

4.4 Ervaringen Centrale Raad van Beroep

Bij de CRVB is gesproken met twee van de drie leden van de studiefinancieringskamer. Met
hen is gesproken over de huidige gang van zaken bij hoger beroepsprocedures studiefinancie-
ring en over eventuele verschillen die zij merken tussen de ressorten.

Werking in de praktijk
De CRVB merkt dat de studiefinancieringswetgeving aparte specialistische materie is, waarin
men zich goed moet verdiepen om tot een weloverwogen oordeel te komen. De zaken wor-
den bij de CRVB dan ook voorbereid door de auditeurs. Dit zijn medewerkers met meer erva-
ring dan de gerechtssecretarissen. Het terrein is op zich niet zo breed als bij voorbeeld de
WAO-wetgeving, maar omdat het om relatief weinig zaken gaat, is het toch moeilijk om ex-
pertise op te bouwen en op peil te houden. Het meeste wordt immers geleerd uit de praktijk.
Ook is er volgens de respondenten niet veel toegankelijke, inleidende literatuur over studie-
financiering te vinden.
De wijzigingen en aangepaste regelingen die onder de studiefinancieringswetgeving vallen,
volgen elkaar snel op. Dit maakt de studiefinancieringszaken lastig voor de CRVB omdat alle
verschillende regelingen en wijzigingen er zo ongeveer gelijktijdig behandeld moeten wor-
den: sommige zaken hebben nog betrekking op oude regelingen, terwijl nieuwere zaken
beoordeeld moeten worden aan de hand van gewijzigde regelingen. Bovendien zijn de zaken
die bij de CRVB komen relatief lastig, omdat het om hoger beroepsprocedures gaat.



35

Verschillen tussen de ressorten
De respondenten bij de CRVB zijn van mening dat de kwaliteit van de rechtspraak in alle res-
sorten goed is. Hierbij merken ze op dat het prettig is dat een relatief kleine groep rechters
de uitspraken schrijft. Volgens de respondenten komt dit de kwaliteit van de rechtspraak ten
goede. Het beperkte aantal zaken maakt volgens hen enige specialisatie gewenst.

Eventuele verschillen tussen ressorten zijn volgens de CRVB niet toe te schrijven aan ver-
schillen in werkwijze bij studiefinancieringszaken. De CRVB ziet alleen dat zittingen niet al-
tijd plaatsvinden in het arrondissement waar de zaak thuishoort. De ‘onbevoegdheid’ van de-
ze zittingen wordt door de CRVB als ‘gedekt’ verklaard. Hiermee wordt de juridische onjuist-
heid van deze gang van zaken rechtgezet.
Het enige verschil dat door de CRVB opgemerkt wordt, is dat rechters die voorheen verbond-
en waren aan het CVBS de materie beter kennen dan andere rechters.
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5 CONCLUSIES EN DISCUSSIE

5.1 Inleiding

Uit de gegevens die in de voorgaande hoofdstukken zijn gepresenteerd, kunnen conclusies
worden getrokken over de nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering. De ervaringen in de
praktijk en de eventuele knelpunten die daarbij gelden, bieden aandachtspunten voor de dis-
cussie die gevoerd kan worden over het voortbestaan van de huidige gang van zaken. In dit
hoofdstuk zetten wij de conclusies en discussiepunten op een rij.

5.2 Conclusies

Samenwerking: afspraken, convenanten en praktijk
In ieder ressort geldt een (iets) andere werkwijze ten aanzien van studiefinancieringszaken.
Bij één ressort (Den Haag) vinden alle zittingen plaats in het arrondissement waar de student
woont. Dit is het ressort met de langste gemiddelde doorlooptijd voor de studiefinancierings-
procedures. Bij drie andere ressorten (Leeuwarden, Arnhem en Amsterdam) hebben de stu-
denten de mogelijkheid om voor een zitting in hun eigen arrondissement te kiezen, maar de
meeste zittingen vinden bij de concentratierechtbank plaats. In het ressort Den Bosch vinden
de zittingen plaats in de provincie waar de student woont, niet per definitie in het arrondis-
sement van de student.

Alle rechtbanken zijn tevreden met de huidige gang van zaken. Wel vinden de concentratie-
rechtbanken het inefficiënt om elders zitting te houden en proberen ze een ‘reizend circus’
te voorkomen door zaken te clusteren of zoveel mogelijk buiten zitting af te doen. De veer-
tien overige rechtbanken hebben nauwelijks bemoeienis met de beroepsprocedure studie-
financiering. In geen van de ressorten zijn convenanten afgesloten tussen de arrondisse-
mentsrechtbanken.

Cijfers over studiefinanciering (kentallen uitvoering)
Studiefinancieringszaken kennen een gemiddelde doorlooptijd ten opzichte van andere zaken
die onder het bestuursrecht vallen. Er worden relatief veel zaken buiten zitting behandeld,
wat de gemiddelde doorlooptijd verkort. Ten opzichte van de oude situatie, beroep bij het
CVBS, is de gemiddelde doorlooptijd iets korter geworden. Slecht in een beperkt aantal geval-
len wordt een meervoudige kamer samengesteld om uitspraak te doen in een studiefinancie-
ringszaak.
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Ten opzichte van andere deelgebieden, worden relatief veel studiefinancieringszaken ver-
eenvoudigd afgedaan. Studiefinancieringszaken worden gekenmerkt door een laag appèlper-
centage. Verklaringen hiervoor zijn volgens de geïnterviewden onder andere het relatief ge-
ringe belang dat de studenten aan de uitkomst van de procedure hechten en het ontbreken van
de hoorplicht in de bezwaarfase. Dit maakt dat een beroepsprocedure gezien wordt als
mogelijkheid om wel gehoord te worden.

Ervaringen betrokkenen
Uit de registratiegegevens van studiefinancieringszaken komt naar voren dat het geen zaken
zijn die een groot beslag leggen op de sectoren bestuursrecht. Dit wordt onderschreven door
de rechtbanken die aangeven dat de studiefinancieringszaken relatief eenvoudig zijn. De wet
is duidelijk en biedt de rechtbanken weinig beoordelingsruimte. Nu de wet enigszins ‘tot
rust’ is gekomen, merken de rechtbanken en de IBG dat de zaken inhoudelijk wat ingewik-
kelder en daarmee interessanter worden.

De CRVB heeft tot nu toe relatief weinig studiefinancieringszaken behandeld. Door de CRVB

worden de studiefinancieringszaken, in tegenstelling tot de rechtbanken, als lastig ervaren.
Omdat het om weinig zaken gaat, is het moeilijk om expertise op te bouwen en op peil te
houden. Bovendien heeft de CRVB in de regel met complexe zaken te maken; het zijn niet
voor niets hoger beroepsprocedures.

De procespartijen (IBG en LSVB) zijn van mening dat de behandeling door de rechtbanken
een verbetering is ten opzichte van de oude situatie. De mogelijkheid van hoger beroep
draagt bij aan een zuiverder uitleg van de wet. Bovendien is gebroken met een situatie waarin
het CVBS nauw betrokken was bij één van de procespartijen: de IBG. De verhoudingen zijn
nu zakelijker. De ervaring is dat de rechtbanken strenger toezien op het proces van de wet-
geving: termijnen worden strikter gehandhaafd.

Volgens de LSVB wordt de toegankelijkheid van een beroepsprocedure voor studenten vooral
bepaald door de doorlooptijd. De mogelijkheid van een zitting in het eigen arrondissement
in plaats van bij de concentratierechtbank is voor hen wellicht minder van belang. Dit zou
betekenen dat een werkwijze waarbij procedures niet lang opgespaard hoeven worden om
een zitting te vullen, geprefereerd wordt door studenten.

Best-practices
Op basis van het onderzoek kan geen duidelijke ‘best-practice’ worden geselecteerd en be-
schreven. Ieder van de verschillende gekozen samenwerkingsmodellen werkt naar tevreden-
heid. In geen van de ressorten worden door respondenten knelpunten aangeven. Dit maakt
het lastig om één werkwijze te verkiezen boven een andere. Het is wel mogelijk om te kijken
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naar wat uit de verschillende werkwijzen geleerd kan worden voor de toekomst. Hiervoor
is een aantal discussiepunten geformuleerd.

5.3 Discussiepunten

Concentratie van expertise versus spreiding
Uit de gesprekken met de concentratierechtbanken en de overige rechtbanken komt naar vo-
ren dat de werkwijze die geldt voor studiefinancieringszaken afwijkt van de algemene werk-
wijze bij AWB-zaken. Het algemene oordeel van de rechtbanken is dat deze afwijking alleen
gerechtvaardigd is als het een heel specifieke type zaken betreft, waar gespecialiseerde ken-
nis voor nodig is. Geen van de rechtbanken is van mening dat studiefinancieringszaken meer
gespecialiseerde kennis vereisen dan andere bestuursrechtzaken. Alleen de wijze van be-
sluitvorming door de IBG vergt enige studie.
Vooral wanneer steeds meer jurisprudentie ontstaat over studiefinanciering, is concentratie
van expertise bij een beperkt aantal rechtbanken niet nodig.

Bereikbaarheid en overzichtelijkheid van rechtspraak: praktische versus principieel-juridi-
sche argumenten
Om principieel-juridische redenen vinden in één ressort alle zittingen plaats in het arrondis-
sement van de student. Hiermee wordt aangesloten bij de relatieve competentie die er voor
zorgt dat rechtspraak toegankelijk, bereikbaar en overzichtelijk is voor rechtszoekenden. Zij
moeten voor alle bestuursrechtelijke geschillen terecht kunnen bij een rechter in hun arron-
dissement. De CRVB geeft dan ook in haar uitspraken aan dat er geen juridische grondslag
is voor de werkwijze van de ressorten waar de zittingen niet per se plaatsvinden bij de recht-
bank waar de zaak formeel gezien thuishoort.
De groep rechtszoekenden waar het hier om gaat is echter mobiel. Studenten reizen gemak-
kelijk naar een ander arrondissement. Uit de gegevens van de rechtbanken blijkt dat er geen
grote verschillen in verschijningspercentage zijn tussen zittingen die in of buiten het eigen
arrondissement plaatsvinden. Bovendien geeft de LSVB aan dat de doorlooptijd van procedu-
res voor studenten een zwaarwegender argument is bij de bereikbaarheid van de beroepspro-
cedure, dan de afstand tot de zittingsplaats. Juist in het ressort waar de zaken plaatsvinden
in het arrondissement waar de student woont, is de gemiddelde doorlooptijd van de procedu-
res het langst. Voor de rechtbanken is het inefficiënt om elders zittingen te verzorgen. Zij
proberen dit dan ook zoveel mogelijk te voorkomen.

Kwetsbaarheid kleine sectoren en variatie in takenpakket
Eén van de argumenten om de studiefinancieringszaken te clusteren bij één rechtbank per
ressort was de kwetsbaarheid van de kleinste sectoren bestuursrecht. Door de komst van de
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studiefinancieringszaken kregen de sectoren de mogelijkheid om hun formatie uit te breiden.
Tegelijkertijd kregen de kleine sectoren er een nieuw deelgebied bij dat zij zich eigen moest-
en maken. Vooral voor kleine sectoren kan het lastig zijn om een breed takenpakket te ‘be-
happen’. Specialisatie is nauwelijks mogelijk. Variatie in het takenpakket wordt echter ook
genoemd als een belangrijk en aantrekkelijk aspect van het bestuursrecht. De noodzaak om
de kleine sectoren met de studiefinancieringszaken in omvang te ondersteunen, is volgens
de meeste respondenten met de komst van het vreemdelingenrecht naar de rechtbanken weg-
genomen.

5.4 Tot slot

Wat betreft studiefinancieringszaken kan uit de genoemde discussiepunten geconcludeerd
worden dat deze zaken goed verdeeld kunnen worden over alle negentien rechtbanken. Het
oorspronkelijke argument van de noodzaak tot expertisevorming wordt (inmiddels) door wei-
nig respondenten nog valide geacht. Ook het argument om de zaken te clusteren bij de kleine
rechtbanken in het ressort om zo de sectoren bestuursrecht van deze rechtbanken te versterk-
en, wordt door de meeste respondenten betwist.
De toegankelijkheid van de beroepsprocedure wordt voor studenten niet in de eerste plaats
bepaald door de afstand die zij binnen hun ressort af moeten leggen, maar eerder door de
doorlooptijd van de procedure. Bij de huidige werkwijze kan de gemiddelde doorlooptijd
sterk oplopen als er gekozen wordt voor clustering van studiefinancieringszaken totdat er
voldoende zijn om een zitting te vullen. Als alle rechtbanken de studiefinancieringszaken
verzorgen, is clustering echter niet meer nodig voor de reizende rechters en secretarissen. Al-
leen ten behoeve van de IBG zou gekozen kunnen worden voor clustering. Met name de klei-
ne rechtbanken (met weinig studiefinancieringszaken) moeten daarbij dan waken voor lange
doorlooptijden.

De respondenten zijn vrijwel unaniem van mening dat de discussie over concentratie of
spreiding van rechtzaken niet gevoerd moet worden over uitsluitend studiefinancieringsza-
ken, maar in breder verband. Juist in samenhang met alle deelgebieden moet gekeken worden
welke verdeling optimaal is. Daarbij gelden dezelfde discussiepunten die in paragraaf 5.3 zijn
weergegeven. Op basis van deze punten lopen de voorkeuren uiteen van volledige spreiding
van alle deelgebieden over alle rechtbanken tot volledige clustering van deelgebieden naar
gespecialiseerde rechtbanken.
De voorstanders van volledige clustering zijn van mening dat de bereikbaarheid van recht-
spraak niet meer afhankelijk moet zijn van de afstand die men te paard binnen een dag af kan
leggen. Op basis van dat argument is immers de nog steeds geldende indeling naar arrondis-
sementsrechtbanken en kantongerechten tot stand gekomen. Met een beperkt aantal rechtban-
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ken, ieder met een eigen specialisatie, is de kwaliteit van de rechtspraak volgens hen beter
gediend dan nu het geval is.
De voorstanders van volledige spreiding menen dat spreiding de duidelijkheid en bereikbaar-
heid van rechtspraak bevordert: de rechtzoekende kan altijd in zijn eigen arrondissement te-
recht en hoeft niet te zoeken bij welke rechtbank zijn zaak thuishoort. Bovendien zorgt een
gevarieerd takenpakket van de sectoren bestuursrecht voor een aantrekkelijke werkomgeving.
De voorstanders van een tussenvorm tussen clustering en spreiding pleiten voor een model
waarbij relatief eenvoudige en veelvoorkomende zaken door alle rechtbanken worden behan-
deld. Voor zaken die specifieke expertise vergen en zo weinig voorkomen dat deze expertise
niet bij iedere rechtbank opgebouwd en behouden kan worden, geven landelijke ‘specialis-
ten’ advies aan collega’s, of verzorgen zij zittingen bij andere rechtbanken. Dit lijkt sterk op
het huidige studiefinancieringsmodel. Maar juist de studiefinancieringswetgeving is volgens
de voorstanders van dit model niet van dien aard dat het deze werkwijze rechtvaardigt.
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BIJLAGE 1
Indeling naar ressorten, rechtbanken en concentratiebanken voor studiefinan-
ciering

Ressort Amsterdam:
Rechtbank Alkmaar (concentratierechtbank)
Rechtbank Amsterdam
Rechtbank Haarlem
Rechtbank Utrecht

Ressort Arnhem:
Rechtbank Almelo
Rechtbank Arnhem
Rechtbank Zutphen (concentratierechtbank)
Rechtbank Zwolle-Lelystad

Ressort Den Haag:
Rechtbank Den Haag
Rechtbank Dordrecht (concentratierechtbank)
Rechtbank Middelburg
Rechtbank Rotterdam

Ressort ’s Hertogenbosch:
Rechtbank Breda
Rechtbank ’s Hertogenbosch
Rechtbank Maastricht
Rechtbank Roermond (concentratierechtbank)

Ressort Leeuwarden:
Rechtbank Assen (concentratierechtbank)
Rechtbank Groningen
Rechtbank Leeuwarden
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BIJLAGE 2
Lijst met gebruikte afkortingen

AROB Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen
AWB Algemene wet bestuursrecht
CRVB Centrale Raad van Beroep
CVBS College van beroep studiefinanciering
IBG Informatie Beheergroep
LSVB Landelijke Studentenvakbond
TK Tweede Kamer
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Ministerie van Jus-

titie)
WSF 2000 Wet Studiefinanciering 2000
ZBO Zelfstandig bestuursorgaan
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BIJLAGE 3
Vragenlijst face-to-face interviews rechters/sectorvoorzitters en gerechtssecreta-
rissen concentratierechtbanken

Werking in de praktijk/ samenwerking met andere rechtbanken
1. Hoeveel studiefinancieringszaken worden bij uw rechtbank per jaar afgehandeld?
2. Wat zijn de verhoudingen in de verschillende wijzen van afdoening (uitspraak na zitting,

uitspraak buiten zitting, uitspraak vereenvoudigde afdoening, op andere wijze afgedaan)?
3. Wat zijn de onderwerpen van de beslissingen waartegen beroep wordt aangetekend?
4. Vinden de studiefinancieringszittingen plaats bij één rechtbank in het ressort of bij meer

(alle) rechtbanken?
5. Zijn er “reizende rechters”, dat wil zeggen rechters van uw rechtbank die zittingen van

studiefinancieringszaken bij andere rechtbanken binnen het ressort houden?
6. Hoeveel gerechtssecretarissen en rechters houden zich bij deze rechtbank met de studie-

financieringszaken bezig? Hoeveel zijn dat er in het gehele ressort?
7. Is er over de  samenwerking in het ressort een convenant opgesteld? Indien ja, wordt vol-

gens dit convenant gewerkt? Heeft u een afschrift van het convenant?
8. Indien er geen convenant is, is er een werkwijze op papier gezet (niet in de vorm van een

convenant)? Wordt deze nageleefd? Heeft u een afschrift van deze beschrijving van de
werkwijze?

9. Welke overwegingen spelen/speelden een rol bij het totstandkomen van de huidige werk-
wijze?
- Praktisch-organisatorische argumenten?
- Principieel-juridische argumenten?
- Klantgerichte argumenten?
- Andere argumenten?

Kennisoverdracht/expertisevorming/efficiëntie
10. Hoe is de extra formatie die in het kader van de Wet opheffing College van beroep stu-

diefinanciering is toegekend, besteed? Is bijvoorbeeld het aantal medewerkers bij deze
rechtbank uitgebreid, of is er op een andere manier mee omgegaan?

11. Zijn er bij deze rechtbank specialisten die zich uitsluitend met studiefinanciering bezig-
houden? Is het een expertise die ze ‘erbij’ doen? Of worden studiefinancieringszaken
niet door gespecialiseerde secretarissen en rechters gedaan, maar door alle secretarissen
en rechters van de sector bestuursrecht?
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12. Is er, voor zover u weet, door het voormalige College van beroep studiefinanciering in
2000 een tweedaagse cursus georganiseerd?1 Indien ja: heeft iemand bij deze rechtbank
de cursus over jurisprudentie van het College gevolgd? Was de cursus nuttig? Is de ken-
nis uit de cursus overgedragen aan anderen binnen de eigen rechtbank of binnen het res-
sort?

Vergelijking studiefinancieringszaken en overige bestuursrechtzaken
13. Welk aandeel van uw totale jaarlijkse voorraad bestuursrechtzaken wordt gevormd door

studiefinancieringszaken?
14. Vergen studiefinancieringszaken, meer dan andere zaken, een specifieke expertise?
15. Indien expertise vereist is: hoe vindt expertisevorming plaats?
16. Verschilt de wijze van registratie van studiefinancieringszaken van de wijze van registra-

tie van de andere (welke) zaken? Indien ja: waarom?
17. Verschilt de doorlooptijd van studiefinancieringsprocedures van de doorlooptijd van an-

dere (welke) beroepsprocedures? Indien ja: waarom?
18. Vergen studiefinancieringszaken een andere (langere/kortere) voorbereiding dan andere

(welke) zaken? Indien ja: waarom?
19. Is er verschil in de wijze van afdoening van studiefinancieringszaken ten opzichte van

andere zaken? Worden bijvoorbeeld meer of minder zaken buiten zitting afgedaan? In-
dien ja: waarom?

20. Is er verschil in appèlpercentage tussen studiefinancieringszaken en andere (welke) be-
roepsprocedures? Indien ja: waarom?

Wat gaat goed en wat zijn eventuele knelpunten?
21. Hebben studiefinancieringszaken gevolgen voor de werkdruk? Indien ja: waarom?
22. Is de doorlooptijd van de beroepsprocedures in het algemeen toe- of afgenomen als ge-

volg van de gewijzigde beroepsprocedure studiefinanciering?
23. Indien de studiefinancieringsexpertise wordt uitgeleend aan andere rechtbanken: heeft

dit consequenties in termen van efficiëntie?
24. Heeft de werkwijze in uw ressort volgens u positieve of negatieve gevolgen voor de stu-

denten die in beroep gaan? Is er bijvoorbeeld een ander verschijningspercentage wanneer
zittingen bij één rechtbank in het ressort plaatsvinden dan wanneer zittingen bij verschil-
lende rechtbanken in het ressort plaatsvinden?

25. Zijn er bezwaren te noemen die kleven aan de nieuwe beroepsprocedure?
26. Zijn de eventuele bezwaren blijvend of tijdelijk van aard?

                                                     
1 Deze cursus wordt aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Justitie,
KST 44768. Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26960, nr. 5.
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27. Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de wijze waarop studiefinancieringszaken
in uw ressort worden afgehandeld? Bijvoorbeeld in termen van toegankelijkheid voor
studenten, efficiëntie, et cetera.

28. Welke werkwijze/welke onderdeel van de werkwijze in uw ressort is aan te bevelen aan
de andere rechtbanken en ressorten (m.n. praktische argumenten)?

29. Wat is in het algemeen uw oordeel over een samenwerkings-/centralisatiemodel voor
rechtzaken?
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BIJLAGE 4
Vragenlijst telefonische interviews sectorvoorzitters 14 ‘overige’ rechtbanken

Werking in de praktijk/samenwerking met andere rechtbanken
1. Worden er bij uw rechtbank studiefinancieringszaken afgehandeld?
2. Indien ja, op welke wijze gebeurt dit (administratief/zitting)?
3. Wat is de bemoeienis van uw rechtbank met de studiefinancieringzaken? Indien er bij

de rechtbank studiefinancieringszittingen plaatsvinden: zijn er rechters van een andere
rechtbank die zittingen van studiefinancieringszaken houden, of gebeurt dit door eigen
rechters? Hoe vaak komt dit voor?

4. Is deze werkwijze ergens vastgelegd, bijvoorbeeld in een convenant of op een andere
manier?

5. Wat was de inbreng van uw rechtbank bij het totstandkomen van de afspraken?
6. Indien eigen rechters studiefinancieringszittingen houden: vergen studiefinancieringsza-

ken, meer dan andere zaken, een specifieke expertise?
7. Indien expertise vereist is: op welke wijze vindt expertisevorming plaats?

Oordeel over gang van zaken
8. Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van de wijze waarop studiefinancieringszaken

in uw ressort worden afgehandeld? Bijvoorbeeld in termen van toegankelijkheid voor
studenten, efficiëntie, et cetera.

9. Zou u iets willen veranderen aan de huidige gang van zaken wat betreft studiefinancie-
ringszaken? Indien ja: wat zou u willen veranderen? Bijvoorbeeld meer of minder be-
moeienis met studiefinancieringszaken?

10. Welke werkwijze/welk onderdeel van de werkwijze in uw ressort is aan te bevelen aan
de andere rechtbanken en ressorten (m.n. praktische argumenten)?

11. Wat is in het algemeen uw oordeel over een samenwerkings-/centralisatiemodel voor
rechtzaken?
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BIJLAGE 5
Vragenlijst interview IBG

Werking in de praktijk en oordeel over huidige werkwijze
1. Met hoeveel beroepsprocedures heeft u jaarlijks (ongeveer) te maken?
2. Wat vindt u van de doorlooptijd van de procedures?
3. Wat vindt u van de kwaliteit van de beslissingen/de expertise van de beslisser?
4. Wat vindt u van de mate waarin zaken ter zitting komen/administratief worden afgedaan?
5. Wat vindt u van de bereikbaarheid van de rechtbanken waar de zittingen plaatsvinden?

Verschillen ten opzichte van oude situatie (College van beroep studiefinanciering)
6. Bent u op de hoogte van de wijziging die in 2001 heeft plaatsgevonden ten aanzien van

de beroepsprocedure studiefinanciering?
7. Indien ja: zijn er verschillen ten opzichte van de oude situatie wat betreft:

- Het percentage bezwaarschriften dat tot een beroepsprocedure leidt.
- Het verschijningspercentage van studenten bij de zittingen.
- Doorlooptijd van de procedures.
- Kwaliteit van de beslissingen/expertise beslisser.
- De verhouding tussen administratieve afhandeling en zitting.
- Mate waarin de IBG in het gelijk gesteld wordt.

8. Zijn er andere verschillen ten opzichte van de oude situatie?

Verschillen tussen ressorten
9. Bestaan er volgens u verschillen tussen ressorten in de afhandeling van studiefinancie-

ringszaken?
10. Indien ja: waar bestaan volgens u deze verschillen uit?
11. Welke werkwijze/welk onderdeel van de werkwijze in welk ressort is aan te bevelen aan

de andere rechtbanken en ressorten (m.n. praktische argumenten)?
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BIJLAGE 6
Vragenlijst telefonisch interview LSVB

Werking in de praktijk
1. Op welke wijze bent u betrokken bij beroepsprocedures studiefinanciering? Bijvoor-

beeld: klachten van studenten, het geven van advies, et cetera.
2. Hoeveel maal per jaar heeft u hiermee te maken?

Oordeel over huidige werkwijze
3. Wat is uw oordeel/ het oordeel van studenten die u benaderen over:

- Bereikbaarheid van de zittingen.
- Doorlooptijd van de procedure.
- Kwaliteit van de beslissingen/expertise beslisser.

Verschillen ten opzichte van oude situatie (College van beroep studiefinanciering)
4. Bent u op de hoogte van de wijziging die in 2001 heeft plaatsgevonden ten aanzien van

de beroepsprocedure studiefinanciering?
5. Indien ja: zijn er verschillen ten opzichte van de oude situatie wat betreft:

- Bereikbaarheid van de zittingen.
- Doorlooptijd van de procedure.
- Kwaliteit van de beslissingen/expertise beslisser.
- Mate waarin de student in het gelijk gesteld wordt.

6. Zijn er andere verschillen ten opzichte van de oude situatie?

Verschillen tussen ressorten
7. Bestaan er volgens u verschillen tussen ressorten in de afhandeling van studiefinancier-

ingszaken?
8. Indien ja: waar bestaan volgens u deze verschillen uit?
9. Welke werkwijze/welk onderdeel van de werkwijze in welk ressort is aan te bevelen aan

de andere rechtbanken en ressorten (m.n. praktische argumenten)?
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BIJLAGE 7
Vragenlijst face-to-face interview Centrale Raad van Beroep

Werking in de praktijk
1. Met hoeveel studiefinancieringszaken heeft de Centrale Raad van Beroep jaarlijks te ma-

ken?
2. Welk aandeel vormen deze zaken van het totale aanbod?
3. Hoe is globaal de verdeling in aantal studiefinancieringszaken naar ressort?
4. Wat is het verschijningspercentage van studenten bij de studiefinancieringszaken die bij

de Centrale Raad van Beroep komen?
5. Vergen studiefinancieringszaken specifieke expertise bij uw raad? (in vergelijking met

bijvoorbeeld sociale zekerheids- of huursubsidiezaken)
6. Vergen studiefinancieringszaken specifieke expertise bij de rechtbanken? (in vergelijking

met bijvoorbeeld sociale zekerheids- of huursubsidiezaken)

Oordeel over kwaliteit van de rechtspraak en verschillen tussen ressorten
7. Wat is het vernietigingspercentage van de studiefinancieringszaken die bij de Centrale

Raad van Beroep komen?
8. Merkt u iets van mogelijk verschillende werkwijzen die gehanteerd worden in de ressor-

ten ten aanzien van studiefinancieringszaken?
9. Wat is uw oordeel over de concentratie/spreiding van de studiefinancieringszaken binnen

de ressorten? Wat vindt u bijvoorbeeld van een eventueel bevoegdheidsprobleem wan-
neer zittingen plaatsvinden bij een andere rechtbank?

10. Wat vindt u van een samenwerkingsmodel voor bestuursrechtspraak in het algemeen,
waarbij expertise over een bepaald type zaken geconcentreerd wordt bij een beperkt aan-
tal rechtbanken? Welke argumenten gelden hierbij?
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