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Voorwoord 
 

Dit verslag is het eindrapport van de Breedtestudie Evaluatie Wet organisatie en bestuur gerech-
ten en Wet Raad voor de rechtspraak ten behoeve van de Evaluatie van de wet op de rechterlijke 
organisatie door de Commissie Deetman.  

Het onderzoek werd grotendeels verricht tussen de zomers van 2005 en 2006 door teams van 
KPMG en de Universiteit Utrecht. Wij kijken terug op een intensieve en vruchtbare samenwer-
king. 

Wij danken alle onderzoekers die hun steentje hebben bijgedragen aan de uitvoering van het 
onderzoek; daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de begeleidingscommissie onder leiding 
van Hans Anderson, voor hun soms lastige, maar altijd stimulerende commentaar op onze on-
derzoeksopzet en onze verslagen. 

Wij hopen dat dit onderzoeksverslag bijdraagt aan een groter inzicht in het functioneren van de 
rechterlijke organisatie voor beleidsmakers en onderzoekers. 
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Samenvatting evaluatie Wet organisatie en bestuur gerechten 
en Wet Raad (Wet op de rechterlijke organisatie) 
 
Inleiding 
In deze samenvatting geven wij eerst kort de wettelijke doelstellingen en de uitgangsituatie weer 
ten tijde van de invoering van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie per 1 januari 
2002. Wij beschrijven hier kort het onderzoek en het verloop daarvan, en geven achtereenvol-
gens de door ons aangetroffen situatie weer wat betreft: 

• de integrale besluitvorming en sturing in de gerechten, de kantonsectoren en de externe 
oriëntatie; 

• de positie van de raad ten opzichte van gerechten en ministerie; 
• efficiency, kwaliteit en rechtseenheid. 

 
Het onderzoek 
Het onderzoek kende een aantal specifieke eigenschappen: mede door de wat latere start was er 
sprake van tijdsdruk; het betrof een zeer breed onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van diver-
se onderzoeksinstrumenten (web-enquête, zelfevaluaties, interviews, etc.) en er waren veel be-
trokkenen en belanghebbenden. Dat heeft aan de voorkant geleid tot nogal wat discussie over de 
vraagstelling van het onderzoek en de operationalisering daarvan (in onder meer de zelfevalua-
tie). De scheidslijn tussen directe belangenbehartiging en advisering vanuit de begeleidings-
commissie is daarbij vanuit het onderzoekeroogpunt eenmaal overschreden wat betreft de zelfe-
valuatie.  
 
Uitgangssituatie 
Uit de wetsgeschiedenis, waaronder de Contourennota, komen de volgende doelstellingen naar 
voren: 

• Het meer opereren van de rechterlijke macht als eenheid. 
• Een landelijke aanpak voor gerechtsoverschrijdende zaken. 
• Bestuurlijke zelfstandigheid voor de rechterlijke organisatie als geheel. 
• Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de gerech-

ten. 
• Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid. 
• In stand laten rechterlijke onafhankelijkheid. 
• Het vergroten van het bestuurlijke vermogen van de gerechten door integrale besluit-

vorming en sturing. 
• Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht. 
• Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten. 

 
De uitgangssituatie bij de invoering van de WOBG en de Wet Raad per 1 januari 2002 was er 
niet een waarbij men een geheel nieuwe organisatie uit het niets moest opbouwen. Integendeel, 
na 1994, mede door de invoering van de Algemene wet bestuursrecht en door de activiteiten 
rond Toekomst ZM (zittende magistratuur), het Project Versterking Rechterlijke Organisatie 
(PVRO) en de Commissie Leemhuis, was al veel werk verzet ten behoeve van de organisatie-
ontwikkeling in de gerechten. Die activiteiten hadden vooral betrekking op rechtseenheid, al 
waren er wel verschillen tussen de sectoren. Een organisatorisch aanspreekpunt was echter nog 
niet ingericht. De presidentenvergadering fungeerde wel als contactorgaan voor Toekomst ZM 
en als (mede) opdrachtgever voor het PVRO.  
 
Daarnaast was er nauwelijks landelijke regie wat betreft bijvoorbeeld Human Resource Mana-
gement (HRM) en Informatie- en communicatietechnologie (ICT) of kwaliteitszorg, en ook de 
gerechtsorganisaties misten duidelijke bevoegdheden om zelf te kunnen sturen.  



 

 3 

Alleen het ministerie van Justitie kon sturen, maar had zelf ook alleen maar een veelheid van 
aanspreekpunten, terwijl er geen instrumenten waren om de ministeriële verantwoordelijkheid 
in de gerechten te effectueren. Het departement wist niet precies hoe productief of efficiënt de 
gerechten waren. Rechters waren voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wet vanuit insti-
tutioneel oogpunt bezien zeer onafhankelijk. Er waren, afgezien van de disciplinaire bevoegd-
heden van de president, geen sturingsinstrumenten ten opzichte van de rechters. Wel hadden de 
gerechten een externe oriëntatie ontwikkeld, bestaande uit speciale persrechters en werkafspra-
ken met repeatplayers, met het openbaar ministerie en met de advocatuur. 
 
Vooral het vertrouwen in de eigenzinnigheid van de individuele rechter en de autonome cultuur 
binnen de rechterlijke macht, maakten dat men de komende veranderingen (denk ook aan de 
outputfinanciering) positief tegemoet zag.  
 
Bevindingen  
 
Integrale besluitvorming en sturing 
Ten aanzien van de inrichting van het bestuur voldoen de onderzochte gerechten aan de wet en 
wordt aangegeven dat het model in de praktijk redelijk tot goed functioneert. Er is in alle geval-
len sprake van een taakverdeling binnen het bestuur, waarbij opvalt dat vooral bij de kleinere 
gerechten de president en de directeur bedrijfsvoering de bedrijfsvoeringthema’s voor hun reke-
ning nemen. Bij de grotere gerechten is er veelal sprake van een portefeuilleverdeling of instel-
ling van commissies. Ook is er een tendens naar de vorming van een dagelijks bestuur, waarin 
de president en de directeur bedrijfsvoering eventueel aangevuld door één sectorvoorzitter de 
niet beleidsgevoelige beslissingen voor het bestuur nemen. Bij bijna alle gerechten zijn richtlij-
nen geformuleerd voor de tijdsverdeling van sectorvoorzitters tussen bestuurs- en management-
activiteiten en zittingen. Bij de kleine en middelgrote gerechten is de verhouding grofweg 70/30 
(management/zittingen) en bij de grote rechtbanken functioneren bestuursleden fulltime. 
 
Op sectorniveau is er variatie in de organisatievormen. Dit hangt samen met de grootte van de 
organisatie, maar ook tussen organisaties van gelijke omvang zijn er verschillen. Bij bijna alle 
onderzochte organisaties is er sprake van een sectorvoorzitter en een sectorcoördinator of sec-
tormanager. De sectorvoorzitter is bij alle organisaties integraal verantwoordelijk voor het op-
stellen en uitvoeren van het beleid in de sector zoals beschreven in de WOBG. Daaronder valt 
het voorstellen van het sectorale jaarplan in het bestuur en het uitvoeren ervan. De inhoudelijke 
sturing van de sectorvoorzitter is beperkt; zij besteden veel tijd aan extern overleg, zittingen en 
bestuurstaken.  
 
Ten aanzien van het humanresourcesbeleid kan gesteld worden dat dit nog niet tot bloei is ge-
bracht. Managementdevelopment, opleiding en ontwikkeling en strategisch personeelsbeleid 
staan weliswaar de laatste tijd hoger op de bestuursagenda, maar vinden nog niet gestructureerd 
en systematisch plaats. Bovenstaande punten worden echter niet ondervangen in een beleidsplan 
en/of een integraal personeelsbeleid. Gerechten hebben over het algemeen maar op enkele vlak-
ken van het humanresourcesspectrum een beleid ontwikkeld. Dit komt vooral tot uiting in het 
ontbreken van opleidingsprogramma’s, loopbaanontwikkeltrajecten en MD-programma’s. 
 
Alle rechtbanken en appelcolleges hebben hun interne verantwoordingssysteem afgestemd op de 
structuur van de viermaandsrapportages en jaarlijkse verantwoording aan de Raad voor de 
rechtspraak. De voortgang van het jaarplan wordt veelal maandelijks of tweemaandelijks ge-
volgd door middel van managementrapportages. De bestuursleden zijn zeer tevreden over de 
interne transparantie en hebben toegang tot managementinformatie uit de andere sectoren. In 
sommige gerechten is de managementrapportage primair een onderwerp voor de president en de 
directeur bedrijfsvoering.  
 



Tot slot is een belangrijke functie van de gerechtsvergadering die van klankbord of adviseur. In 
alle gerechten komt deze bijeen, verschillend van jaarlijks tot twee keer per jaar. Ook de onder-
nemingsraad heeft een plaats in de organisatie; hierop lijken de WOBG en Wet Raad weinig 
impact te hebben gehad. De ondernemingsraad houdt zich bezig met de gebruikelijke thema’s 
inzake de interne organisatie (o.a. personeelsbeleid en de relatie met de bestuurder).  
 
Sectorgewijs worden contacten onderhouden met organisaties in het veld; af en toe worden er 
ook bijeenkomsten georganiseerd waar rechters algemene kennis over het veld waarin zij opere-
ren kunnen opdoen. Gerechten organiseren klantwaarderingsonderzoeken en klachtenregelingen 
zijn overal van kracht, en functioneren ook.  
 
De sector kanton heeft in de meeste rechtbanken net als de andere sectoren een behoorlijk auto-
nome positie. De organisatie van de sector kanton lijkt daarmee in een aantal gevallen nog sterk 
op de oude situatie. Met andere woorden, de impact van de WOBG lijkt minder groot dan men 
zou vermoeden. Een van de doelstellingen van de WOBG was het bevorderen van samenwer-
king van de sector kanton met andere sectoren binnen de rechtbank. Door verschillende oorza-
ken lijkt dit niet te zijn gelukt. Dat dit niet symptomatisch is voor de sector kanton in het bij-
zonder blijkt uit het beeld dat ook roulatie tussen andere sectoren dan de sector kanton nauwe-
lijks tot stand komt. De samenwerking van de sector kanton met andere sectoren is niet of nau-
welijks anders dan voor de invoering van de WOBG; met name in de kleine rechtbanken was en 
is die er wel. Al met al zijn de voordelen van kantonrechtspraak behouden. Het lijkt erop dat 
deze uitkomst aansluit bij de beperkte impact van de WOBG op de organisatie en samenwerking 
tussen de sectoren. Immers, zodra die impact minder is en de organisatie en cultuur van de sec-
tor kanton geen geweld wordt aangedaan, zullen de werkwijze en daarmee de voordelen van de 
kantonrechtspraak ook niet veranderen. 
 
De verhouding tussen de raad en de gerechten 
Na een aanloopperiode van 2002 tot 2005 wordt de rechtspraak nu gefinancierd op basis van 
output en met behulp van een baten-lastenstelsel. Dit systeem is nog niet volledig ontwikkeld, 
maar in 2007 zal het naar verwachting geheel zijn ingevoerd. Centraal in het bekostigingssys-
teem staat de berekening en vaststelling van P x Q (prijs maal hoeveelheid) en de daarbij beho-
rende kwaliteit. De eerste jaren is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een instrumen-
tarium om de kwantiteit en prijs van de rechtspraak transparant te maken en pas het laatste jaar 
is er meer aandacht gekomen voor de kwaliteitsfactor, ook wat betreft de inhoud van het rech-
terswerk. 
 
Ten aanzien van het bekostigingsmodel hebben wij de volgende waarnemingen: 

• In de periode 2002 tot 2005 is de eerste opzet aangescherpt. 
• Het bekostigingsstelsel is complex, maar transparant. 
• De prognose van de instroom is het hart van het model. 
• De gerechtsbesturen moeten nog groeien in hun rol in het baten-lastenstelsel. 
• Het bekostigingsmodel wordt geaccepteerd door de gerechten, maar die moeten nog 

wennen aan het systeem en de precieze effecten ervan. 
 
Over het algemeen zijn de gerechten tevreden over de Planning-en-Controlcyclus. Zij zien ver-
betering ten opzichte van 2001. Men weet nog niet goed raad met de werkdruk die dit oplevert 
en de hogere eisen die er worden gesteld aan medewerkers en gerechtsbesturen op dit gebied. 
Ten aanzien van de invoering van het baten-lastenstelsel en de indringendheid van de sturing 
vanuit de raad in het begin, is er naast instemming binnen de gerechten ook wel weerstand te 
beluisteren vanwege de gedetailleerde informatie die steeds bij de gerechten werd gevraagd.  
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Het bekostigingsstelsel leidt tot een eerlijke verdeling van de middelen en is daarin ook transpa-
rant. De gerechten zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een stijging van de instroom, 
maar zijn van nature voorzichtig in het opstellen van hun ramingen. De consequentie van het 
voorzichtige ramen was dat er de afgelopen jaren meer instroom was dan voorspeld (de progno-
ses van de raad waren overigens wel hoger dan die van de gerechten). Omdat gerechten vervol-
gens terughoudend waren (of niet anders konden) in het aannemen van personeel, steeg de 
werkdruk in de organisaties. Het arbeidsethos in de gerechten is hoog en dit hield in dat men 
geen stijging van de werkvoorraad wilde hebben. Dit leidde tot een stijging van de productivi-
teit. Deze toename van de productiviteit verklaart daarmee ook de geluiden over werkdruk. 
Omdat deze productiviteit/werkdruk in 2003/2004 op zijn hoogst was en in deze periode ook de 
metingen zijn gedaan die nu nog worden gebruikt, merkt men de effecten hiervan nog steeds. 
Over 2005 is ook een vergelijkbaar effect te zien van hogere instroom dan geprognosticeerd en 
tegelijkertijd een afname van de werkvoorraad. Hiermee daalt de werkelijke kostprijs, want met 
gelijke middelen wordt er meer geproduceerd.  
 
Omdat het bekostigingsmodel de focus legt op de gerealiseerde kostprijs (wat in theorie ook 
logisch is), kan nu het beeld ontstaan dat de gerechten nog efficiënter kunnen werken. De snelle 
stijging van het eigen vermogen in een aantal gerechten is een effect van het boven beschreven 
mechanisme. De gerechten krijgen achteraf veel meer geld dan verwacht, want ze zijn veel pro-
ductiever geweest, maar hebben er niet op gerekend en geven het (blijkbaar) ook niet direct uit. 
De gerechtsbesturen moeten dus in feite nog groeien in hun rol in het baten-lastenstelsel. Som-
mige gerechtsbesturen leggen de werkdruk intern uit als een gevolg van beslissingen van de 
raad; de rechters verwijten vervolgens de hoge werkdruk aan de raad. Anderzijds valt op dat 
men soms blijk geeft het bekostigingsmodel onvoldoende te doorgronden. 
 
De raad zoekt zijn rol nog ten opzichte van gerechten. Hierbij ligt er een spanning tussen het 
behouden en ontwikkelen van het integraal management bij de gerechten en het benutten van de 
expertise en kennis bij de raad. De afstemming tussen de raad en gerechten loopt via diverse 
gremia, onder meer de presidentenvergadering en het directeurenoverleg. Hoewel de presiden-
tenvergadering niet in de wet wordt genoemd, heeft deze in de relatie tussen raad en gerechten 
een belangrijke functie in de afstemming tussen raad en gerechten over het beleid. Dit overleg 
wordt onder andere gebruikt om draagvlak te verkrijgen voor initiatieven, de eenheid tussen 
gerechten te vergroten en adviezen richting ministerie te formuleren. Maar de rol van de presi-
dentenvergadering in de formele verantwoording blijft onderbelicht. 
 
Opmerkelijk is dat het soms lijkt alsof bestuurders niet volledig achter de gezamenlijk genomen 
besluiten staan. Hiermee is de raad soms de kop van jut, omdat de gerechtsbesturen verwijzen 
naar de raad als de verantwoordelijke voor gemeenschappelijke projecten. Een voorbeeld daar-
van is ICT.  
 
Daarnaast legt de raad niet apart verantwoording af over het functioneren van de raad zelf en het 
bureau van de raad. Rechters en sommige gerechten noemen dit eveneens als opmerkelijk punt. 
 
De relatie raad - ministerie 
De raad heeft zich de eerste jaren duidelijk geprofileerd tegenover het ministerie. Dit leidde tot 
een aantal stevige discussies en langzaamaan lijkt de relatie zich te professionaliseren. De raad 
legt alleen verantwoording af over het functioneren van de gerechten via jaarverslagen, jaar-
plannen en jaarlijkse begroting  en via zijn verplichtingen op basis van het informatieprotocol 
ten behoeve van het departement. De financiële sturing is dominant en de beleidsmatige of in-
houdelijke facilitering van het rechterswerk is – als gevolg van de taakopvatting van de raad in 
deze – veel minder aanwezig. 
 
 



Efficiency  
De grote stijging van de productie in de periode 2002-2005 geeft een enigszins vertekend beeld 
doordat de meeste groei is gerealiseerd in de kantonsectoren – het gaat grotendeels om eenvou-
dige zaken. Voorts is in de presentatie van de productiecijfers door de raad in het jaarverslag 
over 2005 de forse toename van het personeelsbestand in 2001 (756 fte’s) in de jaarverslagen 
2003-2005 nauwelijks zichtbaar gemaakt. Worden deze beide aspecten in de analyse betrokken, 
dan blijkt dat de efficiency van de rechtspraak tussen 2001 en 2006 met ongeveer 8% is toege-
nomen, uitgaande van de gewogen productie en de toename van het personeel in fte’s.  
 
Het lijkt erop dat de gerechten als het ware klem zitten tussen de maatschappelijke druk en de 
eigen professionele attitude om alle binnenkomende zaken snel af te doen en de doorlooptijden 
kort te houden en de noodzaak om ‘normale’ werktijden te hanteren om een realistische prijs te 
realiseren. Doordat de gerechten telkens alle zaken afhandelen, ook al heeft men minder tijd, 
daalt de gemiddelde kostprijs per zaak. Dit resulteert vervolgens in een signaal aan het ministe-
rie van Justitie dat er nog rek zou zitten in de bekostiging. Dat lijkt bij de huidige werkwijze 
maar in beperkte mate het geval. 
 
Kwaliteit 
Uit zowel de zelfevaluaties als de (groeps)gesprekken blijkt dat er binnen de gerechten een grote 
zorg is over het gebrek aan aandacht voor de juridische kwaliteit van het rechterlijk werk. Vol-
gens de enquête is het beeld minder ernstig dan uit de gesprekken blijkt, maar er is desalniette-
min aanleiding tot zorg over het gebrek aan tijd dat bijna de helft van de rechters zegt te hebben 
voor het behandelen van bijzondere zaken. Binnen de gerechtsorganisaties heeft onder invloed 
van het nieuwe financieringssysteem de nadruk gelegen op het op orde krijgen van de productie-
registraties en de financiële administratie. Wellicht mede daardoor is de primaire aandacht van 
de gerechtsbesturen en de raad voor de rechtspraak tot medio 2005 minder gericht geweest op 
het waarborgen van de juridische kwaliteit. Deze aandachtsverschuiving is veroorzaakt door de 
invoering van het nieuwe financieringssysteem dat vanaf 2002 is voorbereid en medio 2005 he-
lemaal operationeel is geworden. Volgens veel van onze gesprekspartners is dit te wijten aan het 
beleid van de raad, maar de keuzen van veel gerechtsbesturen om de noodzaak van productie-
groei te benadrukken en soms ook te bezuinigen op cursussen en trainingen spelen daarbij even-
eens een rol. 
 
Rechters zijn erg gevoelig gebleken voor productiedruk. Door nogal wat gesprekspartners is een 
hybride beeld geschetst van de persoonlijkheid van de gemiddelde rechter, enerzijds eigenzinnig 
en individualistisch, anderzijds zeer gezagsgetrouw. Om de productie binnen de gerechten op te 
voeren, was eigenlijk niet veel meer nodig dan het noemen van targets en het publiceren van 
benchmarks. Ook al produceerden sommige gerechten jarenlang meer dan wat ze met de Raad 
voor de rechtspraak hadden afgesproken, er waren altijd wel gerechten of collega’s die naar 
verhouding meer produceerden. De raad heeft voorafgaand aan de invoering van het nieuwe 
financieringssysteem in 2005 getracht de productiviteitsverschillen tussen de gerechten te ver-
minderen door een premie te zetten op een grotere productiviteit. Dat was voor sommige ge-
rechten kennelijk een sterke stimulans om te streven naar productievergroting. Dat heeft echter 
geleid tot een neerwaartse druk op de juridische kwaliteit van het rechterlijk werk.  
 
Sinds ongeveer een jaar worden er tussen de raad en de gerechtsbesturen afspraken gemaakt 
over verbetering van de juridische kwaliteit. Op de werkvloer zijn de effecten van die maatrege-
len nog maar in beperkte mate zichtbaar, maar dat verandert vermoedelijk op korte termijn. Of 
die extra aandacht voor kwaliteit ook zal worden omgezet in meer geld, is de vraag. Thans 
wordt onderhandeld over de minuutprijs gebaseerd op een werklastmeting, over de uitkomsten 
waarover groot verschil van mening bestaat.  
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Rechtseenheid  
De aanzienlijke inspanningen ter bevordering van de rechtseenheid zijn volgens onze respon-
denten niet gerelateerd aan de invoering van de nieuwe wet, maar zijn gebaseerd op de bewe-
ging die al veel eerder was ingezet en die later verder is gestimuleerd door het PVRO. De in-
spanningen die men pleegt betreffen onder meer landelijke en regionale overleggen, jurispru-
dentieoverleg, afspraken, en het inrichten en bijhouden van databases. 
 
Wat betreft bevordering van eenheid tussen gerechten valt op dat er ook op regionaal niveau 
veel wordt samengewerkt, zowel verticaal (hof-rechtbank) als horizontaal (rechtbanken onder-
ling). Men heeft op landelijk niveau, voorafgaand aan de nieuwe wet, maar ook daarna, grote 
inspanningen gepleegd om landelijke regelingen ten aanzien van inhoud van beslissen en wijze 
van behandeling van zaken tot stand te brengen. Die inspanningen zijn grotendeels verricht door 
sectorvoorzitters of hun vertegenwoordigers. Daarmee gaan die inspanningen grotendeels buiten 
de gerechtsbesturen om, al is het een taak van het gerechtsbestuur om een landelijke regeling te 
onderschrijven en aan te bevelen bij de rechters van het eigen gerecht. Deze landelijke overleg-
gen worden ondersteund door de Raad voor de rechtspraak, die daarbij kennelijk een facilite-
rende en niet een sturende rol speelt – zoals ook zijn wettelijke taak is. 
 
Rechters geven aan de inhoudelijke en procedureafspraken niet als beperkend te ervaren. Vooral 
het inhoudelijk overleg met collega’s wordt zeer op prijs gesteld. Ook geeft een meerderheid 
aan zich niet beperkt te voelen in zijn professionele autonomie ten gevolge van de invoering van 
de gewijzigde wet; ongeveer een kwart geeft aan dit wel zo te ervaren. Over aantasting van de 
professionele autonomie werd nauwelijks geklaagd in de zelfevaluaties en tijdens de gesprek-
ken. Van een directe aantasting van de rechterlijke onafhankelijkheid (wat betreft de inhoudelij-
ke bemoeienis van derden met de zaakbehandeling of inhoud van rechterlijke oordelen) is dan 
ook geen sprake. Een verklaring voor deze perceptie van rechters is dat zij maar zelden recht-
streeks worden aangesproken op de inhoud van hun uitspraken. Sectorvoorzitters en afdelings-
voorzitters willen hun collega-rechters niet dwingend inhoudelijk sturen. Maar wettelijk is het 
gerechtsbesturen niet verboden zich uit kwaliteitsoogpunt te bemoeien met categorieën van za-
ken (zie artikel 23 lid 3 Wet RO). Wij denken dat van de productiedruk een grote conformeren-
de werking uitgaat. Uit de enquête blijkt immers ook dat de meeste rechters zelden of nooit af-
wijken van inhoudelijke en procedureafspraken. 
 
Rechters achten zich meer gebonden aan afspraken over procedures dan aan afspraken over de 
inhoud bij de behandeling van zaken. Vooral in de bestuursrechtsectoren van de rechtbanken en 
bij de bestuursrechtelijke colleges spreken rechters elkaar wel aan op afwijkingen van afspra-
ken, maar in andere sectoren, zoals de kanton- en strafsectoren is dit minder het geval. Bij de 
gerechtshoven valt op dat rechters uit de sectoren straf en familie zich wél gebonden achten aan 
afspraken over procedures, maar rechters uit de handelssectoren veel minder. 
 
Het organisatiemodel van de Centrale Raad van Beroep bevordert rechtseenheid van onderaf, 
vanuit de kamers binnen dat gerecht. Daardoor wordt de professionele autonomie van de raads-
heren gerespecteerd, en is rechtseenheid effectief een niet-inhoudelijke verantwoordelijkheid 
van het bestuur van dat gerecht, die is vormgegeven in het bestuursreglement. 
De waardering die rechters en gerechten zichzelf geven schommelt rond de 6,5 (op een schaal 
van 1-10); de bestuursrechtelijke colleges geven zichzelf ongeveer een 8. Uit klanttevreden-
heidsonderzoeken blijkt dat men nog niet erg tevreden is over de bereikte rechtseenheid. 
 
Wat betreft de rechtseenheid tussen gerechten kan verwezen worden naar de grote hoeveelheid 
regelingen voor verschillende rechtsgebieden die tot stand zijn gebracht, en die gepubliceerd 
zijn op rechtspraak.nl.  

 



1  Achtergronden van de Wet Organisatie en Bestuur  
Gerechten en Wet Raad voor de rechtspraak 

 

 

 

1.1 Inleiding 
 De rechterlijke macht heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke modernisering onder-
gaan. Het doel hiervan was het bestuurlijk vermogen van de rechterlijke organisatie te verster-
ken om de rechterlijke macht in staat te stellen adequaat te reageren op de eisen die aan haar 
functioneren worden gesteld. Een onderdeel van de modernisering is een ingrijpende organisa-
tiewetgeving van de rechterlijke macht, als gevolg van twee wetten: de Wet organisatie en be-
stuur gerechten (WOBG) en de Wet Raad voor de rechtspraak (Wet Raad). De WOBG richt 
zich op de invoering van een bestuur van de gerechten en integraal management. De Wet Raad 
regelt de instelling van de Raad voor de rechtspraak, de taken en bevoegdheden van de raad ten 
opzichte van de gerechten en de bevoegdheden van de minister van Justitie jegens de raad. Dit 
rapport is de neerlegging van de evaluatie van beide wetten die heeft plaatsgevonden in de peri-
ode 2004-2006.  

 Een goede wetsevaluatie kan niet zonder een voorafgaande analyse van de situatie vooraf-
gaand aan de wetgeving. Welke (impliciete en expliciete) doelstellingen werden met de wet be-
oogd, welke belangentegenstellingen waren aanwezig ten tijde van de invoering van de wet en 
waarom werd juist voor dit instrument gekozen om de bestaande onwenselijke situatie te wijzi-
gen? In dit eerste hoofdstuk wordt de stand van zaken geschetst van de rechterlijke organisatie 
ten tijde van de invoering van de Wet organisatie en bestuur gerechten en de Wet Raad voor de 
rechtspraak. Welke onvrede heerste er over het functioneren van de rechterlijke organisatie en 
hoe hoopte men daarin door middel van nieuwe regelgeving verbetering te brengen? In de eerste 
paragraaf wordt de algemene achtergrond van de herziening van de rechterlijke organisatie ge-
schetst. Vervolgens worden de doelstellingen van de wet beschreven, primair vanuit het per-
spectief van de wetgever. Daar waar dat perspectief wezenlijk anders was dan dat van (een deel 
van) de rechterlijke macht of andere deskundigen en/of belanghebbenden, wordt dat afzonder-
lijk belicht. Behalve van wetgeving en parlementaire stukken,1 is hiertoe gebruik gemaakt van 
de inhoud van gesprekken die zijn gevoerd met enkele direct betrokkenen bij de totstandkoming 
van de wetgeving, en aanverwante literatuur, waarvan vooral de historische schets die Edo 
Brommet heeft gemaakt van de modernisering van de rechterlijke organisatie voor ons een zeer 
waardevolle bron is geweest.2 
 
 
1.2 Algemene achtergrond van de WOGB en de Wet Raad 
 
De analyse van de Wet op de rechterlijke organisatie uit 2001 (Wet RO-oud) laat zien dat deze 
wet zich niet uitlaat over het functioneren en de organisatie van de rechterlijke organisatie als 
geheel en van de individuele gerechten. Een verklaring hiervoor is wellicht een historische. De 
oervorm van de Wet RO-oud dateert van 1827. Al is de wet vele malen gewijzigd, het is toch 

                                                      
1  De Wet op de rechterlijke organisatie, zoals deze in 2001 bestond (Vermande editie 2001-2002), de Contouren-

nota modernisering rechterlijke organisatie (kamerstuk 26 352), de Wet organisatie en bestuur gerechten (kamer-
stuk 27 181) en de Wet Raad voor de rechtspraak (kamerstuk 27 182) en andere, verwante parlementaire stuk-
ken; de verslagen van de mondelinge parlementaire behandeling.  

2  Brommet, 2002. 
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duidelijk dat het functioneren en de organisatie van de rechtspraak per se niet een voorwerp is 
geweest van juridische regelgeving. De organisatie van de rechtspraak uitte zich met name in de 
organisatie van de juridische procedures. Het procesrecht, zoals neergelegd in het Wetboek van 
strafvordering en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, legde de basis waarop de ge-
rechten functioneren en zich moeten organiseren. Hieruit kan de conclusie worden getrokken 
dat de organisatie oorspronkelijk toch met name een interne zaak is geweest van individuele 
gerechten en van gerechten onderling. Het denken over de functie van rechtspraak is sedert de 
jaren zeventig echter verschoven in de richting van het beheer van de organisatie, in een maat-
schappelijke context waar de legitimiteit van rechtspraak niet vanzelfsprekend meer is. De Wet 
RO-oud laat zich er niet over uit hoe de verschillende gerechten, op de verschillende niveaus en 
binnen één niveau, met elkaar samenwerken teneinde een als eenheid opererende rechtspraak na 
te streven. De Wet RO-oud behandelt niet hoe de beheersrelatie is geregeld tussen de rechterlij-
ke macht als geheel en de wetgever en het ministerie van Justitie. Het beheer was vormgegeven 
in de arrondissementen die functioneerden als gedeconcentreerde onderdelen van het ministerie. 
In die beheersrelaties was de president van een gerecht het aanspreekpunt op arrondissements-
niveau; voor de rechterlijke macht als geheel was een dergelijk aanspreekpunt afwezig. 
 
 
 

 
 
Figuur 1-1 Tijdlijn ontwikkeling organisatie rechtspraak tot 1995 
 
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaat de behoefte aan meer organisatie binnen de 
rechtspraak. In 1971 brengt de Commissie Wiersma een rapport uit waarvoor de commissie 
tientallen personen uit de rechterlijke macht en de omgeving van de rechterlijke macht heeft 
gesproken. Er wordt gesproken over de wenselijkheid van specialisatie, concentratie en integra-
tie, thema’s die ook nu nog actueel zijn. Specialisatie om de kwaliteit van rechtspraak te bevor-
deren, de rechtseenheid te vergroten, de procedure te versnellen en kosten te besparen. Concen-
tratie van rechtspraak om specialisatie mogelijk te maken en integratie om duidelijkheid in de 
organisatie te scheppen, betere opleidingsmogelijkheden te creëren en efficiënter te werken.3  
 Het rapport van de werkgroep is de opmaat voor het instellen van een staatscommissie die 
als opdracht meekrijgt te adviseren over de maatregelen die getroffen moeten worden om de 
organisatie van de rechtspraak in ruime zin, de samenstelling van de rechterlijke macht daaron-
der begrepen, zodanig te vernieuwen dat de rechtspleging aangepast zal zijn aan de huidige 
maatschappelijke omstandigheden en inzichten en voorzieningen. Voordat de staatscommissie 
verslag uitbrengt,4 verschijnt in 1979 een rapport over de onafhankelijke rechter van een werk-
groep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR). In dat rapport laat de rechter-
lijke macht zich zelf al negatief uit over de invloed die zij kan uitoefenen op het beheer van de 

                                                      
3  Rapport van de werkgroep herziening rechterlijke organisatie, gedachten over de toekomst van de rechtspleging, 

Staatsuitgeverij, Den Haag 1972. 
4  Eindrapport van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, onder voorzitterschap van C.J. van 

Zeben, Staatsuitgeverij, Den Haag 1984-1985. 
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middelen.5 Vanaf 1976 gaat de staatscommissie op haar gemak aan het werk, maar gaandeweg 
de periode waarin zij haar werk uitvoert verandert het gesternte waaronder zij haar werk moet 
doen. Vanaf eind jaren zeventig stijgt het zaakaanbod bijna ieder jaar met 5%.6 In oktober 1982 
dringt minister-president Van Agt er bij de staatscommissie op aan ‘op een niet al te lange ter-
mijn haar werkzaamheden af te ronden.’ De minister-president motiveert dat verzoek met een 
verwijzing naar de financiële situatie waarin de rijksoverheid is beland. De staatscommissie is 
ingesteld in een gunstig klimaat voor een fundamentele herziening van de rechterlijke organisa-
tie. Maar de tijden zijn veranderd. Het gaat er nu om de productiviteit van het justitiële apparaat 
te verhogen, de werkdruk en waar mogelijk het zaakvolume te beheersen, en – niet in de laatste 
plaats – de budgettaire doelstellingen van het kabinet te realiseren:7 in deze zin ligt het span-
ningsveld besloten, waarbinnen de herziening van de rechterlijke organisatie in de volgende 
twintig jaar haar beslag moet krijgen. Enerzijds is er een gezamenlijke wens vanuit zowel de 
rechterlijke macht als de politiek om de kwaliteit van de rechtspraak in brede zin (dus inclusief 
snelheid, rechtseenheid, toegankelijkheid) te vergroten, anderzijds moet die reorganisatie vorm 
krijgen onder druk van een almaar stijgend zaakaanbod en binnen strakke financiële kaders. Dit 
maakt dat de wensen en doelstellingen van de politiek en magistratuur op bepaalde cruciale pun-
ten toch behoorlijk uiteenlopen. De stelling die wij in dit hoofdstuk zullen verdedigen, is dat de 
lage organisatiegraad van de rechterlijke macht ten tijde van de herzieningsoperatie tot gevolg 
heeft gehad dat zij op een aantal belangrijke punten concessies heeft moeten doen. Deze conces-
sies zijn in hoge mate bepalend geweest voor de gevolgen die de implementatie van de herzie-
ningsoperatie heeft gehad.  
 Tussen het verschijnen van het rapport van de staatscommissie en de Contourennota, ver-
loopt de discussie over de rechterlijke organisatie voornamelijk langs drie lijnen. Ten eerste 
langs die van de archaïsche en inefficiënte bedrijfsvoering waardoor iedere poging tot produc-
tievergroting of kwaliteitsverbetering te komen, gedoemd is te falen. Ten tweede langs die van 
de versnippering van de rechterlijke organisatie waardoor de rechterlijke macht er niet in slaagt 
als één gezicht naar buiten te treden en de onafhankelijkheid van de organisatie ten opzichte van 
de politiek onvoldoende zou kunnen worden gegarandeerd. Ten derde wordt heftig discussie 
gevoerd over de positie van de kantongerechten. In deze algemene inleiding zal alleen aandacht 
gegeven worden aan de eerste twee lijnen. De voorgeschiedenis van de bestuurlijke onderbren-
ging van de kantongerechten zal kort besproken worden in paragraaf 1.3.8. 
 Over de bedrijfsvoering verschijnt in de loop der jaren een reeks van negatieve rapporten. In 
1981 velt de Rekenkamer een vernietigend oordeel over de bedrijfsvoering. Berenschot conclu-
deert in 1984 dat de kwaliteit van het management van de rechterlijke macht dramatisch is. Vol-
gens Berenschot was de inefficiëntie van de rechterlijke organisatie voor een belangrijk deel te 
wijten aan de versnippering van het ondersteunende personeel.8  
 Ingewijden vatten de wijze van bedrijfsvoeren in de jaren wel samen onder de term ‘Diete-
ren’, naar het toenmalige hoofd van de latere directie Rechtspleging. Daarmee wordt verwezen 
naar de onderhandelingen die de presidenten van de gerechten allemaal afzonderlijk moesten 
voeren met het ministerie van Justitie, een ondoorzichtig proces waarbij de persoonlijke relatie 
van grote invloed was op de uitkomst van de onderhandelingen. Ontwikkelingen gingen on-
danks deze onwenselijke situatie tergend langzaam. Zowel vanuit de zittende magistratuur als 
vanuit het openbaar ministerie was er in eerste instantie veel verzet tegen een integratie van de 
administraties van het parket en de griffie. De zittende magistratuur vreesde voor haar onafhan-
kelijkheid (stuurgroep functioneren rechterlijke organisatie 1985), de staande magistratuur was 
bang dat zij onvoldoende zeggenschap zou hebben over de administraties. Bezuinigingen zetten 
de rechterlijke macht echter behoorlijk onder druk. Tegen de verwachting in en tot grote ver-
ontwaardiging van de NVvR, werden bij de begroting van 1989 bezuinigingen op de rechterlijke 

                                                      
5 Brommet, 2002, p. 14. 
6  Brommet, 2002, p. 13. 
7  Brommet, 2002, p. 13. 
8  Brommet, 2002, p. 27. 
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macht aangekondigd. Volgens minister van Justitie Korthals was daar ruimte voor nu tekorten 
binnen de rechterlijke macht niet zozeer samenhangen met personeelstekorten, maar met het 
ontbreken van een bedrijfscultuur.9 De minister pakte door en onder zijn leiding werd begonnen 
met de invoering van de dgo-structuur: de aanstelling van directeuren gerechtelijke ondersteu-
ning die verantwoordelijk werden voor de gezamenlijke administratie van de parketten en de 
gerechten. Hiermee was een eerste stap gezet in het proces van de modernisering van de rechter-
lijke organisatie.  
 De dgo’s zijn echter geen lang en rustig leven beschoren geweest. Al een jaar na de invoe-
ring van de dgo-structuur, vond in een hotel in Maarssen een conferentie plaats over de toe-
komst van de dgo’s. Op basis van de eerste ervaringen met de dgo-structuur, was het departe-
ment tot de conclusie gekomen dat de verantwoordelijkheid voor het beheer en de bedrijfsvoe-
ring van de rechterlijke organisatie uiteindelijk bij de functionele autoriteiten zou moeten komen 
te liggen.10 De Rekenkamer kwam in 1992 tot dezelfde conclusie. Hoewel met de invoering van 
de dgo-structuur een eerste stap was gezet in de richting van een meer doelmatige en doeltref-
fende rechterlijke organisatie, waren er nog steeds belangrijke weeffouten. De afbakening van 
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden was onduidelijk, er was onvoldoende bruikbare 
en betrouwbare managementinformatie en er was onduidelijkheid over een efficiënte opzet van 
de stafdiensten.11 Plannen om de rechterlijke macht nog vergaander te organiseren, leidden bin-
nen de zittende magistratuur opnieuw tot veel onrust. Om een tegengeluid te kunnen laten ho-
ren, ging men zich nu ook zelf organiseren.  
 In augustus 1993 verscheen het rapport ‘Amsterdam 2000’, waarin het Amsterdamse arron-
dissementsbestuur onder leiding van H.F. van den Haak zijn visie op de toekomst van het Am-
sterdamse arrondissement als discussiestuk aanbood.12 In diezelfde tijd ondersteunden enkele 
hof- en rechtbankpresidenten het initiatief tot de beweging ZM 2000 die zich ten doel stelde tot 
een heroriëntatie te komen van het rechterlijk functioneren. Er werd een stuurgroep opgericht, 
waaraan ook het ministerie in de personen van C.L. Keijzer en M.H. van Kuijk deelnamen en in 
een ronde langs de gerechten werd geïnventariseerd welke behoeften de gerechten zelf en de 
buitenwereld hadden. Wie de rapporten leest die in de opeenvolgende jaren 1996-1998 zijn ver-
schenen onder redactie van Koers en Langbroek c.s., valt enerzijds op dat de zittende magistra-
tuur de organisatorische problemen onderkende die ook het ministerie van Justitie en andere 
buitenstaanders signaleerden, anderzijds dat er een enorme angst was dat de moderniseringsope-
ratie ten koste zou gaan van de kernfunctie van de rechterlijke macht, namelijk het onafhanke-
lijk afdoen van een aanhangige zaak. Men onderkende zonder meer het belang van rechtseen-
heid en snelheid van rechtspraak, maar de grootste angst die in de discussies naar voren kwam, 
was dat de nadruk op kwantitatieve doelstellingen ten koste zou gaan van de kwaliteit van de 
rechtspraak13 en dat die infectie via de weg van het integraal management zou plaatsvinden.14 
Men slaagde er echter niet in op dit punt tot overeenstemming te komen en een gezamenlijke 
vuist te maken. Zo was er verschil van mening over de vraag of financiering op basis van kwali-
teit zou moeten plaatsvinden in plaats van op kwantiteit,15 kon men het überhaupt niet eens wor-
den over wat onder kwaliteit zou moeten worden verstaan,16 wilde men het ontwikkelen van een 
kwaliteitssysteem in ieder geval in eigen hand houden, maar wist men niet goed hoe men dat 
moest aanpakken.17 Desondanks gingen leden van de rechterlijke macht zelf een poging doen 

                                                      
9  Brommet, 2002, p. 43. 
10  Brommet, 2002, p. 55. 
11  Brommet, 2002, p. 123. 
12  ‘Amsterdam 2000’, een visie op de rechtspleging, meer in het bijzonder in het arrondissement Amsterdam, in de 

voorshands overzienbare toekomst, augustus 1993.  
13  Waar staat de ZM?, p. 82. 
14 Waar staat de ZM?, p. 86. 
15  Waar staat de ZM?, p. 85. 
16  Wat beweegt de ZM?, p. 16. 
17  Wat beweegt de ZM?, p. 18, 21, 25. 



een werklastmetingssysteem te ontwikkelen, het latere Lamicie-systeem, dat als basis moest 
dienen voor de financiering van de rechterlijke macht. 
 
 

 
 
Figuur 1-2 Tijdlijn ontwikkeling rechtspraak tot 2002 
 
Langzaam maar zeker kwam een rechterlijke raad in beeld die als intermediair moest functione-
ren tussen de rechterlijke macht en het ministerie van Justitie. Nog niet in het rapport van de 
werkgroep ‘beheersstructuur van de rechterlijke organisatie (werkgroep Hoekstra)’ die in 1995 
werd ingesteld met als opdracht te komen tot aanbevelingen voor een doelmatiger beheer van de 
rechterlijke macht. Deze werkgroep stelde een bestuurscollege voor, bestaande uit de president, 
de vice-presidenten en de directeur beheer dat verantwoording zou afleggen aan de minister van 
Justitie over het beheer.18 Weliswaar werd tevens voorgesteld een onafhankelijk orgaan te laten 
beslissen over eventuele conflicten tussen de minister en de gerechten, maar daarbij was nog 
geen sprake van een orgaan met zelfstandige beheersbevoegdheden. Dat voorstel werd wel ge-
daan naar aanleiding van de discussie over het rapport Hoekstra, door Royer en Ten Kate, res-
pectievelijk president van en procureur-generaal bij de Hoge Raad. Ook zij onderschreven het 
belang van integraal management en eigen beheersverantwoordelijkheid voor de gerechten, 
maar waren bang dat de verantwoordelijkheid die zou moeten worden afgelegd aan de minister 
van Justitie ten koste zou gaan van de institutionele onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. 
Om die onafhankelijkheid te waarborgen, stelden zij ófwel een ‘begrotingsraad’ voor die een 
begroting voor de rechterlijke macht moet opstellen, moet onderhandelen met de minister en 
Tweede Kamer en de gelden moet verdelen over de gerechten ófwel het ‘hoge college van staat-
model’ voor de relatie tussen de minister van Justitie en de gerechten. Het is het tweede voorstel 
dat uiteindelijk de vorm zal krijgen van de Raad voor de rechtspraak, hoewel daar met name 
binnen het ministerie van Justitie in eerste instantie zeer kritische geluiden over te horen zijn.  
 Naar aanleiding van een motie van het kamerlid Dittrich19 werd de commissie Leemhuis in-
gesteld die met inachtneming van alle rapporten die de afgelopen jaren al waren verschenen 
moest gaan onderzoeken ‘binnen welke financiële en organisatorische kaders de rechtspraak het 
beste in staat was om verantwoordelijkheid voor het beheer te dragen’. De commissie kwam 
met voorstellen op alle drie de centrale thema’s: het beheer en bestuur van de gerechten, een 
overkoepelend orgaan voor de rechtspraak en de samenvoeging van kantongerechten en recht-
banken. Voor wat betreft de gerechtsbesturen, koos de commissie voor een ‘college van be-
stuur’ bestaande uit de president, een directeur bedrijfsvoering en een directeur kwaliteit (een 
rechter). Zij introduceerde een Raad voor de rechtspraak met veel verdergaande bevoegdheden 
dan tot nu toe werd voorgesteld, namelijk naast beheersmatige taken ook beleidsvormende taken 
op bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit en rechterlijke samenwerking. Ten slotte werd voorge-

                                                      
18 Werkgroep Hoekstra: Beheersstructuur van de rechterlijke organisatie: interdepartementaal beleidsonderzoek  

financieringssysteem en beheersstructuur van de rechterlijke organisatie, Den Haag 1996. 
19 Kamerstukken II 1996/1997, 25000 VI, nr 30. 
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steld om de kantongerechten als zelfstandige en volwaardige kantonsector bestuurlijk onder te 
brengen bij de rechtbanken.20  
 Na de rapportage door de Commissie Leemhuis werd als een follow-up van toekomst ZM en 
ZM-2000 in 1998 het Project Versterking Rechterlijke Organisatie (PVRO) gestart. Toen het 
PVRO van start ging met het Plan van Aanpak in 1998, stond daarin de kwaliteit van de recht-
spraak centraal. De projecten die daarin werden aangekondigd stonden in het teken van organi-
satieontwikkeling met het oog op die kwaliteit. Zij gingen over personeelsbeleid, werkprocessen 
en externe oriëntatie, ICT, en ook over de bestuursstructuur van de gerechten, mede met het oog 
op de nieuwe wetgeving die toen al werd voorbereid. Later zijn daarbij gekomen de projecten 
met betrekking tot de procesregelingen.21 Voor zover deze projecten nog liepen, eind 2002, zijn 
zij overgenomen door de Raad voor de rechtspraak. 
 In het voorjaar van 1998 verscheen ook de Contourennota. Daarin werden de plannen en 
doelstellingen neergelegd voor de vernieuwde rechtspleging. Het ging daarbij niet alleen om de 
rechterlijke organisatie, maar ook om het nieuwe burgerlijke procesrecht, mediation en om 
rechtshulpverlening. Op basis van de Contourennota coördineerde het departement zoveel mo-
gelijk de vernieuwing van de rechterlijke organisatie. Dit betekent dat men de beweging en be-
reidheid tot aanpassing en verandering van rechters en gerechten, zoals georganiseerd in het 
PVRO combineerde met een wetgevingsprogramma. Over de ontwikkelingen sedert juni 1998 is 
herhaaldelijk gerapporteerd in voortgangsrapportages, tot aan het voorjaar van 2003.22 
 In 1998 kwam een rapport uit onder leiding van Van der Vlist. Daarin werd berekend wat de 
financiële gevolgen zullen zijn van het invoeren van de plannen van de Commissie Leemhuis. 
Een raming van de kosten van de versterking van de justitieketen leverde een financiële reeks 
op die begint met NLG 221 miljoen in 1999, oplopend tot NLG 645 miljoen in 2004. Hoewel 
deze bedragen fors lijken, werd in het rapport benadrukt dat ze nodig waren voor een verant-
woorde invoering van de nieuwe organisatiestructuur van de rechterlijke macht; bovendien werd 
gesteld dat Nederland relatief veel minder geld uitgeeft aan rechtspraak dan een groot aantal 
andere Europese landen. Deze bedragen steken echter schril af tegen de bedragen die uiteinde-
lijk in de Contourennota voor de herzieningsoperatie worden uitgetrokken. Daar opent de reeks 
met NLG 30 miljoen in 1999, oplopend tot NLG 130 miljoen in 2002.23  
 Financiering zal plaatsvinden op basis van werklastmeting en productie. Dit systeem werd 
uitgewerkt door de Commissie Meijerink op basis van werklastmetingen die zijn verricht binnen 
de gerechten zelf, die zijn bevindingen presenteerde in juli 1999, anderhalf jaar nadat de Com-
missie Leemhuis had gerapporteerd.24 Het voorstel hield kort gezegd in dat de gerechten mede 
gefinancierd zouden worden op basis van hun productiviteit, gemeten in minuten die rechtsge-
leerd en ondersteunend personeel aan een zaak besteedt.25 Daartoe heeft deze commissie voor-
gesteld om aan de hand van verschillende zaakcategorieën door werklastmeting periodiek vast 
te stellen hoeveel tijd er gemiddeld met de behandeling van een zaak is gemoeid. Dit is het sys-
teem Lamicie (lastminutecommissie). De uitstroom van behandelde zaken in jaar x-1 is de 
maatstaf voor de bekostiging van het gerecht in jaar x, door aan de tijd een geldbedrag te koppe-
len, naast een vast bekostigingsdeel. Na invoering van dit stelsel zou er volgens de Commissie 
Meijerink een baten-lastenstelsel moeten worden ingevoerd.26 Een element van het voorstel was 
overigens ook dat in het financieringsstelsel een impuls voor kwaliteitsbevordering voor de ge-
rechten zou moeten zitten.27 Daarbij is de Commissie overigens uitgegaan van een beheersorga-

                                                      
20  Adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur, Rechtspraak bij de tijd, 1998. 
21  PVRO, Programmaplan, april 1999. 
22  De laatste rapportage ging over mediation; Kamerstukken II 2002-2003, 26 352, nr. 66.  
23  Countourennota, p. 24. 
24 Recht van spreken, interdepartementaal beleidsonderzoek naar de bedrijfsvoering rechtspraak, ronde 1998- juli 

1999, rapport nr. 7. 
25  Recht van spreken, p. 21-24. 
26  Recht van spreken, p. 53. 
27  Recht van spreken, p. 33. 



nisatie zoals voorgesteld door de Commissie Leemhuis, waarbij de Raad voor de rechtspraak 
toezicht houdt op de gerechten, ook wat betreft de kwaliteit.  
 Hierboven is in vogelvlucht de discussie geschetst, zoals die speelde tot aan de totstandko-
ming van de twee wetten die centraal staan in deze wetsevaluatie. In de volgende paragraaf zul-
len de wettelijke doelstellingen worden beschreven, zoals die naar voren komen in de parlemen-
taire geschiedenis van de wetten. Tevens zal aandacht worden besteed aan de belangrijkste dis-
cussiepunten die speelden ten tijde van de totstandkoming van de wetten, volgens de interviews 
die wij hebben afgenomen met een tiental sleutelfiguren die bij de totstandkoming van de wet-
geving een belangrijke rol hebben gespeeld.  
 
 
1.3 Het functioneren van de rechterlijke organisatie als geheel 
 
1.3.1 Wettelijke doelstellingen 
 
Zoals gezegd maakt de wetgeving deel uit van een omvangrijker herzieningsoperatie. In de re-
geringsverklaring naar aanleiding van het aantreden van het tweede paarse kabinet in 1998, 
formuleert minister-president Kok het doel van de aankomende wetgeving als volgt: “Met be-
houd van essentiële kenmerken van de rechtspraak, waaronder de onafhankelijkheid van het 
rechterlijk oordeel, wil de regering komen tot een stelsel van integraal management en het in-
richten van een bestuur bij de gerechten. De kantongerechten zullen bestuurlijk bij de rechtban-
ken worden ondergebracht. Als sluitstuk van deze operatie die in nauwe samenwerking met de 
rechterlijke macht verwezenlijkt zal worden, zal op termijn een overkoepelende Raad voor de 
rechtspraak worden ingesteld.”  
 Het is niet zo makkelijk de concrete doelstelling van de wetgeving uit het wetgevingsproces 
te destilleren. Zo verwijst de memorie van toelichting bij de WOBG voor de hoofdlijnen van de 
nieuwe wet naar de Contourennota28 en staan zowel in de Contourennota als in de memories van 
toelichting doelen en middelen nogal door elkaar heen. 
  
Voor de opbouw van deze schets volgen we echter de doelstellingen, zoals ze in de Contouren-
nota zijn terug te vinden. Die doelstellingen zijn:  
– Het vergroten van het bestuurlijk vermogen van de gerechten door invoering van integrale be-

sluitvorming en sturing.29 
– Het vergroten van de transparantie van het begrotingsproces, planning en control, toezicht en 

organisatiestructuur.30 
– Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de gerechten.31 
– Het verbeteren van de verantwoording voor het functioneren van de gerechten.32 
– Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht.33 
– Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten.34  
– Het meer opereren van de rechterlijke macht als eenheid en een landelijke aanpak van gerechts-

overschrijdende zaken.35 
– Bestuurlijke zelfstandigheid voor de rechtsprekende macht.36 
– In stand laten van de rechterlijke onafhankelijkheid;37 
                                                      
28  Het document waarin de regering de eerste contouren schetst van de herziene rechterlijke organisatie op basis 

van de voorstellen van de Commissie Leemhuis, kamerstukken II 1998-1999, 26 352. 
29  Contourennota, p. 5, 7 en 8. 
30  Contourennota, p. 7. 
31  Contourennota, p. 6, 8 en 13. 
32  Contourennota, p. 8. 
33  Contourennota, p. 7. 
34  Contourennota, p. 3, 17. 
35 Contourennota, p. 3;  zie ook kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 2-3. 
36  Kamerstukken II 1999-2000, 27182, nr. 3, p. 3-4. 
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– Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid.38 
Teneinde de schets overzichtelijk te houden, zijn de doelstellingen gecategoriseerd. We onder-
scheiden twee categorieën doelstellingen: de eerste categorie heeft betrekking op de rechterlijke 
organisatie als geheel en benadrukt de eenheid van rechtspraak met betrekking tot haar functio-
neren en organisatie binnen de staatsstructuur. De tweede categorie bestaat uit doelstellingen die 
betrekking hebben op de organisatie en het functioneren van de individuele gerechten. 
 Het thema van de rechterlijke onafhankelijkheid hebben we bij beide categorieën onderge-
bracht, vanuit de gedachte dat rechterlijke onafhankelijkheid op macroniveau een andere bena-
dering behoeft dan rechterlijke onafhankelijkheid in de gerechtsorganisatie en bij de behande-
ling van zaken.  
  
De doelstellingen zijn als volgt onder de twee categorieën gerubriceerd: 
 
Het functioneren van de rechterlijke organisatie als geheel  
– Het meer opereren van de rechterlijke macht als eenheid. 
– Een landelijke aanpak voor gerechtsoverschrijdende zaken.  
– Bestuurlijke zelfstandigheid voor de rechterlijke organisatie als geheel. 
– Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de gerechten. 
– Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid. 
– In stand laten rechterlijke onafhankelijkheid (op macroniveau). 
 
Het functioneren en de organisatie van de individuele gerechten  
– Het vergroten van het bestuurlijk vermogen van de gerechten door invoering van integrale be-

sluitvorming en sturing. 
– Het verbeteren van de verantwoording voor het functioneren van de gerechten. 
– Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht. 
– Vergroten van de transparantie van het begrotingsproces, planning en control, toezicht en organi-

satiestructuur. 
– Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten. 
– In stand laten van de rechterlijke onafhankelijkheid. 
 
In de volgende twee subparagrafen wordt dieper ingegaan op de achtergrond van de twee cate-
gorieën doelstellingen en wordt aangegeven hoe deze in de wet vorm hebben gekregen. Boven-
dien wordt per categorie aangegeven wat de belangrijkste pijnpunten en verschillen van mening 
waren over de wijze waarop de doelstellingen moesten worden gerealiseerd. 
 
1.3.2 Het functioneren van de organisatie als geheel  

 
1.3.2.1 Doelstellingen volgens de wetgever 
 
De Contourennota maakt duidelijk dat de rechtspraak moet worden gemoderniseerd. Het is ge-
richt op “het verbeteren van de publieke dienstverlening die rechtspraak in essentie is”.39 De 
nota stelt zich rechtspraak op maat voor die zichzelf bestuurt in een sterke oriëntatie op haar 
maatschappelijke omgeving.  
 Wat betreft de organisatie40 ambieert de nota een krachtig, resultaatgericht en competent be-
stuur van zowel de individuele gerechten als de organisatie als geheel die zelf de verantwoorde-
lijkheid kan dragen voor het beheer van de rechtspraak. De nota ziet in het concept van integraal 
management en verantwoordelijkheid het middel tot betere besturen van de gerechten en in de 

                                                                                                                                                            
37  Contourennota, p. 13. 
38  Contourennota, p. 13. 
39  Kamerstukken II 1999-2000, 27 181, nr. 3, p. 7. 
40  De organisatorische doelstellingen houden verband met de functioneringsdoelstellingen; Contourennota, p. 17. 



oprichting van een Raad voor de rechtspraak een middel tot het bevorderen van samenwerking 
tussen de gerechten.41 Het gaat in de nota dan ook om een (ook op landelijk niveau) overzichte-
lijke en uniform georganiseerde rechtspraak die zowel op het gebied van de rechtspraak zelf, als 
haar eigen organisatie, zelfstandig én als eenheid kan functioneren.  
 In deze categorie staan doelstellingen die betrekking hebben op de organisatie en het functi-
oneren van de rechterlijke organisatie als geheel. De doelstellingen hebben betrekking op doel-
matigheid en efficiëntie en verwijzen naar de onderlinge samenwerking tussen gerechten en hun 
positie vis-à-vis het bestuur en de wetgever. De invoering van het systeem van integraal mana-
gement moet bijdragen aan meer bestuurlijke zelfstandigheid en een heldere verantwoordelijk-
heidsstructuur. De oprichting van de Raad voor de rechtspraak moet de rechterlijke macht in 
staat stellen te opereren als een eenheid en moet bijdragen aan een betere aanpak van gerechts-
overschrijdende aspecten.42 
 
Rechterlijke macht als eenheid 
Een van de doelstellingen is dat de rechterlijke macht meer opereert als eenheid. Hiermee wordt 
bedoeld dat de individuele gerechten en de organisatie als geheel eenzelfde boodschap uitdra-
gen, niet alleen met betrekking tot uitspraken, maar juist ook met betrekking tot bijvoorbeeld de 
omgang met de pers, het publiek en de politiek. Onderdeel hiervan is dat gerechten hun ervarin-
gen uitwisselen en beleid op elkaar afstemmen. Een andere doelstelling die hiermee is verbon-
den, is een landelijke aanpak wat betreft gerechtsoverschrijdende zaken, zoals procesregelingen 
en ICT-voorzieningen. In de Contourennota wordt opgemerkt dat het ontbreekt aan een lande-
lijk ‘kristallisatiepunt’ wat betreft ‘de verbrokkelde aanwezigheid respectievelijk afwezigheid 
van structurele landelijke steunfuncties.’43 Tevens stelt de nota voor dat het PVRO zo’n kristal-
lisatiepunt organiseert. Het bevorderen van de eenheid van de rechterlijke macht is niet een ex-
pliciete doelstelling van de wet. Wel is duidelijk dat de wet aan de Raad voor de rechtspraak een 
functie toeschrijft die deze eenheid kan bevorderen. In de memorie van toelichting bij de Wet 
Raad wordt opgemerkt dat een landelijk orgaan zoals de raad kan bijdragen aan een gemeen-
schappelijke oriëntatie, bijvoorbeeld met betrekking tot het loopbaanbeleid, de ontwikkeling van 
informatie- en communicatietechnologie en de versterking van de onderlinge samenhang tussen 
de gerechten.44  
 
Bestuurlijke zelfstandigheid van de rechterlijke organisatie als geheel 
Een tweede doelstelling is het bereiken van bestuurlijke zelfstandigheid van de rechterlijke or-
ganisatie als geheel. Deze ontbrak of was onvoldoende transparant. Hierdoor was het onduide-
lijk hoe de relatie tussen rechterlijke macht en wetgever/bestuur was geregeld en op welke wijze 
en tot hoever er enerzijds controle bestond op het bestuurlijke functioneren van de gerechten en 
anderzijds verantwoording werd afgelegd door de gerechten over de besteding van de publieke 
middelen. De Raad voor de rechtspraak vervult hierin een cruciale rol: een liaison tussen rechter 
en bestuur/wetgever. Dit laatste punt wordt in de memorie van toelichting toegelicht. De reor-
ganisatie, waaronder de afschaffing van het duale stelsel en de introductie van het integrale ma-
nagementsysteem, noodzaakt tot een overkoepelend orgaan dat de onafhankelijkheid van de 
rechterlijke macht vis-à-vis het bestuur en de wetgever kan waarborgen. De Raad voor de recht-
spraak moet gaan fungeren als buffer en als een referentiepunt op basis waarvan de rechterlijke 
macht méér als eenheid naar buiten kan treden. Deze heeft betrekking op het functioneren van 
de gerechten (zie de functioneringsdoelstellingen) en de organisatie van individuele gerechten, 
mede gelet op de productiviteit en het plannen, budgetteren en verantwoorden van kosten.45 De 

                                                      
41  Conform het Regeringsakkoord (Kok II). 
42  Contourennota, p. 6. Zie ook de memorie van toelichting, waarin het systeem va integraal management wordt 

vormgegeven door middel van het bestuursmodel; zie p. 9 e.v. 
43  Contourennota, p. 21. 
44  Memorie Raad, p. 2-3. 
45  Contourennota, p. 14 
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nota expliciteert dat deze eenheid ook betrekking kan hebben op de eenheid van rechtspraak. 
Het past weliswaar niet dat de raad bindende richtlijnen of beleidsregels vaststelt, maar laat on-
verlet dat hem geen harmoniserende of coördinerende taken zou kunnen toekomen. 
 

‘Het organiseren en stimuleren van onderlinge rechterlijke afstemming, zoals ook in het regeerak-
koord is aangegeven, zal zonder meer een belangrijke taak van de raad worden’.46  

 
Dat is ook in lijn met wat de Commissie Meijerink daarover schreef: 
 

‘… is aangenomen dat de raad deze beleidsregels niet bindend kan vaststellen. Dit is voorbehouden 
aan elk individueel bestuur van het gerecht. Dit laat evenwel onverlet dat de raad bij de bekostiging en 
het maken van afspraken over de prestaties uit mag en zal gaan van de mogelijkheden die ontwikkelde 
beleidslijnen bieden.’47  
 

In het advies van de Commissie Meijerink is dus voorzien in een directe koppeling van beheer 
aan de inhoud van rechtspraak, doordat in de financiering bijvoorbeeld rekening kan worden 
gehouden met de effecten van procesregelingen en aanhoudingsrichtlijnen op de productiviteit. 
Het is mede met de oprichting van de Raad voor de rechtspraak dat het functioneren en de orga-
nisatie van de rechterlijke organisatie als geheel concreet gestalte krijgt. De raad is in een apart 
wetswijzigingsvoorstel geregeld.48 In het regeerakkoord (Kok II) wordt het hoofddoel van de 
raad kordaat weergegeven: 
 

‘Aandacht [zal] worden gegeven aan de wijze waarop de onafhankelijkheid van de rechter ter zitting, 
de wenselijkheid van een vorm van afstemming binnen de zittende magistratuur en de begrotings-
bevoegdheid voor de organisatie van de rechterlijke macht met elkaar in overeenstemming zijn te 
brengen’.49  

 
Het voornemen tot de oprichting van een raad is deels geïnspireerd door ontwikkelingen elders 
in Europa.50 Een van de achtergronden ervoor is het versterken van de rechterlijke onafhanke-
lijkheid en het groeiend besef dat het ‘kan bijdragen aan het versterken van de verantwoorde-
lijkheid van de rechtsprekende macht voor de eigen organisatie als geheel’.51 De memorie van 
toelichting bij de Wet Raad en de Commissie Leemhuis verwijzen ook naar de praktijk. Zicht-
baar is de behoefte van de rechterlijke macht, en initiatieven daartoe, om meer zaken centraal 
aan te pakken en te regelen. Zo worden de presidentenvergadering genoemd, alsmede overkoe-
pelende organisaties, straftoemetingsrichtlijnen, de model-procesregeling bestuursrecht, etc. Er 
is dus behoefte aan ‘een gemeenschappelijke oriëntatie’, waarbij de ‘fragmentatie van de huidi-
ge organisatie niet zelden’ belemmerend werkt.52 Deze bestaat immers uit een losse structuur – 
een ‘samenstel van min of meer autonome gerechten en rechters’ – die haar weerslag vindt in de 
wetgeving (Wet RO-oud).53 De wetgeving stelt de rechterlijke macht dan ook niet goed in staat 
om als eenheid te opereren. Zo krijgen gerechtsoverschrijdende aangelegenheden zoals een al-
gemeen personeelsbeleid, automatisering en een professionele administratieve organisatie wei-
nig aandacht. Andere knelpunten zijn:54 
– ontevredenheid over het loopbaanbeleid voor rechters; 
– de kloof tussen rechters en ondersteunend personeel, ook ten aanzien van loopbaanbeleid en edu-

catie; 
                                                      
46  Contourennota, p. 15. Zie ook artikel 94 RO. 
47 Contourennota, p. 33, voetnoot 23. 
48  Kamerstukken II 1999/2000, 27 182, nr. 1 & 2. 
49  Regeerakkoord Kok II, van 18 juli 1998, p. 80, verwijzend naar het rapport van de Commissie Leemhuis. 
50   Vergelijk Voermans en Albers, 1999. 
51  Memorie (Raad), p. 2. 
52  Memorie (Raad), p. 2. 
53  Memorie (Raad), p. 2. 
54  Memorie (Raad), p. 2-4. 



– de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie. 
De noodzakelijke organisatorische versterking gaat zo hand in hand met een versterking van de 
onderlinge samenhang. Deze samenhang en afstemming worden nog noodzakelijker met de in-
voering van het systeem van integraal management. De belangrijkste taken van de raad liggen 
hiermee op het gebied van beheer en budget/begroting, alsmede op de bedrijfsvoering bij de 
gerechten. Daarnaast heeft de raad een ondersteunende taak met betrekking tot de bevordering 
van uniforme rechtstoepassing en de juridische kwaliteit van de rechtspraak.55 Een van de effec-
ten hiervan is dat de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie in staatsrechtelijke zin 
beperkt wordt ten aanzien van de oude situatie. Immers, het is de raad die gaat toezien op de 
bedrijfsvoering van de gerechten. De minister houdt toezicht op de raad.  
 
Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de gerechten 
Deze doelstelling beoogt een nieuwe eenduidige verantwoordingsstructuur te realiseren voor het 
beheer van de rechtspraak. De gerechten moeten autonome organisaties worden met een eigen 
rechtspersoonlijkheid (zie hieronder), maar wel in het verband van de rechterlijke organisatie. 
Dat wil zeggen onder toezicht van en met financiële koorden gebonden aan de Raad voor de 
rechtspraak. Deze verantwoordingsstructuur met betrekking tot het beheer loopt van de ge-
rechtsbesturen naar de Raad voor de rechtspraak naar het ministerie van Justitie. Verantwoor-
ding wordt afgelegd over productie, kwaliteit en financiën. Het stelsel is zo opgezet dat de mi-
nister van Justitie zich eigenlijk niet met de inhoud van de rechtspraak kan bemoeien. Zoals de 
Contourennota het verwoordt komt op deze manier de ‘bijzondere positie van de rechterlijke 
organisatie in het staatsbestel ook meer tot uitdrukking’.56 De gerechten zijn niet langer een 
rechtstreeks aanspreekpunt voor de minister, nu deze rol door de raad wordt vervuld. Zowel de 
nota als de memorie van toelichting bespreekt de ministeriële verantwoordelijkheid meer vanuit 
het perspectief van de minister dan vanuit de gerechten. Dus, de nota doet eerder gewag van de 
discussie of de ministeriële verantwoordelijkheid niet eerder wordt uitgehold door de overheve-
ling van taken naar de raad dan of minister of Raad voor de rechtspraak zich zou kunnen be-
moeien met de inhoud van de rechtspraak. 
 
Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid  
Het behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid is dus een belangrijke doelstelling, te meer 
omdat de herstructurering van de rechtspraak – de invoering van het integraal management, de 
gerechtsbesturen en de instelling van de Raad voor de rechtspraak – een andere verhouding im-
pliceert tussen de minister van Justitie en de gerechten, mede gelet op de onafhankelijkheid van 
de rechters en de gewenste autonomie van de gerechten. De minister is verantwoordelijk voor 
alle beheersaspecten en ziet dus toe op het functioneren van de rechterlijke organisatie: ‘hij is 
verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van randvoorwaarden waarbinnen de gerechten 
hun rechtsprekende taak kunnen vervullen’.57 De memorie van toelichting toont aan dat de wet-
gever deze invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid plaatst in de context van de posi-
tie van de formele wetgever (regering en Staten-Generaal) enerzijds en het budgetrecht van de 
Tweede Kamer anderzijds.58 Dus, de minister (i) heeft jegens de Tweede Kamer de begrotings-
verantwoordelijkheid behouden, (ii) beschikt over toezichthoudende bevoegdheden jegens de 
Raad voor de rechtspraak en (iii) behoudt de bevoegdheid rechters te benoemen. Deze explicite-
ring komt de transparantie ten goede: 
 

‘door een toespitsing van de ministeriële taken tot de benodigde toezichts- en sturingsinstrumenten 
worden de onderlinge verhoudingen en verantwoordelijkheden verduidelijkt en transparanter’.59  

                                                      
55  Zie verder: memorie (Raad), p. 5 e.v. 
56  Contourennota, p. 14. 
57  Memorie van toelichting (Raad), p. 10-11. 
58  Kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3. 
59  Contourennota, p. 16-17. 
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In de oude situatie had de minister vergaande bevoegdheden. Deze kregen hun beslag in de 
mandaatverhouding met de directeuren beheer gerechten, die (dus) volledig verantwoording 
schuldig zijn aan de minister en niet aan het gerecht (waar ze zijn ‘gedetacheerd’). Nu de minis-
ter de mandaatverhouding te allen tijde zou kunnen beëindigen, zou dit de consequentie kunnen 
hebben dat een gerecht rechtstreeks en centraal door de minister bestuurd kan worden. Het 
wetsvoorstel maakt aan deze mandaatverhouding een einde. Immers beheersbevoegdheden wor-
den overgeheveld naar de besturen van de individuele gerechten (integraal management) met de 
raad als toezichthoudend orgaan. De minister wordt zo beperkt in zijn aansturingsbevoegdhe-
den’. Tussen beheer en rechtspraak bestaat een onderscheid maar er zijn ook raakvlakken. De 
memorie concludeert dat in theorie ‘een zeker risico van oneigenlijke inmenging in de recht-
spraak’ denkbaar is.60  
 Naast staatsrechtelijke overwegingen verwijst de memorie van toelichting ook naar overwe-
gingen van meer praktische aard. De fragmentatie van de rechterlijke organisatie staat een bun-
deling van expertise in de weg. Ook de coördinatie en onderlinge afstemming tussen gerechten 
met betrekking tot gerechtsoverschrijdende aspecten behoefde verbetering. Daarnaast kon de 
raad voorzien in ondersteuning ten behoeve van de versterking van de organisatie op tal van 
beheersgebieden.61  
 
Het behoud van de rechterlijke onafhankelijkheid (macroniveau) 
Rechterlijke onafhankelijkheid is in Nederland primair een constitutioneel begrip. Het heeft be-
trekking op de bijzondere rechtspositie van rechters, die moet bewerkstelligen dat rechters niet 
een broodheer dienen, maar het geldende recht toepassen. De toets van rechterlijke onafhanke-
lijkheid is daarmee primair verbonden aan de behandeling van concrete zaken. Maar de waar-
borgen zitten op institutioneel niveau: de Grondwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en de 
Wet rechtspositie rechterlijke ambtsdragers. 
 Tussen het institutionele niveau van de regels en de operationalisering van rechterlijke onaf-
hankelijkheid als rechterlijke en gerechtelijke onvooringenomenheid op de werkvloeren van de 
gerechten zit de inrichting en het functioneren van de rechterlijke organisatie en het bestuur en 
beheer van de gerechten. Tot aan de invoering van de nieuwe Wet RO was dat een aangelegen-
heid van het ministerie van Justitie, de gerechtsbesturen en de dgo’s. In zoverre kan de nieuwe 
wet ook gezien worden als een belangrijke poging om ervoor te zorgen dat de – aldus opgevatte 
– rechterlijke onafhankelijkheid onaangetast blijft. De Contourennota expliciteert dat de rechter-
lijke onafhankelijkheid betrekking heeft op:  
 

‘de procesvoering en de inhoudelijk-juridische beoordeling van een zaak door een individuele rech-
ter’,  

 
en op het: 

 
‘onafhankelijk kunnen functioneren van de gerechten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke or-
ganisatie als geheel ten opzichte van de andere staatsmachten’.62 

 
Door de gerechten organisatorisch op afstand te plaatsen van de oorspronkelijke beheersorgani-
satie, het ministerie van Justitie en de beheerstaken voor een groot deel bij de raad neer te leg-
gen, heeft men getracht een oplossing te vinden voor het probleem dat beheer en rechtspraak 
onvermijdelijk op elkaar inwerken en de onafhankelijkheid dus in gevaar komt als het beheer 

                                                      
60  Memorie van toelichting (Raad), p. 11. 
61  Memorie van toelichting (Raad), p. 16-17. 
62  Contourennota, p. 3. Wat betreft het onafhankelijk functioneren van de gerechten refereert de nota aan art. 6 

EVRM, dat spreekt over een ‘onafhankelijk en onpartijdig gerecht’.  
62  Het behoud van de laagdrempeligheid, alsmede de snelheid en toegankelijkheid van de kantongerechten waren 

nog eens benadrukt in de motie-Vos/Van Oven naar aanleiding van de bespreking van de Contourennota in de 
vaste commissie voor Justitie; zie kamerstukken II 1998-1999, 26 352, nr. 7. Zie ook nrs. 13 en 15. 



plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie. Men heeft getracht dit 
spanningsveld te verminderen door de besturen van de gerechtsorganisaties een integrale mana-
gementverantwoordelijkheid te geven, terwijl de gerechtsorganisaties autonome eenheden zijn 
geworden onder toezicht van de raad. 
 
1.3.2.2 Discussiepunten op grond van literatuur en oriënterende gesprekken 
 
Voor wat betreft het functioneren van de rechtspraak als geheel, behandelen wij vier belangrijke 
discussiepunten die zowel in de juridische literatuur die verscheen ten tijde van de herzienings-
operatie naar voren zijn gebracht, als onderwerp zijn geweest van onze vraaggesprekken met 
sleutelfiguren. Het betreft: 
– de manier waarop de Raad voor de rechtspraak vorm moest krijgen; 
– de verhouding tussen de Raad voor de rechtspraak en de ministeriële verantwoordelijkheid; 
– de toezichtverhoudingen; 
– de financieringsconstructie. 
 
We hebben ervoor gekozen deze vier punten eruit te lichten, omdat uit het verdere onderzoek 
bleek dat de consequenties van die keuzes grote invloed hebben gehad op de verdere implemen-
tatie van de wetgeving.  
 Ten eerste speelt de vraag of er wel een Raad voor de rechtspraak moet komen en zo ja, wel-
ke vorm die dan moet krijgen. De mogelijkheid van een raad die tussen het ministerie en de ge-
rechten gepositioneerd wordt, wordt voor het eerst geopperd door het initiërend beraad en over-
genomen door de NVvR. De Commissie Leemhuis introduceert de term ‘Raad voor de recht-
spraak’. Met name in de rechterlijke macht leefde de wens een buffer te creëren tussen de ge-
rechtsbesturen en het ministerie van Justitie. Maar er was ook angst dat de instelling van een 
raad verkeerd zou uitpakken en zich juist tegen de onafhankelijkheid van de rechterlijke organi-
satie zou keren. Een van onze gesprekspartners uit de rechterlijke macht: 
 

“Hoewel de verhouding met het ministerie er een was van grote willekeur, de directie Rechtspleging 
deelde uit aan wie het wilde en de minister durfde zich er niet mee te bemoeien, kon er ook vrij mak-
kelijk misbruik van die willekeur worden gemaakt. Wij konden met de bestaande praktijk dus wel uit 
de voeten. En hoewel in het nieuwe systeem de onafhankelijkheid veel beter geregeld was door de af-
stand tot de uitvoerende macht, wisten wij dat de raad zich waarschijnlijk veel minder terughoudend 
en meer transparant zou opstellen dan de minister. Tenslotte zaten daar mensen van ons.” 
 

Men zag echter geen kans waarborgen in de wet op te nemen die een dergelijke ontwikkeling 
konden voorkomen. Wel werden in het rapport van de Commissie Van den Haak uitdrukkelijk 
een aantal kenmerken opgenomen, waaraan de raad zou moeten voldoen. De raad moest wel 
sturings- en toezichtbevoegdheden hebben, maar de gerechten zouden een behoorlijke mate van 
zelfbestuur moeten krijgen. De raad moest ook vooral geen zelfstandige bureaucratie worden, 
maar vooral projectmatig werken, waarin dan capaciteit van de gerechten kon worden ingezet. 
Ook volgens onze gesprekspartners mocht er per se geen directieve relatie ontstaan tussen de 
gerechten en de raad en mocht de raad geen bureaucratie op zichzelf worden. Men had een or-
ganisatie voor ogen waarin hooguit veertig tot zestig personen werkzaam waren, een organisatie 
die de beheerstaken zou coördineren en als buffer fungeerde tussen ministerie en gerechten, 
maar die zich eigenlijk niet bezig zou houden met beleid. Teleurgestelde opmerkingen die wij 
gedurende ons onderzoek hoorden over de vorm en omvang die de raad nu heeft gekregen (zie 
hoofdstuk 4) hebben wij vooral in die context begrepen.  
 Wat zeer opvalt, is dat in de publieke discussie over de reorganisatie van de rechterlijke or-
ganisatie de academische bijdrage nogal beperkt is. Publicaties staan vooral in het Nederlands 
Juristenblad, en men heeft de neiging om de hakken in het zand te zetten. In de periode waarin 
het beleidsprogramma tot stand komt zijn commentatoren als Brenninkmeijer en Bovend’Eert 
sceptisch over de hiërarchisering die uit de voorstellen van de Commissie Leemhuis naar voren 
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komt. Zij vrezen een vermenging van een beleids- en economische benadering van de recht-
spraak met de inhoud van het rechtspreken. Daarin worden zij ook nog gesteund door De Werd, 
die eveneens vreest voor een aantasting van de rechterlijke onafhankelijkheid.63 Het verschil met 
de beleidsmakers zit hem vooral in een andere opvatting over de rechterlijke onafhankelijkheid. 
Voor de beleidsmakers was rechterlijke onafhankelijkheid geen punt van discussie. Die wilden 
zij niet aantasten, maar juist steviger funderen in de rechterlijke organisatie dan in de oude wet 
RO het geval was. De academici vreesden echter voor een verwatering van de juridische rech-
terlijke onafhankelijkheid onder druk van de modernisering en het streven naar efficiency. Wat 
zij vooral vreesden was dat rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet meer helemaal 
het domein van de rechter zouden zijn, maar ook en vooral een functie van de organisatie. Op-
timistischer waren echter Barendrecht en Langbroek, die meer vanuit organisatie- en institutio-
neel perspectief naar de rechterlijke organisatie keken. Barendrecht heeft daarbij aangegeven dat 
de hiërarchie in de rechterlijke organisatie beter zou kunnen plaatsmaken voor een meer profes-
sionele, interactieve benadering van het rechterswerk.64 Langbroek heeft steeds benadrukt dat 
een goed functionerende kwaliteitsborging met name voor de rechterlijke organisatie een goed 
alternatief voor de hiërarchische lijnen van de politieke verantwoording zou kunnen zijn.65 
 Op de afdeling Wetgeving van het ministerie van Justitie ontstaan in deze periode van be-
leidsontwikkeling volgens een van onze respondenten twee partijen. Er waren uitgesproken te-
genstanders van een raad; men was van mening dat het departement juist zelf zijn grip op de 
rechterlijke organisatie moest versterken, zoals ook de conclusie was van de Commissie 
Hoekstra.66 Het argument dat daarvoor werd aangevoerd was dat de instelling van een raad ten 
koste zou gaan van de ministeriële verantwoordelijkheid (zie onder). Op het ministerie van Jus-
titie waren juist ook uitgesproken voorstanders. De angst zoals hierboven verwoord door onze 
gesprekspartners uit de rechterlijke macht, zagen zij juist als voordeel. Twee gesprekspartners 
die destijds werkzaam waren op het departement: 
 

“Doordat je vanuit de rechterlijke macht een orgaan hebt dat namens die rechterlijke macht het beheer 
uitoefent, kun je als minister veel zuiverder gaan praten over die dingen die je voor het beheer, de be-
drijfsvoering en de budgetverdeling van belang vindt. Want jij hoeft alleen maar te letten op wat er 
vanuit de Kamer aan jou voor vragen worden gesteld. En je hoeft niet als minister te gaan kijken: wat 
moet ik vanuit de rechterlijke macht geredeneerd regelen voor de budgetverdeling en noem maar 
op….” 
 
“Het idee was toentertijd dat als ze het zelf moesten doen, ze elkaar harder konden aanspreken. De 
Raad voor de rechtspraak kan een president steviger aanspreken op zijn functioneren, terwijl als een 
lid van het ministerie dat doet, dan wordt dat in verband met de onafhankelijkheid toch moeilijker.” 

 
In de tweede plaats speelt het punt van de ministeriële verantwoordelijkheid. Volgens een van 
onze zegslieden is dit punt vooral op de agenda gezet door een aantal ambtenaren van de afde-
ling Wetgeving van het ministerie van Justitie dat het niet eens was met de instelling van een 
Raad voor de rechtspraak.  
 

“De afdeling wetgeving heeft zich toen wel als een zelfstandige partij geprofileerd. Ze hebben heel 
zwaar ingezet op de ministeriële verantwoordelijkheid. Dat was in die tijd wel een kracht die de boel 
wat heeft gestagneerd.” 

 
Het argument was dat de Grondwet niet voorziet in de mogelijkheid van een volstrekt autonome 
rechterlijke organisatie die politiek helemaal niet op zijn functioneren kan worden aangespro-
ken. De vraag was of de raad zomaar kon worden geïntroduceerd zonder grondwetswijziging. 
                                                      
63  Brenninkmeijer, 1998;  Bovend’Eert en Kortmann, 1998; De Werd, 1998. 
64  Barendrecht, 2001. 
65  Langbroek, 1994,  2000. 
66  Werkgroep Hoekstra: Beheersstructuur van de rechterlijke organisatie:  interdepartementaal beleidsonderzoek 

financieringssysteem en beheersstructuur van de rechterlijke organisatie, Den Haag 1996. 



Het conflict liep zo hoog op dat advies werd gevraagd aan de Raad van State. Deze zag geen 
grondwettelijk bezwaar, mits was voldaan aan bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden waren 
drieërlei: 
– er zou geen vermenging van rechtspraak en regelgeving mogen optreden; 
– de minister en de regering zouden politiek verantwoordelijk en aanspreekbaar moeten blijven 

voor het functioneren van de rechterlijke organisatie als geheel; 
– de bemoeienis van het beheer zou zich niet moeten kunnen uitstrekken tot de rechterlijke oor-

deelsvorming.67  
 
De uitgangspunten in de Contourennota hadden dus de instemming van de Raad van State. De 
juridische constructie waarvoor toen in het wetsontwerp is gekozen, was die van het zelfstandig 
bestuursorgaan (hoewel dat niet zo mocht worden genoemd). Wetgevingsambtenaar:  
 

“En eigenlijk hebben we gekozen voor…..de manier waarop dat bij ZBO’s geregeld is. Waarbij we 
merkten dat we het geen ZBO mochten noemen van de rechtspraak, omdat er een soort allergie was 
voor het begrip bestuursorgaan. Maar als je kijkt naar wat de raad doet en wat de bestuursorganen 
doen, zijn het gewoon bestuursorganen, of je nu linksom gaat of rechtsom. Dus hebben we er bewust 
voor gekozen ze niet als zodanig te benoemen, maar vervolgens wel de AWB en de WOB en de WOR 
van toepassing op ze te laten zijn. En je ziet ook dat we voor de vormgeving waarvoor we uiteindelijk 
gekozen hebben, enerzijds geput hebben uit de ZBO en anderzijds, om het ook te laten aansluiten op 
de comptabiliteitswet, voor het model van de colleges van staat. Dus je ziet ook dat de toezichtbe-
voegdheden heel erg lijken op die in de AWB. En er is een aantal extra’s. De ontslagbevoegdheid 
hebben we een beetje omgebouwd en we hebben de onafhankelijkheidsexceptie.” 

 
Door het in stand houden van minimale toezichtbevoegdheden werd de band met het ministerie 
niet helemaal doorgesneden en was voor iedereen helder dat de ministeriële verantwoordelijk-
heid nog steeds kon worden uitgeoefend.68  
 Die toezichtbevoegdheden vormen echter een derde discussiepunt bij de totstandkoming van 
de wetgeving. In de eerste plaats heeft de Kroon de benoemingsbevoegdheid behouden. Welis-
waar wordt ons door vrijwel al onze gesprekspartners voorgehouden dat dit een bevoegdheid is 
waar alleen in absoluut uitzonderlijke gevallen gebruik van zal worden gemaakt, toch staat deze 
haaks op de gedachte dat de rechterlijke macht zichzelf vanaf dat moment gaat besturen en werd 
die bevoegdheid wel degelijk gezien als stok achter de deur waarmee de minister zijn ministe-
riële verantwoordelijkheid kon uitoefenen. Een wetgevingsjurist: 
 

“Kijk, de rechterlijke onafhankelijkheid is verankerd in de Grondwet. Ze worden weliswaar door de 
Kroon benoemd, maar eenmaal benoemd, kunnen ze niet meer worden ontslagen. Maar de enige ma-
nier als Kroon om invloed te kunnen uitoefenen op de rechterlijke macht is door die benoemingsbe-
voegdheid. En in de praktijk gaan we daar zeer prudent mee om. Het komt maar zelden voor dat be-
noemingen worden tegengegaan. Maar soms kan het maatschappelijk gezien gewoon wenselijk zijn 
dat er een bepaalde samenstelling is binnen je rechterlijke macht.” 
 

Bovendien heeft de minister op grond van artikel 93 van de Wet RO de bevoegdheid algemene 
aanwijzingen te geven aan de Raad voor de rechtspraak voor zover nodig voor de goede be-
drijfsvoering van de rechterlijke organisaties. Dezelfde bevoegdheid heeft de raad ten aanzien 
van de gerechten (artikel 92 lid 1 wet RO), terwijl de gerechtsbesturen algemene en bijzondere 
aanwijzingen kunnen geven aan alle binnen het gerecht werkzame ambtenaren (artikel 24 lid 1 
Wet RO). Ook met betrekking tot dit punt ging bijvoorbeeld de toenmalige staatssecretaris Co-
hen in een interview met Brommet uit van de allerbeste polderpraktijk en nam zonder meer aan 
dat van die bevoegdheid nooit gebruikgemaakt zou worden. 
 
                                                      
67  Kamerstukken II 1998-1999, 26 352, A. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie, Advies van de 

Raad van State. 
68  Kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 12. 
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“Nu blijft de aanwijzingsbevoegdheid van de minister in de wet een beetje open; de minister mag een 
aanwijzing geven, maar de raad kan die naast zich neerleggen (artikel 109 van de WRO). Ik vind dat 
wel een charmante oplossing. Zo'n aanwijzingsbevoegdheid is een theoretisch vraagstuk dat in de 
praktijk nooit een probleem zal opleveren. Partijen komen er nl. altijd uit, één partij komt altijd met 
een compromisvoorstel waarin de ander zich kan vinden. Zo werkt dat bij ons in de polder.”69 

 
Sommige schrijvers maakten zich hierover echter ernstig zorgen. De angst bestond dat deze toe-
zichtbevoegdheden de grip van het ministerie op de rechterlijke macht behoorlijk zouden ver-
sterken.70 Ten eerste was onduidelijk wat precies werd verstaan onder het nieuw in de wet geïn-
troduceerde begrip ‘bedrijfsvoering’. Dit begrip moest het tot dan toe gangbare begrip ‘beheer’ 
vervangen, maar had blijkens de memorie van toelichting een veel ruimere strekking: ook ter-
reinen als doelmatigheid van werkprocessen of de ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid, de 
verdeling van de afdoeningscapaciteit van zaken of zelfs de vaststelling van een uniforme lay-
out van vonnissen vielen er onder.71 Zelfs al zou de minister niet direct gebruikmaken van zijn 
toezichthoudende bevoegdheden om op deze terreinen invloed uit te oefenen, dan nog was men 
bang dat die beïnvloeding via het opstapje van de Raad voor de rechtspraak toch zou plaatsvin-
den. Politieke beïnvloeding werkt immers makkelijker door via hiërarchische structuren dan via 
een ongeorganiseerde verzameling van individuen en gerechten.72  
 Ook de wetgever ziet dat gevaar en stelt al in de memorie van toelichting dat het onderscheid 
tussen de bedrijfsvoering enerzijds en de rechtspraak anderzijds niet in alle gevallen even helder 
valt te maken,73 hoewel hij later stelt dat de wetsvoorstellen berusten op het onderscheid tussen 
bedrijfsvoering en rechterlijk beleid.74  
 Ten slotte was het financieringsmodel punt van discussie, hoewel misschien minder dan ei-
genlijk had gemoeten. Uit onze evaluatie komt immers naar voren dat de wijze waarop het fi-
nancieringsmodel vorm heeft gekregen, zeer bepalend is geweest voor de wijze waarop de rech-
terlijke organisatie vorm heeft gekregen sinds de invoering van de WOBG en de Wet Raad en 
nog sterker voor de beleving daarvan door onze respondenten. Het doet dan ook vreemd aan dat 
enkele van onze gesprekspartners enigszins afwerend reageren als hun gevraagd wordt wat hun 
insteek was tijdens de onderhandelingen over het financieringsmodel.  
 

“Outputfinanciering, baten-lastenmodel. Ik moet zeggen, het ging me soms behoorlijk boven de pet. 
Als ik me goed herinner was het ook een beetje de gedachte dat de gerechten die het goed doen, ook 
meer geld zouden krijgen. Daar is veel discussie over geweest. Daar had ik ook wel mijn aarzelingen 
bij, maar ik voelde me onvoldoende thuis op dat gebied om me daar erg tegen te verzetten. In het al-
gemeen gold dat de financiële experts hier een groot stempel op drukten. De directie FEZ (financieel-
economische zaken) had op dit punt een grote stem. En die zagen het wel zitten, die gingen voortva-
rend aan de slag. Als je niet goed in die materie zit, moet je toch een beetje varen op wat je vanuit die 
hoek geadviseerd wordt.” 

 
De onderhandelaars vanuit de rechterlijke macht hadden in ieder geval een aantal uitdrukkelijke 
wensen. In de eerste plaats wilde men dat de financiering van de rechtspraak bij wet zou worden 
geregeld, omdat men vreesde voor een politiek gestuurde financiering van de rechtspraak. Een 
van onze gesprekspartners zei hierover: 
 

“We wilden dat de financiering van de rechtspraak bij wet zou worden geregeld. Maar dat hebben we 
verloren, dit gebeurt nu via een AMvB. De hoofdlijnen staan wel vermeld in de wet, maar we moesten 
accepteren dat dit zeer specifieke regels waren die niet in de wet vermeld konden worden. We wilden 
voorkomen dat gerechten zouden kunnen worden afgerekend op tegenvallende productieresultaten. 
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74  Kamerstukken II, 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 63. 



We wilden een vicieuze cirkel voorkomen. Gerecht maakt te weinig productie, krijgt minder geld en 
maakt nog minder productie. Maar we handelden als amateurs in verhouding tot nu. We wisten niet 
wat we wilden en hoe we onze achterban moesten raadplegen.” 
 

Een tweede wens vanuit de rechterlijke macht was dat al in de regelgeving over de financie-
ringsconstructie waarborgen zouden worden opgenomen voor het handhaven van de kwaliteit 
van de rechtspraak.  
 

“De rechterlijke macht had een inhoudelijke doelstelling geformuleerd. De kwaliteit van de recht-
spraak moest omhoog. Daarnaast waren er bedrijfsmatige doelstellingen, die waren uiteraard zeer do-
minant. Er moest een balans gevonden worden tussen het bedrijfsmatig werken enerzijds, onpartijdige 
en onafhankelijke rechtspraak anderzijds. Wij wilden dat doen door extra aandacht te besteden aan 
scholing, opleiding. Dat is niet in wetgeving terechtgekomen, maar we hebben wel voor elkaar gekre-
gen dat er een kwaliteitsmetingsysteem werd ontwikkeld voor de rechterlijke macht.” 
 

Om de kwaliteit te waarborgen, stelde de NVvR ook een heel precieze boedelbeschrijving op 
die het uitgangspunt vormde voor de onderhandelingen met het ministerie, het zogenaamde 11 
puntenplan. Maar ook op die punten moest aardig wat water bij de wijn worden gedaan wat de 
vraag oproept op grond waarvan de rechterlijke macht uiteindelijk toch met de hele wetgevings-
operatie akkoord is gegaan, inclusief het op louter output gebaseerde, dan nog gebrekkig uitge-
werkte financieringssysteem. Daarover zijn onze gesprekspartners vanuit de rechterlijke macht 
eenduidig. Men had geld nodig en de alom als redelijk gevoelde wens vanuit het ministerie van 
Justitie was dat men dan wel inzichtelijk moest kunnen maken waarvoor men dat geld nodig 
had.  
 

“De minister had toegezegd extra te investeren. Dat geld hadden we hard nodig, maar daarvoor moes-
ten we wel inzichtelijk maken waarvoor we dat geld nodig hadden en dat vonden we een redelijke 
wens. De financiering was de katalysator.” 

 
Bovendien was men van mening dat de normen op redelijke gronden waren vastgesteld. Die 
waren immers vastgesteld op grond van de resultaten van een ronde tijdschrijven door de rech-
ters zelf. De bijna spreekwoordelijke eigenzinnigheid van de individuele rechter zou de organi-
satie behoeden voor een knieval voor de productie. 
 

“De normen zijn vastgesteld op basis van tijdschrijven door rechterlijke ambtenaren zelf. De gemid-
delde middennorm werd aangenomen, met begrip voor mogelijke afwijkingen. Wij moesten hard ma-
ken ten opzichte van het departement wat wij precies nodig hadden. De tegendruk binnen de rechter-
lijke macht hoefde niet georganiseerd te worden. Die is er in een organisatie als de onze van nature. 
Wij moesten iets hebben om aan het ministerie duidelijk te maken dat we meer geld nodig hadden. 
Het belang van het productiedenken moest nog helemaal aan de rechters duidelijk worden gemaakt, 
dat was veel meer het probleem dat speelde. Er was geen angst dat ze als makke schapen achter de 
productiedruk zouden aanlopen.” 
 

Het addertje onder het gras was echter dat de hoeveelheid geld die een eenheid product ging 
opbrengen, niet vaststond. De prijzen voor de verschillende productcategorieën worden jaarlijks 
in de justitiebegroting vastgelegd op basis van onderhandelingen tussen de minister van Justitie 
en de Raad voor de rechtspraak. Daarbij spelen onder meer het prijsindexcijfer, de productie van 
de rechtspraak als geheel, de informatie uit het kwaliteitssysteem en ook de uitkomsten van de 
driejaarlijkse werklastmetingsonderzoeken per categorie een rol.75  
 

“Tegen het einde van de onderhandelingen hebben we zelf redelijke normen aangedragen. De hoe-
veelheid geld die we erbij wilden, was echter niet gegarandeerd. Het ministerie bepaalde de hoeveel-
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heid geld. We werden per eenheid product betaald, maar over de hoeveelheid geld die per eenheid 
werd betaald, hadden we geen zeggenschap.” 

 
Ook in de vakliteratuur wordt veel zorg geuit over de gevolgen die het systeem van outputfinan-
ciering zal hebben voor de kwaliteit van de rechtspraak. Peeters, rechter bij de rechtbank Am-
sterdam, schrijft in 1999 een tamelijk hilarisch stukje in het Nederlandse Juristenblad (NJB) 
over de gevolgen die het hanteren van een gemiddelde productienorm zal hebben voor de recht-
banken die op dat moment om allerlei redenen (schaalgrootte, complexiteit van zaken in het be-
treffende arrondissement) die gemiddelde norm niet halen (faillissement).76  
 Gegeven de kaders van de institutionele vernieuwing en de organisatieontwikkeling in de 
rechterlijke organisatie, ontstaat al met al het beeld van een leiding in de rechterlijke organisatie 
die niet echt bij machte is om de voortdenderende beleidstrein bij te sturen – met uitzondering 
van de kantonrechters, want die zijn de veranderingen vóór geweest –, en een departement van 
Justitie dat vooral ook greep wilde houden op de rechterlijke organisatie. Het financieringssys-
teem zou daartoe het belangrijkste instrument worden, afgedekt met klassieke Hollandse toe-
zichtsinstrumenten. Over de wijze waarop de Raad voor de rechtspraak behalve als financieel 
beheerder zou gaan functioneren is eigenlijk verder niet goed nagedacht. Het begrip rechterlijke 
onafhankelijkheid is daarbij grotendeels buiten de discussie over het organisatorisch functione-
ren van de rechtspraak gehouden, alsof het eigenlijk een onderwerp was dat voor deze reorgani-
satie niet van belang was – alsof de betekenis van deze wezenlijke grondwettelijke en constitu-
tionele categorie los staat van de discussie over het organisatorisch functioneren van rechters en 
gerechten.  
 
1.3.3 Het functioneren en de organisatie van de individuele gerechten 
 
1.3.3.1 Doelstellingen volgens de wetgever 
 
De Wet RO-oud laat zich niet uit over de vraag hoe de individuele gerechten intern zijn georga-
niseerd en hoe zij moeten functioneren. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat er op het niveau van 
de individuele gerechten sprake was van een collegiaal bestuur. Gerechten bestonden uit colle-
ges van rechters die het reilen en zeilen van het gerecht beheerden onder leiding van de presi-
dent. De toenemende grootschaligheid heeft deze vorm, volgens de nota, onmogelijk gemaakt 
(vele gerechten kennen colleges van meer dan honderd rechters). In de praktijk werden er in de 
gerechten dan ook dagelijkse besturen ingesteld. Deze besturen kregen uiteindelijk een meer 
formele vorm in de zogenaamde dgo-structuren (directeuren gerechtelijke ondersteuning). Ech-
ter, wat onduidelijk bleef was een heldere afbakening van taken en bevoegdheden tussen functi-
onele autoriteiten (de directeuren die ressorteren onder het ministerie) en de beheersverant-
woordelijken (de presidenten en het college van rechters).77  
 Er was dus sprake van een duale structuur op het terrein van bestuur en beheer, waarbij de 
beheersverantwoordelijkheid niet bij de gerechten zelf lag, maar via de dgo gedeeld werd met 
het ministerie. De duale situatie op het gebied van beheer en bestuur/beleid vormde de opmaat 
voor de invoering van het systeem van integraal management.  
 Echter, de praktijk leert dat de meeste gerechten tijdens de invoering van de wet al werkten 
met het bestuursmodel, zoals dat in de WOBG wordt voorgesteld. Dus een bestuur bestaande uit 
de president, de sectorvoorzitters en een directeur bedrijfsvoering.78 Dit liet overigens onverlet 
dat de directeur primair verantwoording schuldig was aan de minister van Justitie.  
 Hierboven is al aangegeven dat de duale structuur een obstakel vormde voor het ontwikkelen 
van het bestuurlijk vermogen bij de individuele gerechten. In de nieuwe structuur is er een inte-
grale organisatie- en beheersverantwoordelijkheid voor het gerechtsbestuur. Het sectorenmodel 
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kende in de praktijk een breed draagvlak, omdat het een ‘plat model is met korte lijnen tussen 
het bestuur en de sectoren, waarbij de sectorvoorzitters ook organisatiebreed worden geacht te 
denken’. 
 De memorie van toelichting van de WOBG gaat dieper in op de knelpunten op het niveau 
van de individuele gerechten.79 Het belangrijkste is het ontbreken van een bestuur in wettelijke 
zin, waarin de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het functioneren van de individuele 
gerechten samenkomt. Immers, de minister van Justitie is bevoegd met betrekking tot de be-
drijfsvoering (geoperationaliseerd door directeuren gerechtelijke ondersteuning en stafdiensten). 
Voor de rest ligt de verantwoordelijkheid bij de gerechtelijke colleges en de presidenten van de 
gerechten. Deze structuur wordt niet langer functioneel geacht. De memorie van toelichting 
geeft hiervoor twee hoofdredenen. De eerste heeft betrekking op deze formele scheiding en ver-
deling van taken en bevoegdheden. De tweede gaat in op het probleem dat meerdere personen 
bevoegdheden delen ten aanzien van het bij de gerechten werkzame personeel. 
 Deze duale structuur kent structurele problemen, die al eerder zijn gerapporteerd en die de 
memorie samenvat als een obstakel voor de ontwikkeling van bestuurlijk vermogen, dus: 
– De paradoxale positie van de directeur gerechtelijke ondersteuning, die weliswaar beheers-

verantwoordelijkheid heeft en verantwoordelijk is voor het personeel maar geen zeggen-
schap heeft over de gang van zaken binnen de gerechten. 

– Het gebrek aan een slagvaardig beleid, omdat beslissingen veelal worden genomen op basis 
van consensus. 

– De gekunstelde scheiding tussen rechtsprekend en ondersteunend personeel, terwijl veel ta-
ken uit beide posities steeds meer ineenvlechten. 

– De grote onduidelijkheid over de afbakening van taken en bevoegdheden. 
 
In de nieuwe wet is gekozen voor een collegiaal bestuur,80 waarin alle sectoren vertegenwoor-
digd zijn via de sectorvoorzitters. Daarbij past wat betreft de medezeggenschap een gemeen-
schappelijke ondernemingsraad voor rechters en gerechtsambtenaren. Voor de rechterlijke amb-
tenaren is een aanpassing dat de collegevergadering niet meer het besluitvormende orgaan is, 
maar als gerechtsvergadering nog slechts een adviesbevoegdheid heeft jegens het gerechtsbe-
stuur.  
 
1.3.4 Het vergroten van het bestuurlijk vermogen van de gerechten 
 
Het sectorenmodel beoogt dus het bestuurlijk vermogen te vergroten, nu het afrekent met de 
duale structuur. Daarnaast erkent het de reeds bestaande situatie dat ‘het proces van geschillen-
beslechting primair plaatsvindt in de sectoren en uitgaat van een vrij platte organisatie binnen de 
gerechten’.81 In de bestaande situatie was er geen duidelijk of formeel onderscheid tussen ‘ma-
nagen’ en rechtspreken. Daarnaast ontbrak een duidelijke structuur in de relatie tussen sector-
voorzitters, de president en het college en de voorzitter van het kantongerecht. ‘Het model geeft 
aan de sectorvoorzitters een positie die gelijkwaardig is aan die van de voorzitter van de sector 
kanton’.82  
 In het oude model worden presidenten voor het leven benoemd. De memorie van toelichting 
geeft aan dat dit tot “vastroesten” kan leiden en tot verlies van “voeling” met het primaire 
werk.83 In het nieuwe model wordt het bestuur dan ook benoemd voor een periode van zes jaar 
(met de mogelijkheid tot onbeperkte herbenoeming). Echter, dit moet niet, zoals opgemerkt in 
de memorie, leiden tot verlies van continuïteit.  
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 Het nieuwe model geeft wettelijk vorm aan de ‘leidinggevende positie van het bestuur’, 
waarbij bevoegdheden worden overgeheveld die in het oude model toekwamen aan de college-
vergadering. Deze vergadering wordt vervangen door de gerechtsvergadering die een advise-
rende rol krijgt toebedeeld. Had de collegevergadering een aanbevelende rol aangaande benoe-
mingen, in het nieuwe model wordt hieraan een einde gemaakt. De collegevergadering behoudt 
slechts een adviserende rol aangaande de aanbeveling. Wat betreft het beleid stelt de memorie 
zich op het standpunt dat de vergadering helemaal geen adviserende rol moet worden toebe-
deeld.84  
 De bestuursstructuur, zoals voorgesteld, voorkomt een te grote onafhankelijkheid van de sec-
toren door niet te kiezen voor ‘attributie’,85 ook niet ten aanzien van de directeur bedrijfsvoe-
ring. Immers, dit zou het integrale managementsysteem niet ten goede komen. Portefeuillehou-
ders in het gerechtsbestuur functioneren dus op basis van mandaat van het gerechtsbestuur. 
Functionarissen binnen de sectoren functioneren dus op basis van ondermandaat. 
 Dit betekent ook dat het niet aan de gerechten zelf is te bepalen uit hoeveel sectoren het ge-
recht bestaat. Dit wordt wettelijk vastgesteld (vier) teneinde de slagkracht van het bestuur te 
versterken en te waarborgen. Wel kunnen binnen sectoren eenheden worden gestructureerd, 
maar deze hebben geen formeel wettelijke basis.86 In de bestuursreglementen kunnen zij even-
wel wel een grondslag krijgen.  
 
1.3.5 Integrale besluitvorming en sturing 

 
Deze doelstelling duidt op het vermogen van het bestuur om de verschillende belangen te inte-
greren en te prioriteren in de taakstelling van het gerecht, met het oog op rechters en andere me-
dewerkers. De memorie van toelichting zegt: 
 

“onder integraal management wordt in dit verband zowel begrepen de integrale beheersverantwoorde-
lijkheid van het bestuur als de geïntegreerde verantwoordelijkheid voor het rechtsprekende en onder-
steunend personeel.”87 
 

Een aspect ervan is dat in het nieuwe model ook een lid, die geen rechterlijk ambtenaar is, een 
plaats in het bestuur zal krijgen. Dat is een wezenlijke verandering ten opzichte van de toen be-
staande situatie. Er was weliswaar een directeur gerechtelijke ondersteuning maar deze is for-
meel het verlengstuk van het ministerie in de gerechtsorganisatie.88 Weliswaar zijn na 1998 de 
sectorvoorzitters, de president en de dgo gaan functioneren als een gerechtsbestuur, maar zij 
ontbeerden nog de wettelijke bevoegdheden om die functie adequaat uit te oefenen.  
 De invoering van integraal management heeft ook gevolgen voor het personeelsbeleid en de 
status van het personeel. Rechterlijke ambtenaren en ondersteunend personeel vallen onder twee 
aparte regimes (resp. de Grondwet, uitgewerkt in de Wet rechtspositie ambtenaren, en de Amb-
tenarenwet). Het betekent dat er in de praktijk sprake is van een deling in het arbeidsvoorwaar-
denoverleg, met daarmee ook een deling in medezeggenschap. De memorie wijst erop dat dit 
geen problemen heeft opgeleverd. Nu de nieuwe wet afscheid heeft genomen van het duale stel-
sel en de gerechten als één werkorganisatie moeten worden beschouwd, is het uitgangspunt een-
heid in medezeggenschap met de oprichting van één medezeggenschapsorgaan.89 Een van de 
gevolgen hiervan is dat de gerechten, in tegenstelling tot de bestaande praktijk, ‘een geprofessi-
onaliseerd personeels- en opleidingsbeleid’ zullen moeten gaan voeren.90 
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 Daarnaast brengt integraal management mee dat het bestuur rechtbankbreed bestuurt. Dat 
betekent dat het gerechtsbestuur voor alle sectoren verantwoordelijk is, en onder meer ook de 
middelen over de sectoren kan verdelen aan de hand van door het bestuur vast te stellen beleid. 
 Een ander aspect is dat gerechtsbesturen zullen kunnen sturen op de verhouding tussen het 
aantal rechters en het aantal mensen in de ondersteunende staf. Daarbij is een effectieve samen-
werking tussen rechters en ondersteuning wel een voorwaarde.91  
 
1.3.6 Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de ge-

rechten 
 
In de oude situatie is het onduidelijk op welke wijze het bestuur van een gerecht wordt gefor-
meerd, wie er nou precies deel van uitmaakt en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Het 
nieuwe model voorziet in een formele benoemingsprocedure en taakstelling en -begrenzing. Bij 
de benoeming speelt ook de ondernemingsraad een rol; dit wellicht om te benadrukken dat inte-
grale besluitvorming (zie boven) ook toeziet op de integratie van verschillende belangen. De 
taak van de collegevergaderingen wordt een adviserende.92 
 Tot dan toe besluit het bestuur van het gerecht zo veel mogelijk op basis van consensus, al-
thans, de memorie ziet dit als het ‘uitgangspunt’.93 In het oude systeem is het onduidelijk hoe 
beslissingen worden genomen, mede gelet op het ontbreken van een degelijke verantwoordings- 
en bevoegdhedenstructuur. In het nieuwe model betekent dit dat het bestuursreglement van de 
gerechten wettelijk is ingekaderd.94 Het bestuur is bevoegd tot het nemen van beslissingen in-
dien ten minste de helft van het aantal leden aanwezig is, en het beslist met meerderheid van 
stemmen, waarbij de stem van de president, indien de stemmen staken, de doorslag geeft.95 Het 
bestuur kan leden machtigen tot de uitoefening van een of meer bestuursbevoegdheden, con-
form afdeling 10.1 AWB.96 Het voert overleg met de sectievergadering en gerechtsvergadering, 
die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over de uitvoering van de be-
stuurstaken.97 Een wezenlijk element van de nieuwe verantwoordingsstructuur is ook dat de le-
den van het gerechtsbestuur onder toezicht staan van de Raad voor de rechtspraak; in geval van 
wanbeheer kan de raad de minister van Justitie adviseren een lid voor te dragen voor ontslag bij 
koninklijk besluit, conform artikel 38 Wet RO. 
 
1.3.7 Het verbeteren van de verantwoording voor het functioneren van de gerechten 
 
De Wet RO-oud laat zich niet uit over dit aspect. De Contourennota en de memorie van toelich-
ting bij de Wet Raad en de WOBG schetsen een onderscheid tussen bedrijfsvoering en rechter-
lijk beleid. Deze doelstelling hangt nauw samen met het streven naar een vergroting van de 
transparantie van het begrotingsproces, planning en control, toezicht en organisatiestructuur. 
Eenvoudig gezegd: bevordering van doelmatigheid van het functioneren van de gerechten is een 
hoofddoelstelling van het wetsvoorstel en gegeven de investeringen in organisatieontwikkeling 
wil men ook weten hoe de gelden voor rechtspraak door de gerechten worden besteed. De ver-
betering van de verantwoording moet ook vooral tot uitdrukking komen in de bedrijfsvoering en 
ook het nieuwe financieringsmodel dat gebaseerd is op periodieke werklastmetingen, moet ge-

                                                      
91  Daarover: Bevers, 2003. 
92  Contourennota, p. 10. 
93  Memorie, p. 13. 
94  Zie ook: memorie, p. 14. 
95  Art. 17 Wet RO. Dit geldt niet voor het vaststellen van het jaarplan conform art. 31 lid 2 Wet RO en het jaarver-

slag, conform art. 35 lid 8 Wet RO. (Overigens, de memorie van toelichting stelt dat gestreefd wordt naar be-
sluitvorming op basis van consensus. Een geopperd vetorecht voor de president werd afgewezen. In de memorie 
van toelichting werd nog wel geopperd dat de stem van de president moest behoren tot de meerderheid; zie ka-
merstukken II 1999-2000, 27 181, nr. 3, p. 13.) Zie ook Contourennota, p. 10. 

96  Art. 18 Wet RO. 
97  Art. 28 Wet RO. 
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zien worden als een instrument om deze doelstelling te realiseren.98 Daarnaast kunnen in ver-
band met deze doelstelling genoemd worden: de instelling van de Raad voor de rechtspraak,99 
de toezichtsbevoegdheden van de raad alsook de verplichting van de gerechten om een jaarver-
slag te publiceren. 
 
1.3.8 Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht100 
 
Vóór 2001 kende de rechterlijke organisatie een hiërarchische en geografische structuur op vier 
niveaus: Hoge Raad, vijf gerechtshoven in vijf ressorten, negentien arrondissementsrechtbanken 
en één of meer (tot wel soms vijf) kantongerechten ressorterend binnen ieder arrondissement 
(deze geografische verspreiding houdt direct verband met de regels betreffende de relatieve (en 
absolute) competentie en zorgt zo voor spreiding van zaken over de gerechten in de regio’s). 
 De kantongerechten voorzagen in een snelle en goedkope procedure voor een alleenspreken-
de rechter met betrekking tot geschillen in burgerlijke en strafzaken.101 Met betrekking tot bur-
gerlijke zaken, was de kantonrechter bevoegd kennis te nemen van onder meer alle rechtsvorde-
ringen tot NLG 3.500 (zonder hoger beroep) en NLG 10.000 (behoudens hoger beroep), van 
vorderingen ontstaan uit hoofde van een huurovereenkomst en huurkoopovereenkomst, en ar-
beidsovereenkomst ongeacht de hoogte ervan.102 In strafzaken neemt de kantonrechter kennis 
van alle overtredingen, zover de wet niet anders bepaalt.103  
 De Wet RO-oud geeft geen regels betreffende de organisatie van de kantongerechten. Artikel 
46 stelt dat bijzondere wetten regels geven aangaande het rechtsgebied en de zetels van de kan-
tongerechten, alsmede de samenstelling ervan en de jaarwedde van de rechters. De alleenspre-
kende rechters in een kantongerecht organiseren zichzelf wat betreft verdeling van zaken en an-
dere organisatorische en functionele aspecten, zoals de relatie met de rechtbank van het arron-
dissement waarvan het kanton deel uitmaakt. In 2001 kende Nederland 61 kantongerechten. 
Rechters waren daarin werkzaam als kantonrechters.  
 Uit de parlementaire geschiedenis van de WOBG blijkt dat de incorporatie van de kantonge-
rechten in het systeem van de rechtbanken ingegeven werd door doelmatigheidsoverwegingen 
aangaande de rechtspraak in eerste aanleg. De bestuurlijke onderbrenging was een noodzakelijk 
gevolg van de reorganisatie binnen de rechtbank. Immers, beide gerechten voorzien in recht-
spraak in eerste aanleg. Het in te voeren systeem van integraal management (bij de rechtbank) 
bracht een stroomlijning van de relatie tussen de kantongerechten en ‘hun’ arrondissements-
rechtbank met zich mee. Deze impliciete conclusie komt naar voren in de Contourennota die 
aangeeft dat binnen het systeem van integraal management een ‘samenhangend aanbod van eer-
stelijnsrechtspraak’ gewaarborgd blijft.104 De kantonrechter blijft als zodanig herkenbaar, als een 
mogelijkheid tot een ‘eenvoudige, strakke en snelle procedure’.105 In 1995 vatte de toenmalige 
minister van Justitie de weerstand ertegen als volgt samen:  

‘Over de wenselijkheid van de integratie van de kantongerechten bestaat, behalve onder de kanton-
rechters zelf, wel consensus’.106  

 

                                                      
98  Dit is vrij uitvoerig beschreven in Kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 27-38. 
99   Zie verder memorie (Raad), p. 34 e.v. 
100   Zie ook 3.6. 
101  Wat betreft burgerlijke zaken geldt geen plicht tot professionele procesvertegenwoordiging, ex art. 101 Rv (in 

2001, thans is dit geregeld in art. 79 Rv).  
102   Art. 38-42 Wet RO-oud. 
103  Art. 44 Wet RO-oud. Daarnaast neemt het kennis van stroperij ex art. 314 Sr. Tegen strafvonnissen staat hoger 

beroep open indien een straf of maatregel is uitgesproken. 
104  Contourennota, p. 11. Dit is overigens een doelstelling die niet is genoemd naast de vijf doelstellingen aangaande 

het functioneren van de rechtspraak. (Tenzij dit onder ‘rechtspraak op maat’ is te scharen.) 
105   Contourennota, p. 11. 
106   Brommet, 2002, p. 52. 



Het verzet kwam voort uit het veronderstelde verlies van autonomie van kantonrechters aan-
gaande de organisatie van ‘hun’ gerecht.107  
 In de jaren 1995-1998 was bij het parlement aanhangig een wetsvoorstel dat een integratie 
van de kantongerechten in de rechtbanken beoogde.108 Dit wetsvoorstel is in 1998 ingetrokken, 
omdat de regering uitvoering wilde geven aan de voorstellen van de Commissie Leemhuis.109 In 
het nieuwe wetsvoorstel wordt dan ook niet gesproken over ‘integratie’ maar over de ‘bestuur-
lijke onderbrenging van de kantongerechten in de rechtbanken’. Dat is ook in overeenstemming 
met de ‘Zoen van Zeist’, het Convenant Bestuurlijke Onderbrenging110 waarbij de Kring van 
Kantonrechters onder voorwaarden akkoord ging met de samenwerking van kantongerechten in 
de besturen van de rechtbanken.111 Ten aanzien van de garanties voor de kantonrechtspraak zijn 
in dat convenant afspraken gemaakt met betrekking tot het takenpakket, de werkwijze, de per-
sonele samenstelling, de nevenlocaties, het functieniveau van kantonrechters en plaatsing van 
kantonrechters in andere sectoren.  
 Vernieuwingen en ontwikkelingen op het terrein van takenpakket, werkwijze en personele 
samenstelling dienen op basis van consensus plaats te vinden.112 Verdere afspraken kunnen in 
het bestuursreglement worden opgenomen (artikel 19 RO). 
 Aldus verwacht men dat de positieve karakteristieken van de kantonrechtspraak in de sector 
kanton van de rechtbank behouden blijven.113 Daarbij kregen de kantonrechters de steun van een 
kamermeerderheid, zodat een echte integratie met de rechtbanken volgens de nieuwe Wet RO 
van de baan was.  
 
1.3.9 Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten 
 
De externe oriëntatie van de gerechten heeft zowel betrekking op de bejegening van het publiek 
door de gerechten in hun dagelijkse werk, als op de verhouding tussen de gerechten en diegenen 
met wie zij regelmatig samenwerken: het openbaar ministerie, de advocatuur, de Raad voor de 
Kinderbescherming en de bestuursrechtelijke repeatplayers, zoals het UWV en andere overhe-
den. 
 De Wet RO-oud laat zich niet uit over de vraag hoe de verschillende gerechten zich moeten 
oriënteren op het publiek dat zij ten dienste staan. Dit is begrijpelijk gelet op de achtergrond en 
context waarbinnen de originele wet gestalte heeft gekregen. Het is dus aan de individuele ge-
rechten alleen geweest om zich te beraden op hoe zij naar buiten willen treden en welke functie 
zij willen vervullen in de lokale of regionale gemeenschap waarbinnen zij functioneren.  
 De Contourennota geeft aan dat gerechten rechtspraak op maat moeten bieden.114 Het bete-
kent dat gerechten zich moeten inzetten om alternatieve vormen van geschillenbeslechting te 
promoten en de toegang tot de rechter als laatste redmiddel moeten beschouwen.  
 De Contourennota benadrukt dat de Nederlandse rechtspraak kan rekenen op een groot pu-
bliek vertrouwen. Echter, zij wijst er tevens op dat de rechtspraak onvoldoende ‘zelfkritisch 
vermogen heeft om zelf onderzoek (te laten) verrichten naar de wijze waarop die dienstverle-
ning door de justitiabelen wordt ervaren’.115 Uit onderzoek blijkt dat ‘de kwaliteit van de organi-
satie van de gerechten niet sterk ontwikkeld is. De sturing op resultaten en de oriëntatie op de 
omgeving is evenmin groot’.116 Het uit zich bijvoorbeeld in de moeilijke telefonische bereik-
baarheid van de griffie, lange zittingswachttijden, het ontbreken van gescheiden wachtkamers 
                                                      
107   Zie ook: Albers, 1996, met name hoofdstuk 6.  
108   Kamerstukken II 1995-1996, 24  651, nrs. 1-3. 
109   Idem, nr. 8, 19 oktober 1998. 
110   Ook wel genoemd: ‘De Zoen van Zeist’, 23 juli 1999. 
111   Memorie WOBG, p. 32. 
112  Memorie WOBG, p. 32. 
113  Memorie WOBG, p. 32-33. 
114  Contourennota, p. 4 en p. 17 e.v. 
115  Contourennota, p. 19. 
116  Contourennota, p. 19. 
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voor partijen, toegezonden stukken die niet blijken zijn te ontvangen en de bejegening door 
sommige rechters.  
 De mogelijkheid om te klagen behoort ook tot de externe oriëntatie van een organisatie. 
Vóór de herziening kon men terecht bij de Ombudsman en bij de procureur van de Hoge Raad 
(extern beklag). Het was mogelijk voor justitiabelen een klacht in te stellen tegen een rechterlij-
ke ambtenaar over de wijze waarop hij zich jegens de klager in de uitoefening van zijn functie 
heeft gedragen. Het verzoek daartoe kon worden ingesteld bij de procureur-generaal die de Ho-
ge Raad kon verzoeken tot het doen van onderzoek. De klachtenprocedure was dus een interne 
procedure die werd beheerst door de Hoge Raad.117 Wat betreft intern beklag, bestond er geen 
wettelijke basis. De bedoeling van de nieuwe wet was te komen tot één uniforme klachtenrege-
ling.118  
 Het valt overigens op dat de externe oriëntatie in het wetsvoorstel nauwelijks aandacht krijgt. 
In de toelichting bij artikel 2.2.2.5 9 wordt slechts benadrukt dat het gerecht in de persoon van 
de president een helder aanspreekpunt moet hebben voor de ketenpartners.119 
 
1.3.10  In stand laten van de rechterlijke onafhankelijkheid (microniveau) 
 
In de nieuwe wet zijn bijzondere voorzieningen opgenomen om te voorkomen dat het beheer 
interfereert met de inhoud van het rechterswerk. Daartoe is een zogenaamde onafhankelijk-
heidsexceptie opgenomen in de Wet RO. Noch de minister (artikel 109 Wet RO), noch de Raad 
voor de rechtspraak (artikel 96 Wet RO), noch de gerechtsbesturen (artikelen 23 lid 3 en 24 lid 2 
Wet RO) mogen zich met de inhoud van de rechtspraak op zaakniveau bemoeien.  
 De Raad voor de rechtspraak mag zich ook niet met de inhoud van rechtspraak op het niveau 
van categorieën van zaken bemoeien bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op het 
terrein van begroting en bedrijfsvoering. Dat betekent dat men zich op deze terreinen niet mag 
inlaten met het rechterlijk beleid. Maar op de terreinen van artikel 94 (rechtseenheid en bevor-
dering juridische kwaliteit) is nadrukkelijk niet uitgesloten dat de raad zich met het rechterlijk 
beleid bemoeit (artikel 94 jo. 96 Wet RO). Daarmee is de bevoegdheid gegeven dat de raad en 
de gerechtsbesturen zich met de inhoud van rechtspraak op categorieniveau mogen bemoeien, 
mits het motief is rechtseenheid dan wel juridische kwaliteit. De wet maakt mogelijk dat waar 
de raad en de gerechtsbesturen dat zouden willen, zij nadrukkelijk op inhoud kunnen sturen op 
het niveau van categorieën van zaken. Het motief daarvoor behoort dan de bevordering van de 
inhoudelijke kwaliteit te zijn, overeenkomstig artikel 23 lid 3 Wet op de rechterlijke organisa-
tie.120 Van belang is dat de memorie van toelichting erkent dat de inhoud van het rechterswerk 
en de bedrijfsvoering op elkaar kunnen inwerken. 
 Toch zijn er op dit punt tijdens de kamerbehandeling van het wetsvoorstel wel zorgen geuit, 
het meest pregnant door Eerste Kamerlid W. Witteveen die aangaf dat bedrijfsvoering en pro-
fessionele verantwoordelijkheden behorende tot het onafhankelijke, professionele domein van 
de rechter door elkaar zouden gaan lopen. Hij gaf daarmee aan de taken en bevoegdheden van 
de Raad voor de rechtspraak als een risico te zien voor de professionele zelfstandigheid van 
rechters.121  
 
1.3.10.1 Discussiepunten op grond van oriënterende gesprekken en literatuur 
 

                                                      
117  Art. 14a-14e Wet RO-oud.  
118  Contourennota, p. 20-21. 
119 Mvt, p. 51. 
120  Zie hierover de memorie van toelichting, Kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 21, en de toelichting op 

de artikelen 2.6.2.4 en 2.6.2.6 op p. 65-66 en p. 67-68. 
121  Handelingen 1 2001/2002, nr 10, p. 478 - 481. 



Ook hier lichten we er weer een aantal discussiepunten uit die, hoewel minder heikel dan die in 
de vorige paragraaf, van grote invloed zijn geweest op de implementatie van de wetgeving. Het 
betreft:  
– de positie van de gerechtsbestuurders; 
– de samenstelling van het gerechtsbestuur;  
– de bestuurlijke samenvoeging van de kantongerechten met de rechtbanken; 
– het behoud van de individuele rechterlijke onafhankelijkheid. 
 
Voor wat betreft de positie van de gerechtsbestuurders was de vraag of de gerechtsbestuurders 
voor het leven moeten worden benoemd of juist niet; daarbij is ook hun onafhankelijkheid als 
rechter een belangrijk aandachtspunt. Uiteindelijk is in het PVRO-project Bestuur Gerechten het 
standpunt naar voren gebracht dat rechters voor zes jaar in een bestuursfunctie zouden moeten 
worden benoemd, inclusief de mogelijkheid van ontslag wegens disfunctioneren, al dan niet op 
advies van de Raad voor de rechtspraak.122 
 Een ander discussiepunt betrof de samenstelling en vooral de grootte van het gerechtsbe-
stuur. De keus was tussen een driehoofdig bestuursmodel met de president, de directeur be-
drijfsvoering en een derde bestuurslid dat moest borg staan voor de kwaliteit en het collegiaal 
bestuursmodel, waarin alle sectoren waren vertegenwoordigd. Dat uiteindelijk gekozen is voor 
het collegiale model, heeft volgens onze gesprekspartners vooral te maken met de bestuurlijke 
onderbrenging van de sector kanton. De kantonrechters wilden hun autonome positie ook bin-
nen de rechtbank zoveel mogelijk handhaven en de beste garantie daarvoor was een stem binnen 
het bestuur. In dat geval moesten ook de andere sectoren in het bestuur vertegenwoordigd wor-
den, hoe zeer een driehoofdig model ook voordelen bood in termen van daadkracht en slagvaar-
digheid.  
 De discussie over de bestuurlijke samenvoeging van de rechtbanken en de sector kanton is 
hiervoor, in paragraaf 1.3.8 al kort beschreven. Doelmatigheidsoverwegingen stonden hier te-
genover de wens van de kantongerechten om autonoom te blijven. Het compromis werd de be-
stuurlijke onderbrenging met als uitdrukkelijke doelstelling de voordelen van de kantonrecht-
spraak te behouden.  
 Voor wat betreft het behoud van de individuele onafhankelijkheid werd in paragraaf 1.3.10. 
al duidelijk dat in de vakliteratuur zorgen geuit werden over de doorwerking die de toezichtbe-
voegdheden met betrekking tot de bedrijfsvoering zouden hebben in het rechterlijk beleid en de 
individuele afdoening van zaken. Ook onze gesprekspartners op het ministerie van Justitie zien 
in dat er een spanningsveld is tussen het opvoeren van de productiedruk en het onafhankelijk 
afdoen van individuele zaken,123 hoewel zij vasthouden aan een strikt individuele opvatting van 
de rechterlijke onafhankelijkheid. Ook hier klinkt echter weer dat grote vertrouwen in de onaf-
hankelijke opstelling van de rechter als individu.  
 

“Ja, maar dat kun je niet voor zijn (spanning tussen productiedruk en onafhankelijkheid, red.). Maar 
aan de andere kant is het zo. Je hebt die rechter met die individuele verantwoordelijkheid en die moet 
onafhankelijk beslissen. En dan ga je er ook van uit dat dat een rechter is die een bepaalde stevigheid 
heeft. Anders is het geen onafhankelijke rechter. Dus die kan zelf ook in de gaten houden of er niet 
over zijn grenzen heen gegaan wordt en op het moment dat hij rechtspreekt kan hij afwijken van wel-
ke richtlijn hij wil afwijken. Die vrijheid heeft hij. En we gaan ervan uit in Nederland dat die vrijheid 
er ook is in de hoofden van rechters.  
Maar stel nu dat een bestuur die rechter daarvoor op het matje roept? 
Nou, dan zegt die rechter, geef me maar een waarschuwing. En dan geeft die een waarschuwing en 
dan gaat hij naar de ambtenarenrechter en dan zegt die, ja hoor eens even. 
En als u het heeft over een grijs gebied, waarop doelt u dan precies? 

                                                      
122 Het bestuur van de gerechten, het voorkeursmodel van het PVRO-projectteam Bestuur Gerechten, PVRO -  

november 1999, p. 17-18. 
123 Ook: Boone, 2004. 
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Dat is de overlap. Waar je de bedrijfsvoering gaat voelen in het rechterlijke werk. Maar het feit dat 
een bestuur zegt: we gaan in beginsel alles enkelvoudig doen. Dan kan die rechter die zaak verwijzen 
naar een meervoudige kamer als hij vindt dat de zaak toch te ingewikkeld is.” 

 
1.4 Conclusie: de uitgangssituatie 
 
We vatten de uitgangssituatie ten tijde van de invoering van de wet nog eens kort per doelstel-
ling samen. 
 
Het meer opereren van de rechterlijke macht als eenheid 
Ten tijde van de invoering van de wet werd een eenduidig aanspreekpunt voor de rechterlijke 
organisatie ernstig gemist. Immers, het doel om weerstand te kunnen bieden aan politieke druk 
ligt mede ten grondslag aan de gedachte van een Raad voor de rechtspraak. 
 Met name in de bestuursrechtspraak zijn na 1994 allerlei informele overleggen tussen lei-
dinggevende bestuursrechters ontstaan om de Awb zo uniform mogelijk toe te passen. Reeds 
voorafgaand aan de aftrap van het PVRO werd er gewerkt aan een procesregeling bestuurs-
recht.124 Ook de kantonrechters en familierechters hadden al hun duiten in het zakje gedaan met 
richtlijnen voor ontslagvergoedingen en voor alimentatie.125 Het PVRO heeft met name aan de 
wieg gestaan van het rolreglement in handelszaken. De strafsectoren moesten toen nog aan een 
uniforme rechtstoepassing gaan werken. 
 
Een landelijke aanpak voor gerechtsoverschrijdende zaken  
Gerechtsoverschrijdende zaken zijn bijvoorbeeld human resources management en ICT, en 
kwaliteitszorg. Het was natuurlijk niet zo dat daar onder de hoede van het ministerie helemaal 
geen aandacht voor was, maar het ontbrak de gerechten aan een eenduidig instrumentarium om 
zelf te kunnen sturen.  
 
Bestuurlijke zelfstandigheid voor de rechterlijke organisatie als geheel  
We kunnen wel zeggen dat het bestuurlijk vermogen van de rechterlijke organisatie ten tijde van 
de invoering van de wet niet groot was. Alleen het ministerie van Justitie kon sturen, maar had 
zelf ook alleen maar een veelheid van aanspreekpunten. 
 
Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de gerechten 
Ten tijde van de invoering van de wet was de minister van Justitie eenduidig verantwoordelijk 
voor de rechterlijke organisatie, maar er waren geen instrumenten om die verantwoordelijkheid 
in de gerechten te effectueren. 
 
Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid 
De minister was voorafgaand aan de invoering van de wet helemaal politiek verantwoordelijk 
voor het beheer en functioneren van de rechterlijke organisatie. 
 
In stand laten rechterlijke onafhankelijkheid  
Rechters waren voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wet institutioneel zeer onafhanke-
lijk. Er waren, afgezien van de disciplinaire bevoegdheden van de president, geen sturingsin-
strumenten ten behoeve van de rechters. 
 

                                                      
124  Vergelijk Van Erp, Langbroek, Verberk & Widdershoven, 2001. 
125  De alimentatierichtlijnen worden jaarlijks onder meer door Trema gepubliceerd; de richtlijnen voor vergoeding 

bij onvrijwillig ontslag dateren al van 1997. 



Het vergroten van het bestuurlijk vermogen van de gerechten door integrale besluitvorming en 
sturing 
Ten tijde van de invoering van de wet waren er al collegiaal opererende gerechtsbesturen die 
met de directeur gerechtelijke ondersteuning leiding gaven aan de rechters en de gerechtsambte-
naren. In sommige rechtbanken deden daaraan ook de kantonrechters al mee. Integraal mana-
gement was door de opsplitsing van de arrondissementale stafdiensten in een dienst voor het 
OM en een dienst voor de gerechten ook al een gevleugeld woord. In zoverre beantwoordde de 
invoering van de wet aan de behoefte aan sturingsinstrumenten om die integrale organisatiever-
antwoordelijkheid vorm te kunnen geven. 
 
Het verbeteren van de verantwoording voor het functioneren van de gerechten, alsook het ver-
groten van de transparantie van het begrotingsproces, planning en control, toezicht en organi-
satiestructuur 
 De uitgangssituatie was dat het departement niet precies wist hoe productief of efficiënt de 
gerechten waren. Ook konden disfunctionerende rechters met een managementpositie op geen 
enkele manier worden aangesproken.  
 
Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht 
Na het intrekken van het wetsvoorstel integratie kantongerechten en rechtbanken, is in het Con-
venant van Zeist afgesproken dat de kantongerechten niet zouden worden geïntegreerd in de 
rechtbanken, maar dat er slechts sprake zou zijn van bestuurlijke onderbrenging. Uit dat oog-
punt was een wettelijke doelstelling dat de eigenaardige doelmatigheid van de kantonrecht-
spraak behouden moest blijven. 
 
Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten 
Gerechten maakten wel al afspraken met repeatplayers; er waren al werkafspraken met het OM, 
met de kinderbescherming, met uitkeringsinstanties en met de advocatuur. Tevens waren er ook 
al persrechters. In het algemeen kan worden gezegd dat gerechten vanaf 1996 al oog begonnen 
te krijgen voor de belangstelling voor rechtspraak vanuit de samenleving. Echter, zij waren nog 
niet toegerust om daar in georganiseerd – gerechtsoverschrijdend – verband mee om te gaan. 
 Al met al kan men dus volhouden dat de gerechtsorganisaties na Toekomst ZM, Gerecht van 
de Toekomst en het Project Versterking Rechterlijke Organisatie er ook wel aan toe waren op-
genomen te worden in het verband van een georganiseerde rechterlijke organisatie.126 Zorg was 
er vooral over de gevolgen die de invoering van het integraal management en een financie-
ringsmodel gebaseerd op outputsturing zouden hebben voor de onafhankelijkheid en de kwali-
teit van de rechtspraak. Formeel bleef de individuele onafhankelijkheid van de rechter echter 
onaangetast en hoewel verdere door de rechterlijke macht gewenste garanties voor het behoud 
van de kwaliteit en de autonomie niet werden ingewilligd, ging men onder druk van grote finan-
cieringstekorten akkoord met de vooral door de politiek gewenste veranderingen. Het waren 
vooral het vertrouwen in de eigenzinnigheid van de individuele rechter en de autonome cultuur 
binnen de rechterlijke macht die maakten dat men de veranderingen met redelijk vertrouwen 
tegemoet zag.  

                                                      
126  Dat blijkt ook uit de NJB-enquête, opgezet en geanalyseerd door F. Bruinsma, vergelijk Bruinsma, 2001. Twee 

derde van de rechters steunt de reorganisatieplannen.  
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2  Methodologie en interpretatiekader 
 

 

 

 

2.1 Doel- en probleemstelling 
 
In hoofdstuk 1 zijn de doelstellingen van de WOGB en de Wet Raad uiteengezet. Het doel van 
het onderzoek is om te beschrijven hoe de huidige stand van zaken vier jaar na dato van de in-
voering van de wetten is. De vraag is in hoeverre de beoogde doelstellingen van de wetten zijn 
gerealiseerd en welke verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht.  
Deze doelstelling wordt bereikt door het beantwoorden van de volgende, centrale probleemstel-
ling: 
 
– Hoe functioneert de rechterlijke organisatie vier jaar na invoering van de Wet Raad voor de 

rechtspraak en de Wet organisatie en bestuur gerechten? 
– In hoeverre zijn de met de wetten beoogde doelstellingen bereikt? 
– Welke knelpunten treden op? Wat zijn de (ongewenste) neveneffecten? 
 
Het onderzoek is daarmee een breedtestudie en maakt deel uit van een evaluatieprogramma mo-
dernisering rechterlijke macht. Dit evaluatieprogramma wordt uitgevoerd onder verantwoorde-
lijkheid van de Commissie Deetman en vindt plaats in de periode 2005-2006. 
In dit hoofdstuk zetten wij uiteen hoe wij, gegeven de onderzoeksvraagstelling, gegevens heb-
ben verzameld en verwerkt. Daarbij besteden we speciaal aandacht aan: de beschrijving van de 
uitgangssituatie, het onderzoek naar de gerechten en daarbinnen het pilotonderzoek en de inzet 
van de dossierstudie, enquête, zelfevaluaties en de verificatieronde, en vervolgens het onderzoek 
naar de verhouding tussen de Raad voor de rechtspraak, de gerechten en het ministerie van Jus-
titie. Daarna geven we het kader weer waarin wij de verkregen informatie hebben geïnterpre-
teerd en dat wij voorafgaand aan de informatieverzameling hebben opgesteld. Ten slotte geven 
we aan hoe wij deze rapportage hebben ingericht en hoe wij de conclusies uit het onderzoek 
hebben vormgegeven. 
 
 
2.2 Beschrijving van de uitgangssituatie 
 
Dit onderzoek heeft als uitgangspunt de situatie van de rechterlijke organisatie zoals die was 
rond 1 januari 2002, toen de nieuwe wet werd ingevoerd. Destijds is er geen nulmeting uitge-
voerd, dus er bestaat geen exacte beschrijving van de situatie rond dat moment. Daar komt nog 
bij dat de invoering van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie niet een abrupte breuk 
met het verleden betekende. Veel ontwikkelingen in de rechterlijke organisatie zijn vanaf 1994 
al in gang gezet. Daarom hebben we slechts kunnen gebruikmaken van een beschrijving van de 
beleidsontwikkeling tot aan het moment van de invoering van de nieuwe wet. Onze beschrijving 
van de achtergronden bij de invoering van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie 
mondt dan ook per wettelijke doelstelling uit in een korte omschrijving van de omstandigheden 
ter zake van die doelstelling. Deze beschrijving van de beleidsontwikkeling en van de omstan-
digheden waar de doelstellingen van de wet betrekking op hebben, hebben wij uitgewerkt in 
hoofdstuk 1. Voor deze beschrijving hebben wij oriënterende interviews afgenomen met zeven 
stakeholders in het proces van voorbereiding van de nieuwe wetgeving. Deze stakeholders wa-



ren destijds de minister van Justitie, de staatssecretaris, leden van de Commissie Leemhuis, de 
programmamanager van het PVRO en de wetgevingsjurist. Overigens hebben we het wetge-
vingsproces geanalyseerd, we hebben de beleidsdiscussie bij het ontwerpen van het nieuwe be-
heersstelsel samengevat, inclusief de aanloop daartoe sinds 1972, en we hebben voorts de 
standpunten uit de Toekomstverkenning ZM, Toekomst ZM kort weergegeven, alsook kennis-
genomen van de rapportages van het PVRO. Daarbij hebben we aangestipt welke discussies er 
sinds de indiening van het wetsontwerp in de Tweede Kamer zijn gevoerd. De resultaten van 
deze alternatieve nulmeting zijn neergelegd in hoofdstuk 1. 
 
 
2.3 Onderzoek gerechten  
 
2.3.1 Onderzoeksontwerp 
 
Het onderzoek bij de gerechten is in drie fasen uitgevoerd. Eerst hebben we onze wijze van in-
formatieverzameling getest bij de rechtbank Den Bosch. Dat was ons pilotonderzoek. Dat heeft 
geleid tot een aanpassing van de onderzoeksinstrumenten.  
 Vervolgens hebben we in de eerste tranche vier rechtbanken, twee gerechtshoven en de Cen-
trale Raad van Beroep op een intensieve wijze onderzocht. Dit betekent dat wij bij de gerechten 
steeds tien leidinggevenden hebben geïnterviewd en zowel voor gerechtsambtenaren als voor 
rechters een rondetafelgesprek hebben georganiseerd. In de tweede tranche hebben wij bij de 
overige gerechten informatie verzameld door middel van de enquête en de zelfevaluatie. De 
rechtbanken Rotterdam, Alkmaar en Arnhem waren uitgezonderd van de zelfevaluatie, omdat 
deze zijn geselecteerd voor diepteonderzoeken in opdracht van de Commissie Deetman. 
Bij de gerechten verzamelden wij de volgende soorten materiaal:  
– Opvattingen, meningen en feiten door middel van een enquête en interviews onder gerechts-

bestuurders, rechters en gerechtsmedewerkers. 
– Door de gerechten zelf geproduceerde documenten over de bedrijfsvoering in de gerechten. 
– Analyses over het functioneren van de gerechten per sector en op bestuursniveau. 
– Informatie bij externe stakeholders (op gerechtsniveau).  
 
Daartoe hanteerden wij vijf verschillende onderzoeksinstrumenten: 
1 Een brede enquête, uitgezet bij medewerkers van de gerechten (zowel rechterlijk als niet-

rechterlijk). 
2 Een zelfevaluatie, aan de hand van een vragenlijst. 
3 Verificatie van de uitkomsten van de enquête en zelfevaluatie, door middel van half gestruc-

tureerde interviews met leden van het gerechtsbestuur, rechters hoofden human resource ma-
nagement, financiën en overige relevante medewerkers. 

4 Een groepsinterview voor rechters en een groepsinterview voor gerechtsambtenaren. 
5 Documentenonderzoek (bedrijfsvoeringsgegevens van de rechtbanken, KWO, documenten 

met betrekking tot: externe oriëntatie, bevordering rechtseenheid en de ondernemingsraad).  
 
Uitgangspunt van het onderzoek bij de gerechten was dat we enerzijds percepties van gerechts-
bestuurders, rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren onderzochten, anderzijds ook de 
meer ‘harde’, ook getalsmatige bedrijfsvoeringsgegevens inventariseerden aan de hand van de 
door de gerechten aangeleverde documenten.  
 In het onderzoek werd een enquête uitgezet onder een groot aantal rechters en medewerkers. 
Tegelijkertijd vroegen wij de gerechten om een zelfevaluatie. Daarbij hebben wij tevens docu-
menten opgevraagd met betrekking tot de bedrijfsvoering, vooral begrotingen, jaarrekeningen, 
informatie uit de stuurhut (een managementinformatiesysteem), jaarverslagen, productiegege-
vens met betrekking tot output en doorlooptijden. Wij analyseerden de opgevraagde documen-
ten onder meer op het punt van bedrijfsvoering. Documentenonderzoek, enquête en zelfevalua-
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tie waren daarbij relatief zelfstandige trajecten. De uitkomsten van het documentenonderzoek, 
van de enquête en van de zelfevaluatie hebben wij eerst per gerecht op elkaar betrokken en van 
daaruit hebben wij onze bevindingen gegeneraliseerd. Daarbij hebben we vergelijkingen ge-
maakt tussen verschillende soorten gerechten (bestuursrechtelijke colleges, gerechtshoven en 
rechtbanken – naar hun omvang) en ook tussen gelijksoortige sectoren. Onze inzichten waren 
door de korte tijd tussen ontvangst van de zelfevaluaties en de verificatiegesprekken, vaak nog 
weinig uitgekristalliseerd. Aanscherping heeft dus plaatsgevonden gedurende de gesprekken.  
 
2.3.2 Pilotonderzoek 
 
Het pilotonderzoek heeft plaatsgevonden in het najaar van 2005. Daarbij hebben we gekozen 
voor een intensieve benadering van de rechtbank Den Bosch. Tijdens het pilotonderzoek heeft 
de nadruk gelegen op het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de rechtbank. Ook 
hebben we de externe stakeholders geïnterviewd. Op basis van een evaluatie van het onder-
zoeksproces en na bevraging van de geïnterviewden hebben we besloten de enquête en de  zelf-
evaluatie aan te passen en wat meer aandacht te besteden aan de relatie tussen organisatieaspec-
ten en de inhoud van het rechterlijk werk. Ook de enquête is in die zin aangepast. 
 Op het punt van de externe oriëntatie van de gerechten, heeft een ingrijpende verandering 
van de onderzoeksopzet plaatsgevonden. Nu bleek dat in de KWO’s van de rechtbank Den 
Bosch dezelfde informatie naar voren kwam als wij door middel van interviews met externe 
stakeholders wilden verzamelen, hebben wij er verder van afgezien om externe stakeholders bij 
de gerechten direct te bevragen. 
 
2.3.3 Opzet en uitvoering webenquête  
 
De webenquête bestaat uit ruim 100 items, verdeeld over de volgende onderwerpen: 
– Integrale besluitvorming en sturing. 
– Verbetering van de (interne) transparantie en de verantwoordingsstructuur. 
– Vergroting van de transparantie en verbetering van de verantwoordingsstructuur. 
– Gerechtsoverschrijdende samenwerking. 
– Professionele autonomie en rechterlijke onafhankelijkheid. 
– Verbetering van de verantwoording. 
– Rechterlijke samenwerking. 
– Vaardigheden en competenties van het personeel. 
– Belang en waardering efficiency, onafhankelijkheid, rechtseenheid en juridische kwaliteit. 
 
Respondenten konden voor het invullen van de webenquête inloggen op een speciale website, 
ingericht door KPMG. Via een keuzemenu werden zij vervolgens door de enquête geleid. Het 
invullen daarvan kostte 20 tot 30 minuten. Gedurende de looptijd van de enquête zijn twee her-
inneringen naar de respondenten gestuurd die de enquête nog niet hadden ingevuld. De enquêtes 
zijn – volgens de aangepaste planning – door de respondenten op tijd ingevuld. 
 De totale respons ligt op 67% voor de rechtbanken en op 60% voor de appelcolleges, zodat 
we kunnen stellen dat de uitkomsten representatief zijn voor de populatie. 
 Niet alle vragen zijn voor iedereen opengesteld. Zo zijn de meeste vragen over bijvoorbeeld 
de samenwerking met de Raad voor de rechtspraak uitsluitend gericht aan bestuursleden, en dat 
heeft automatisch geleid tot een veel kleiner aantal respondenten dan het geval was bij vragen 
die aan iedereen waren gericht. 
 De enquête was zo ingericht dat we ook in de analyse een onderscheid hebben kunnen ma-
ken naar antwoorden per type gerecht en naar type functionaris (rechter of gerechtsambtenaar). 
Door de opzet van de enquête hebben de respondenten de vragen individueel kunnen beant-
woorden, anders dan de interviews en de zelfevaluatie. Daarbij hebben respondenten ook een 
beperkt aantal open vragen kunnen beantwoorden. De uitkomsten van de enquête zijn verwerkt 
in spreadsheets. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de rechtbanken, de gerechtshoven en de 



bestuursrechtelijke colleges. Voorts is onderscheid gemaakt tussen rechters en gerechtelijke 
ambtenaren. Deze uitkomsten zijn steeds uitgangspunt geweest bij de analyse van het verzamel-
de materiaal. 
 
2.3.4 Opzet en uitvoering zelfevaluatie  
 
De zelfevaluatie bestaat uit een lijst met vragen die door de gerechtsbesturen zouden moeten 
worden beantwoord. Deze vragen sluiten aan bij de wettelijke doelstellingen. De nadruk daarbij 
lag steeds op het organisatorisch functioneren, maar voor een volledige beantwoording van de 
probleemstelling van het onderzoek, hadden wij ook informatie nodig over de maatregelen die 
binnen de gerechten genomen werden om de output kwalitatief en kwantitatief te bevorderen. 
Vandaar dat we tevens een onderdeel inhoud van het rechterlijk werk hebben opgenomen.  
In de zelfevaluatie waren de volgende onderdelen opgenomen:  
– Besturing en bestuursorganisatie. 
– De verhouding tussen raad en gerechten. 
– Gerechten en hun omgeving. 
– Inhoud van het rechterlijke werk. 
 
Het verzoek aan de gerechtsbesturen was steeds om het organisatorisch en bestuurlijk functione-
ren van hun organisaties te beschrijven aan de hand van deze thema’s. Tevens hebben wij ge-
vraagd naar documenten zoals jaarverslagen, jaarplannen en jaarrapportages, alsmede bestuurs-
verslagen en beleidsdocumenten aan de hand waarvan wij inzicht kregen in het organisatorische 
functioneren van de gerechten. 
 De totstandkoming van de instructie bij de zelfevaluatie is een verhaal apart. In de eerste 
plaats, omdat dit het onderzoeksproces aanzienlijk heeft vertraagd, maar in de tweede plaats 
omdat de Raad voor de rechtspraak en daaraan gekoppeld de presidentenvergadering zich dwin-
gend met de vraagstelling in de zelfevaluatie hebben bemoeid. De aard van de bemoeienis was 
zo dat zonder aanpassing van de vraagstelling de raad en blijkens de presidentenvergadering 
ook de gerechtsbesturen verdere medewerking aan het onderzoek zouden weigeren. Men heeft 
daarbij elk direct overleg met de onderzoekers vermeden en wilde desgevraagd ook niet op hun 
argumenten ingaan.127 
 De in de zelfevaluatie geblokkeerde vragen hadden betrekking op de inhoud van het rechter-
lijk werk. Naar aanleiding van het commentaar van de begeleidingscommissie wilden wij ook 
met betrekking tot dit onderwerp proberen zo concreet mogelijke informatie te verzamelen. Uit 
de pilot was naar voren gekomen dat er bij de rechters zorg bestond over de wijze waarop af-
spraken over de afdoening van zaken werden afgedwongen en, speciaal voor de strafsector, over 
het aanhoudingenbeleid dat werd gevoerd. In de zelfevaluatie vroegen wij daarom naar de pre-
cieze afspraken die in de verschillende sectoren werden gemaakt over de wijze van afdoening 
van zaken, zowel volgens regels van procesrecht als met betrekking tot inhoudelijke afdoening 
en naar de inhoud en het resultaat van het aanhoudingenbeleid.128  
 Naar verluidt zou in de presidentenvergadering geklaagd zijn over de tijd die het beantwoor-
den van deze vragen in beslag zou nemen. Bovendien zouden ze betrekking hebben op de in-
houd van het rechterlijk werk, een onderwerp dat niet per se onderwerp van onderhavig onder-
zoek zou zijn. Tegen die laatste veronderstelling hebben wij ons steeds hevig verzet. Wij meen-
den echter aan de redelijke wensen van onze respondenten tegemoet te moeten komen. Het ge-
volg van de aanpassing is echter geweest dat aan de door de onderzoekers gewenste, precieze, 
inhoud van de vragen is voorbijgegaan, waardoor over het meest gevoelige onderwerp van deze 
evaluatie minder concrete informatie kon worden verzameld dan gewenst. Ernstiger is wellicht 
dat de zelfevaluatie als onderzoeksinstrument na deze interventie door de raad minder serieus 

                                                      
127  Telefoongesprek met B. van Delden op 17 februari 2006. 
128  Zie voor de oorspronkelijke formulering en de door de Raad voor de rechtspraak gewijzigde tekst bijlage D  
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lijkt te zijn genomen, althans dat moeten wij afleiden uit de kwaliteit van meer dan de helft van 
de ingediende zelfevaluaties. 
 Ondanks dit voorval, hebben wij gemeend het onderzoek te kunnen voortzetten, omdat de-
zelfde onderwerpen ook in de enquête en in de verificatierondes aan de orde zouden komen. 
Daardoor hebben wij langs andere weg toch informatie over deze vragen kunnen verzamelen. 
De verzamelde informatie heeft daardoor meer het karakter gekregen van percepties (enquête) 
en commentaar daarop (verificatiegesprekken). Overigens heeft de interventie van de raad een 
aanmerkelijke vertraging in het onderzoeksproces opgeleverd. Daarmee is de tijdsdruk in het 
onderzoek opgevoerd. 
 De periode tussen het bij ons binnenkomen van de zelfevaluaties en de verificatiegesprekken 
in de eerste tranche was mede hierdoor vaak erg kort. Ook de kwaliteit van de zelfevaluaties 
was zeer verschillend. Vooral de kleinere gerechten hadden kennelijk moeite met het verschaf-
fen van de gevraagde informatie. Vooral de gevraagde gegevens over aantallen personeel in 
dienst (absoluut/fte’s) en productiegegevens per sector werden niet of in een verkeerde vorm 
aangeleverd. Ook de informatie over de wijze waarop gestuurd werd op rechtseenheid liet vaak 
te wensen over. Voor de analyse van de ontwikkeling van de productie en de efficiency in de 
gerechten moesten we uiteindelijk terugvallen op door de Raad voor de rechtspraak verschafte 
gegevens; in enkele gevallen hebben we gerechten gevraagd de verstrekte gegevens aan te vul-
len. Daar staat tegenover dat de grotere rechtbanken en de appelcolleges zich veel moeite ge-
troost hebben om ons van adequate informatie te voorzien. 
 
2.3.5 Opzet en uitvoering verificatieronde 
 
De verificatierondes maakten in de onderzoeksopzet deel uit van de eerste tranche van het on-
derzoek. Voor de eerste tranche van het onderzoek hebben we getracht een representatieve se-
lectie te maken uit de gehele populatie van gerechten in Nederland. Daarbij zijn wij uitgekomen 
op twee grote rechtbanken (Den Haag en Amsterdam), twee middelgrote rechtbanken (Den 
Bosch en Zwolle) en twee kleine rechtbanken (Maastricht en Middelburg). Van de eerste tran-
che van het onderzoek maakten tevens deel uit de gerechtshoven Den Bosch en Den Haag en de 
Centrale Raad van Beroep. Daarbij zij aangetekend dat we het pilotonderzoek gedaan hebben bij 
de rechtbank Den Bosch, maar vanzelfsprekend hebben we de daar verkregen informatie ook in 
onze algemene analyse betrokken. 
 Gaande de voorbereiding van de dataverzameling heeft de rechtbank Den Haag aangegeven 
pas in mei beschikbaar te zijn voor gesprekken. We hebben de rechtbank Den Haag derhalve 
doorgeschoven naar de tweede tranche, maar daar wel eenzelfde intensief onderzoek gedaan als 
bij de gerechten in de eerste tranche. 
 In de onderzoeksopzet zijn onze gesprekspartners tijdens de verificatierondes steeds geweest 
leden van de gerechtsbesturen, waarbij de president en de directeur bedrijfsvoering, en twee sec-
torvoorzitters steeds een constante waren. Daarnaast hebben wij ook gesproken met controllers, 
hoofden P&O, sectormanagers en unitcoördinatoren. De gesprekken duurden gemiddeld 1,5 uur 
met de bestuursleden en 1 uur met de andere gesprekspartners. 
 
Naast de interviews hebben wij ook rondetafelgesprekken georganiseerd voor rechters en voor 
gerechtsambtenaren. Daarbij zijn wij aan de hand van stellingen nagegaan hoe we de uitkomsten 
uit de enquête het beste konden duiden. Voor rechters en gerechtsambtenaren werden afzonder-
lijke sessies georganiseerd, waarbij hen de volgende stellingen werden voorgelegd:  
 



 
 
De bijeenkomsten voor de ronde tafels bestonden uit 5-10 personen, die gestratificeerd maar 
overigens aselect (sector, personeelscategorie, functiecategorie) uit de populatie per gerecht zijn 
getrokken. De uitkomsten van interviews en rondetafelgesprekken waren leidend voor de be-
schrijving van het functioneren van het gerecht in het licht van de wettelijke doelstellingen. 
 De uitkomsten van de evaluatie van de afzonderlijke gerechten en sectoren werden ook on-
derling vergeleken, zodat we zichtbaar konden maken waar de verschillende doelstellingen tot 
dusver meer en minder zijn gerealiseerd – met wellicht een begin van een verklaring van de 
oorzaken. In het kader van deze breedtestudie hebben wij dat niet integraal – voor alle wettelijke 
doelstellingen – kunnen doen. 
 
2.3.6 Tweede tranche 
 
Voorafgaand aan de tweede tranche hebben we de enquête en het format voor de zelfevaluatie 
niet verder aangepast. Naar aanleiding van de zelfevaluaties en de uitkomsten van de enquête in 
de tweede tranche hebben we besloten om geen nadere verificatierondes te houden. De uitkom-
sten waren voor ons in het licht van de analyse uit de eerste tranche afdoende te verklaren en te 
beschrijven. Dit betekent eveneens dat wij externe stakeholders verder niet bevraagd hebben op 
hun visies op het functioneren van de gerechten, maar gebruik hebben gemaakt van de KWO’s 
van de gerechten zelf en van de Raad voor de rechtspraak. 
 
 
2.4 Verhouding gerechten - Raad voor de rechtspraak - ministerie van Justitie 

Op systeemniveau onderzochten wij de samenwerkings- en controleverhoudingen tussen minis-
terie en raad en tussen raad en gerechten. Daartoe hanteerden we de volgende onderzoeksin-
strumenten: 
– Interviews met direct betrokkenen. 
– Documentenanalyse. 
– Literatuurstudie. 
 
We zijn bij de inzet van deze instrumenten als volgt te werk gegaan. We bestudeerden de docu-
menten die ten grondslag hebben gelegen aan het opzetten van de interne organisatie van de 
Raad voor de rechtspraak, de stukkenwisseling tussen de raad en het ministerie en tussen de 
raad en de gerechten, vooral op het terrein van de bedrijfsvoering en de organisatieontwikke-
ling. We hebben kennisgenomen van hetgeen tot nu toe over de Raad voor de rechtspraak is ge-

Voor rechters: 
• Mijn professionele autonomie is sinds de invoering van de WOBG beperkt. 
• Productiedoelstellingen bedreigen de kwaliteit van de rechtspraak. 
• Er is voldoende aandacht voor de professionele ontwikkeling van rechterlijk personeel. 
• De Raad voor de rechtspraak is een 'control-tower' die ons met veel onnodig werk opzadelt. 
• Ik word aangestuurd door de sectorvoorzitter. 
• Bestuursbesluiten worden in de sectoren eenvormig ten uitvoer gelegd. 
• De bestuurlijke onderbrenging van de kantonsector is een goede manier gebleken om de voordelen 

van de kantonrechtspraak te behouden. 
 
Voor gerechtsambtenaren: 
• De rechtbank kan nóg efficiënter werken. 
• Er is nog winst te behalen in de wijze van afhandeling van zaken. 
• Door wie worden de medewerkers aangestuurd. 
• De Raad voor de rechtspraak is een 'control-tower' die ons met veel onnodig werk opzadelt. 
• Er is voldoende aandacht voor de professionele ontwikkeling van niet-rechterlijk personeel. 
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publiceerd. We interviewden leden van de raad, enkele afdelingshoofden, alsook de leiders van 
projecten in het kader van de organisatieontwikkeling van de gerechten. Het gaat daarbij om 
globaal vier onderwerpen: 
1 Het functioneren van de organisatie van de raad en de samenwerking tussen raad en gerech-

ten in het kader van de organisatieontwikkeling. 
2 De samenwerking en controle tussen raad en gerechten in het kader van de planning-en-

controlcyclus. 
3 De samenwerking en controle tussen ministerie van Justitie en de raad in het kader van de 

planning-en-controlcyclus. 
4 De samenwerking tussen raad en ministerie van Justitie wat betreft regelgeving. 
 
Voorts interviewden we de deelnemers aan landelijke projecten binnen de gerechten, en bevroe-
gen wij hen over de samenwerking met de raad. In het kader van de controleverhoudingen be-
vroegen wij ook de directeuren bedrijfsvoering en de presidenten van de gerechten over de 
werkwijze van de raad. Daarnaast bevroegen wij medewerkers van het ministerie van Justitie 
over de verhouding tot en samenwerking met de raad op het terrein van begroting en control, en 
ook op het terrein van regelgeving. 
 Daarbij verdient in het bijzonder vermelding dat de door de raad verstrekte documentatie – 
landelijke productiecijfers en productiecijfers per gerecht – aanleiding zijn geweest om de ver-
houding tussen raad en gerechten, en de verhouding ministerie en raad aan de hand van landelij-
ke productiviteitsberekeningen aan de orde te stellen, omdat deze een ander beeld gaven dan uit 
de percepties in de rondetafelgesprekken naar boven kwam. 
 De uitkomsten van dit deel van de evaluatie zetten we af tegen de doelstellingen en uitkom-
sten van de beschrijving van de uitgangssituatie in termen van de wettelijke doelstellingen. Aan 
de hand van deze beschrijving beoordeelden we op welke terreinen en in welke mate er sinds de 
invoering van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie veranderingen zijn opgetreden 
die passen binnen de doelstellingen van de wet. 
 
 
2.5 Interpretatiekader: spanningsverhoudingen binnen de rechtspraak 
 
Binnen de rechterlijke organisatie is een spanning waar te nemen. Deze manifesteert zich vooral 
in de volgende tegenstelling: 
– Onafhankelijkheid versus verantwoording. 
 
En als deelaspecten daarvan: 
– Autonomie versus verantwoording. 
– Kostprijsgedreven versus kwaliteitgedreven (dienstverleningskwaliteit). 
– Rechterlijke onafhankelijkheid bij zaakbehandeling versus plicht tot verantwoording. 
 
Ons interpretatiekader gaat uit van deze verschillende spanningsverhoudingen in rechterlijke 
organisaties in het algemeen. Daarmee is dit interpretatiekader een zienswijze die vooral ver-
wijst naar de risico’s verbonden aan de inrichting van een rechterlijke organisatie. In dit hoofd-
stuk beschrijven wij deze verschillende spanningsverhoudingen, terwijl we in hoofdstuk 7 onze 
bevindingen zullen interpreteren in het licht van deze verhoudingen. 
 
2.5.1 Onafhankelijkheid versus verantwoording 
 
De rechterlijke organisatie heeft als derde staatsmacht een problematische verhouding tot de 
twee andere staatsmachten. Zij kan daarvan immers niet los functioneren, maar rechters moeten 
wel onafhankelijk zijn.  
 In Nederland is met het oog op het vermijden van vermenging van (de verantwoording van) 
bedrijfsvoeringsprocessen en de (verantwoording omtrent) de procesvoering van zaken plus de 



inhoud van gerechtelijke uitspraken de Wet op de rechterlijke organisatie gewijzigd. Deze wij-
zigingen beogen dus de inherente spanning te reguleren tussen de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak enerzijds en de onvermijdelijkheid dat over rechtspraak jegens politiek en publiek 
verantwoording wordt vereist anderzijds. In de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie is 
daartoe de nadruk gelegd op beheer en bestuur. Daarbij wordt nadrukkelijk ruimte gezocht voor 
de individuele rechterlijke onafhankelijkheid, maar met instandhouding van een beperkte minis-
teriële verantwoordelijkheid voor bestuur en beheer.  
 De staat moet kunnen garanderen dat rechtspleging mogelijk is wanneer burgers onderling of 
met de overheid een geschil hebben, of wanneer de overheid strafrechtelijk moet optreden. De 
staat heeft hiermee een ‘normatieve’ taak – het waarborgen van de onafhankelijkheid van 
rechtspleging – en een ‘praktische’ taak – het garanderen van het effectief functioneren van 
rechtspleging, een daadwerkelijke toegang tot de rechtspleging incluis. Het laatste vatten wij 
samen als de doelmatigheid en effectiviteit van rechtspleging. Onafhankelijkheid en doelmatig-
heid sluiten elkaar weliswaar niet uit, maar kunnen elkaar wel bijten. De organisatie van de 
rechtspraak moet met beide rekening houden. 
 In het huidige ontwerp van de rechterlijke organisatie en haar verhouding tot de wetgever, de 
regering en tot de minister van Justitie zijn met het oog op rechterlijke onafhankelijkheid, de 
doelmatigheid en effectiviteit, maar ook met het oog op de verantwoording daaromtrent ver-
schillende organisatieniveaus in het leven geroepen: de Raad voor de rechtspraak voor het lan-
delijke niveau en de gerechtsorganisaties onder leiding van de gerechtsbesturen. 
 
Rechterlijke organisatie als geheel 
Uitgangspunt voor de organisatorische inbedding van de rechtspraak is dus dat de rechterlijke 
organisatie niet op zichzelf zou moeten staan. In een democratische rechtsstaat is het ook niet 
wenselijk dat zij geheel op zichzelf staat, omdat zij functioneert op basis van door de begro-
tingswetgever bestemde middelen, en over de besteding daarvan verantwoording moet worden 
afgelegd. Rechtspraak moet onafhankelijk zijn, maar de besteding van overheidsmiddelen moet 
ook doelmatig zijn. Onafhankelijkheid van rechters betekent in verband daarmee dus niet dat de 
rechterlijke organisatie geen verantwoording zou moeten afleggen. Wel kan er onderscheid ge-
maakt worden naar de aard van de verantwoording die moet worden afgelegd: publieke naast 
politieke verantwoording. Het vereiste van rechterlijke onafhankelijkheid brengt in ieder geval 
mee dat rechters niet aan enig bestuursorgaan of aan de wetgever verantwoording hoeven af te 
leggen over hun procesvoering en de inhoud van concrete uitspraken. Maar dat neemt niet weg 
dat de rechterlijke organisatie als geheel aan politieke ambten verantwoording verschuldigd is 
over de doelmatigheid van haar functioneren en dat zij ook voor het publiek inzichtelijk maakt 
hoe zij functioneert. Daarbij is ook een publieke verantwoording over de inhoud van rechterlijke 
oordelen van belang. Het is immers onvermijdelijk en noodzakelijk dat rechterlijke oordelen – 
ook die in eerste instantie – bijdragen aan de rechtsvorming. 
 
De verhouding tussen ministerie van Justitie en de Raad voor de rechtspraak 
Het eerste politieke ambt waaraan de rechterlijke organisatie politiek verantwoording aflegt is 
het ministerie van Justitie; het parlement heeft een controlerende functie ten opzichte van de 
minister van Justitie. In dat kader heeft de minister een informatieplicht ten opzichte van het 
parlement en hebben parlementsleden een eigen verantwoordelijkheid bij het vergaren van in-
formatie. 
Het ministerie van Justitie heeft volgens de nieuwe wetgeving de rollen van financier en toe-
zichthouder ten opzichte van de Raad voor de rechtspraak en de gerechten, en kan in die hoeda-
nigheid de raad om allerlei informatie verzoeken ten aanzien van de bedrijfsvoering. Maar het 
ministerie van Justitie vervult ten aanzien van de rechterlijke organisatie niet alleen de rol van 
financier en toezichthouder. De regering en de minister van Justitie zijn ook ten aanzien van de 
rechterlijke organisatie medewetgever. Dat geldt in het bijzonder voor de begroting voor de 
rechterlijke organisatie en voor het procesrecht. De regering (en dus de minister van Justitie) is 
voorts gedelegeerd wetgever, bijvoorbeeld ten aanzien van de wijze waarop het budget voor de 
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rechtspraak wordt bepaald. Daarnaast vervult het ministerie ook een rol bij de totstandkoming 
van regelgeving die mogelijk gevolgen heeft voor de werklast van de gerechten. Voorts be-
noemt de regering rechters, de leden van de gerechtsbesturen en de leden van de Raad voor de 
rechtspraak op voordracht van de minister van Justitie. Binnen het geheel van checks and balan-
ces, waarin de rechterlijke organisatie is ingebed, vervult het ministerie van Justitie dus een be-
langrijke, en in menig opzicht kaderstellende functie.  
 
De verhouding tussen raad en gerechten 
De Raad voor de rechtspraak heeft ten opzichte van de gerechten verschillende functies, met 
name op het terrein van (financiële) planning en control en het kwaliteitsbeleid (de rechtspraak 
Q). Enerzijds is de raad daarbij financier en toezichthouder voor de besturen van de gerechten 
en anderzijds heeft de raad een ondersteunende en faciliterende rol voor de rechtspraak, bij-
voorbeeld bij het bevorderen van de rechtseenheid, maar ook voor andere gerechtsoverstijgende 
onderwerpen, zoals personeelsbeleid en ICT.  
 De raad mag zich niet met de inhoud van concrete rechterlijke uitspraken of categorieën van 
rechterlijke uitspraken bemoeien. 
 
De verhouding tussen gerechtsbesturen en de rechters… 
De gerechtsbesturen vervullen op lokaal niveau de beheersfunctie van de rechtspraak. Zij beste-
den de via de Raad voor de rechtspraak verkregen middelen en zijn verantwoordelijk voor de 
lokale bedrijfsvoering en het kwaliteitsbeleid. Daarbij kunnen zij de rechter, die aan het gerecht 
is benoemd, inzetten waar nodig. Zij mogen zich niet met de inhoud van concrete rechterlijke 
uitspraken, maar wel met categorieën van zaken bemoeien.  
 
en het publiek… 
Publieke verantwoording naast politieke verantwoording is een belangrijk nieuw element in het 
beheer van de rechtspraak. Het gaat daarbij om aspecten van externe oriëntatie, zoals het facili-
teren en beheersen van de pers in het gerecht, maar ook om klantgericht werken en klachtenpro-
cedures. Inzichtelijke jaarverslagen zijn daarbij een must. Bovenal betreft de verantwoordings-
relatie met het publiek dat rechterlijke oordelen en werkwijzen ook enigszins voorspelbaar zijn. 
Voorlichting aan het publiek over deze zaken kan daarom essentieel worden geacht.  
 De verhouding tussen de gerechtsbesturen en de rechters, tussen de raad en de gerechten en 
tussen het ministerie van Justitie en de rechterlijke organisatie, vooral de Raad voor de recht-
spraak, zijn derhalve belangrijke aandachtspunten in dit onderzoek, evenals de rechterlijke on-
afhankelijkheid en de doelmatigheid en effectiviteit van de rechtspraak in het licht van de aan-
gegeven doelstellingen. 
 
Binnen dit algemene spanningsveld van onafhankelijkheid versus verantwoording, besteden wij 
specifiek aandacht aan de drie onderstaande deelonderwerpen. 
 
2.5.2 Autonomie van organisatie versus plicht tot verantwoording met betrekking tot be-

drijfsvoering 
 
Een van de doelstellingen van de huidige Wet op de rechterlijke organisatie is te vermijden dat 
bedrijfsvoeringsprocessen politiek gedreven worden en doorwerken in de wijze van gedingvoe-
ring en in de inhoud van rechterlijke uitspraken. Om dit te bewerkstellingen is ervoor gekozen 
de politieke verantwoordingslijnen omtrent bedrijfsvoeringsprocessen door te knippen en de 
politieke verantwoording te beperken tot de financiering van de raad en de gerechten en enkele 
toezichts- en aanwijzingsbevoegdheden. De gedeconcentreerde arrondissementsorganisaties van 
het ministerie van Justitie zijn opgeheven. Daarmee is de spanningsverhouding tussen rechter-
lijke organisatie en politiek formeel enigszins verminderd en is de spanningsverhouding tussen 
rechtspreken als gedingvoering en de inhoud van rechterlijke uitspraken enerzijds en de organi-



satorische bedrijfsvoering anderzijds grotendeels binnen de rechterlijke organisatie komen te 
liggen.  
 
Raad en ministerie van Justitie 
Deze spanning heeft, wat betreft de verhouding tussen raad en ministerie van Justitie betrekking 
op: 
– de omstandigheid dat de bedrijfsvoering onderwerp is van ministerieel toezicht;  
– de coördinerende taken van de Raad voor de rechtspraak op het terrein van bedrijfsvoering én 

rechtspraak opgevat als de gedingvoering en de inhoud van rechterlijke uitspraken. 
 
Voor de evaluatie is het dus van belang te weten te komen hoe op landelijk niveau het ministe-
riële toezicht functioneert en in hoeverre er nog sprake is van sturing van bedrijfsvoerings-
processen door het ministerie van Justitie. Sturing is een onvermijdelijk element van een vorm 
van samenwerking, omdat de raad en het ministerie van Justitie voor het realiseren van hun on-
derscheiden doelstellingen op elkaar zijn aangewezen, vooral voor de volgende onderwerpen:  
– Overleg over begroting en rekening. 
– Overleg naar aanleiding van jaarverslagen (en gemeten productiviteit). 
– Overleg over voorgenomen wet- en regelgeving ten aanzien van de rechtspraak met het oog 

op: 
 - het financieringsmodel; 
 - het procesrecht; 
 - nevenzittings- en nevenvestigingsplaatsen; 
 - geografische flexibilisering van inzetbaarheid van rechters; 
 - salariëring van rechters. 
– Overleg over benoemings- en bevorderingsbeleid van rechters. 
– Overleg over de formatie van de gerechten, en in verband daarmee, de aard van de personele 

bezetting: rechter-plaatsvervangers, de rol van de gerechtssecretaris en griffiers. 
 
In het licht van de doelstellingen van de Wet op de rechterlijke organisatie is niet alleen de rela-
tie met de minister van Justitie (de toezichthouder en gedelegeerde regelgever), regering (gede-
legeerde wetgever) en parlement (de wetgever en de begrotingswetgever) element van verant-
woording, maar ook de relatie met pers en publiek. Een relevante vraag uit het oogpunt van pu-
blieke verantwoording is daarom hoe de rechtspraak haar verantwoording ten opzichte van het 
publiek realiseert, zowel wat betreft de bedrijfsvoering als wat betreft de gerechtelijke uitspra-
ken. Omdat de verantwoordelijkheid wat betreft essentiële onderdelen voor de bedrijfsvoering 
bij het ministerie is gebleven, met name wat betreft de regelgeving, is belangrijk dat ook de po-
litieke en publieke verantwoording van het ministerie terzake aandacht krijgen. 
 
Gerechtsbesturen en de raad 
Maar bedrijfsvoeringsprocessen in de rechterlijke organisatie spelen zich niet alleen af op lande-
lijk niveau, maar primair op gerechtsniveau, en worden door de verantwoordingsverhoudingen 
ook gestuurd door de minister van Justitie en de Raad voor de rechtspraak. 
 In de nieuwe organisatiestructuur is de vraag hoe het samenspel tussen de Raad voor de 
rechtspraak, gerechtsbesturen, directeur bedrijfsvoering en het management in de sectoren ver-
loopt. De raad heeft daarbij de functie het functioneren van de gerechten en van de samenwer-
king van de gerechten te faciliteren; maar de raad is evenals de minister van Justitie ook een 
soort toezichthouder. Vraag is hoe men tegen deze formele achtergronden samenwerkt op de 
volgende terreinen:  
– automatisering en bestuurlijke informatievoorziening; 
– de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van de begroting; 
– huisvesting en beveiliging; 
– de kwaliteit van de bestuurlijke en organisatorische werkwijze van de gerechten; 
– personeelsaangelegenheden; 
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– overige materiële voorzieningen. 
 
2.5.3 Kostprijsgedreven versus kwaliteitgedreven 
 
De bedrijfsvoeringstaken op het gebied van financiering en beheer van de organisatie zijn over-
gedragen aan de gerechtsbesturen en op landelijk terrein aan de Raad voor de rechtspraak. De 
Raad voor de rechtspraak verdeelt de gelden voor de gerechten conform een in het Besluit fi-
nanciering rechtspraak vastgelegde verdeelsleutel. De gerechtsbesturen verdelen de gelden over 
de sectoren van de gerechten. Een kenmerk van de financiering is dat het geld verdeeld wordt 
naar rato van geproduceerde eenheden; de definities daarvan zijn gebaseerd op periodiek tijd-
schrijfonderzoek. Aldus is er een aanmerkelijke prikkel voor de gerechten om productie te ma-
ken, omdat een vermindering van productiviteit leidt tot een vermindering van te ontvangen 
geld in het volgende begrotingsjaar.  
 De wetgever heeft echter nadrukkelijk gewild dat naast deze economische benadering van 
rechtspraak de voor rechtspraak essentiële inhoudelijke en dienstverleningskwaliteit niet verlo-
ren zou gaan, in de overtuiging dat traditionele juridische kwaliteitsborging door middel van 
hoger beroep en cassatie niet meer afdoende zou zijn. In de memorie van toelichting bij de 
WOBG wordt het begrip juridische kwaliteit als volgt omschreven: “de juridische kwaliteit 
heeft – mede in het licht van artikel 6 EVRM – betrekking op juridische waarden als onpartij-
digheid, rechtsgelijkheid, afdoening binnen een redelijke termijn en een eerlijke en zorgvuldige 
procesvoering.”129 Het begrip is dus veel breder dan de traditionele juridische kwaliteitsborging. 
Het te ontwikkelen/ontwikkelde kwaliteitssysteem heeft de functie een tegenwicht te vervullen 
ten opzichte van de economische prikkels van het financieringssysteem. Het is echter primair 
een kwaliteitssysteem van de rechterlijke organisatie en van de gerechten zelf, dat wil zeggen 
dat de wet niet voorschrijft hoe het kwaliteitssysteem eruit zou moeten zien.  
 Vragen in dit verband zijn: schuilen in het systeem van outputfinanciering gevaren voor de 
kwaliteit van rechtspraak? Welke maatregelen zijn er genomen door de Raad voor de recht-
spraak en de gerechten om de juridische kwaliteit van uitspraken te behouden? Wordt er extra 
aandacht besteed aan opleiding en uitwisseling van kennis om een tegenwicht te bieden aan de 
productiedruk? Hoe ervaren rechters zelf het kwaliteitsniveau van hun uitspraken sinds de in-
voering van de nieuwe wetgeving en het financieringsmodel. 
 
2.5.4 Rechterlijke onafhankelijkheid bij zaakbehandeling versus plicht tot verantwoor-

ding met betrekking tot de inhoud van uitspraken 
 
Uitgangspunt is dat de rechterlijke onafhankelijkheid samengaat met een verantwoordingsplicht. 
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn functionele vereisten voor rechtspraak en op basis 
daarvan kunnen rechters aanspraak maken op garanties dat die eisen worden vervuld. Daarbij 
rust op rechters echter ook de plicht om verantwoording af te leggen over hun rechterlijk hande-
len. De Wet op de rechterlijke organisatie beoogt om rechters te laten samenwerken juist ook 
wat betreft de inhoud van hun werk en dat heeft in beginsel dus ook betrekking op de vormge-
ving en de inhoud van hun uitspraken. Daartoe zijn zowel aan de Raad voor de rechtspraak als 
aan de gerechtsbesturen taken toebedeeld, met daarbij de nadrukkelijke bepaling dat zij zich niet 
met de procesvoering, rechtsinterpretatie of beslissing in een concrete zaak mogen bemoeien.130 
 Voor dit onderdeel is het van belang te weten of en zo ja hoe op landelijk niveau en op sec-
torniveau tussen rechters afspraken worden gemaakt over de wijze van gedingvoering en de in-
houd van rechterlijke uitspraken, en of en zo ja hoe rechters elkaar aan die afspraken houden. 
Daarbij ligt het voor de hand om afspraken over de toepassing van het procesrecht, zoals in de 
procesregelingen, te onderscheiden van afspraken over de uitleg van materieel recht, zoals de 

                                                      
129  Memorie van toelichting WOBG, p. 23. 
130  Artikelen 23 en 96 Wet RO.  



alimentatierichtlijnen. In het strafrecht is daarbij van belang of en zo ja hoe er afspraken zijn 
over de strafmaten. 
 Vragen in dit verband zijn: hoe worden deze verschillende soorten afspraken gemaakt, lande-
lijk en op sectorniveau? Hoe is over het maken van deze afspraken verantwoording afgelegd? In 
hoeverre houden rechters zich aan deze afspraken? Wijken ze er gemakkelijk van af? Moeten 
afwijkingen bijzonder worden beargumenteerd? Is daar genoeg tijd voor? Doen rechters dat 
ook? In hoeverre bemoeien de gerechtsbesturen en de Raad voor de rechtspraak zich op catego-
rieniveau daadwerkelijk met de inhoud van zaken?  
 
 
2.6 Rapportage 
 
Het onderzoek heeft zich enerzijds gericht op het bestuurlijk en organisatorisch functioneren 
van de gerechten en anderzijds op de verhoudingen tussen de gerechten en de Raad voor de 
rechtspraak en tussen de Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie. 
 Wat betreft het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de gerechten is de rapportage 
opgezet rond de thema’s: bestuur, bedrijfsvoering, externe oriëntatie, kwaliteit en rechtseenheid. 
Daarbij zijn wij steeds uitgegaan van de uitkomsten van de enquête, de zelfevaluatie en vervol-
gens de evaluatiegesprekken. In het onderzoeksverslag hebben wij per onderwerp deze elemen-
ten steeds apart weergegeven en de uitkomsten op elkaar betrokken in een aparte analyse per 
onderdeel. Deze uitkomsten en analyse zijn steeds door de onderzoekers becommentarieerd en 
naar aanleiding daarvan aangepast. 
 Wat betreft de verhouding tussen gerechten en de Raad voor de rechtspraak, en tussen de 
raad en het ministerie van Justitie hebben wij er met het oog op de leesbaarheid en de verstaan-
baarheid van het rapport voor gekozen om de bevindingen op dit onderdeel niet apart te presen-
teren. De positie van de Raad voor de rechtspraak tussen gerechten en ministerie is tot nu toe zo 
dominant geweest, dat veel van de ontwikkelingen in het functioneren van de gerechten nauw 
samenhangen met het beleid van de raad en indirect ook met het beleid van het ministerie. 
 Wij hebben ervoor gekozen om de conclusies in twee delen te presenteren. Eerst toetsen wij 
de bevindingen voor de verschillende onderdelen aan de wettelijke doelstellingen. Daarbij gaat 
het er steeds om te concluderen of en zo ja in hoeverre een wettelijke doelstelling wordt gereali-
seerd. Daarnaast presenteren we de uitkomsten van het onderzoek in termen van het interpreta-
tiekader, zoals in de vorige paragraaf van dit hoofdstuk gepresenteerd. Daarbij gaat het er steeds 
om, om in het kader van de aangegeven spanningsverhoudingen na te gaan welke risico’s en 
bedreigingen er zijn voor het goede functioneren van rechters en gerechten volgens de ver-
nieuwde wet op de rechterlijke organisatie. 
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3  Bevindingen ten aanzien van de bestuursorganisatie en 
bestuurseffectiviteit 

 

 

 

 
In dit hoofdstuk worden de bevindingen gepresenteerd ten aanzien van de bestuursorganisatie en 
bestuurseffectiviteit. In elke paragraaf wordt eerst kort ingegaan op de inhoud van de wet ten 
aanzien van het specifieke onderdeel. Vervolgens worden de bevindingen van de rechtbanken 
gerapporteerd (webenquêteresultaten, zelfevaluaties en interviews). De resultaten van de ge-
rechtshoven, Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het Bedrijfsle-
ven (CBB) worden gezamenlijk genoemd onder het kopje De appelcolleges. 
 
 
3.1 Integrale besluitvorming en sturing 
 
3.1.1 Samenstelling bestuur en gelijkwaardigheid  
 
De wet gaat uit van de vorming van een gelijkwaardig bestuur met een vertegenwoordiging van 
maximaal vier sectoren (buiten de sector kanton, die van rechtswege is benoemd), de directeur 
bedrijfsvoering en de president. De president opereert als een primus inter pares. Dit komt o.a. 
terug in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begroting en de gelijkwaardige positie 
van de directeur bedrijfsvoering. Ieder bestuurslid heeft een gelijkwaardige stem en als de 
stemmen staken is die van de president doorslaggevend. De taken van het bestuur bestaan uit de 
algemene leiding, de organisatie en bedrijfsvoering van het gerecht. In het bijzonder draagt het 
bestuur zorg voor: automatisering en bestuurlijke informatievoorziening, de begroting (voorbe-
reiding, vaststelling en uitvoering), huisvesting en beveiliging, de kwaliteit van de bestuurlijke 
en organisatorische werkwijze van het gerecht, personeelsaangelegenheden en overige materiële 
voorzieningen.  
 Ten opzichte van de situatie voor de invoering van de WOBG en Wet Raad, waarin geen 
sprake was van een formele of uniforme structuur, blijkt dat er voor wat betreft de besturing- en 
organisatie-inrichting al veel was gedaan voor 2002. Uit de zelfevaluaties blijkt dat negen ge-
rechten al bezig waren met integraal management (zie ook 3.1.4). Ook de beweging richting 
vier sectoren was al ingezet. Wel was er een duidelijke formele wijziging door de nieuwe positie 
van de sectorvoorzitters en de directeur bedrijfsvoering en veel mensen hebben dat ook als ‘an-
ders’ ervaren. Maar men is over het algemeen positief over deze wijziging. 
 
De rechtbanken 
Ten aanzien van de invulling van het bestuur is in alle rechtbanken sprake van één president, 
één directeur bedrijfsvoering en minimaal vier posities voor sectorvoorzitters. Twee rechtban-
ken kennen daarnaast nog een aparte sector vreemdelingenrecht of vreemdelingenzaken. Bij drie 
rechtbanken is er nog sprake van een sector familie- en jeugdrecht. Deze sectoren zijn met een 
vijfde sectorvoorzitter in het bestuur vertegenwoordigd. In veel gevallen is er sprake van een 
vacature op het niveau van sectorvoorzitter. Veelal stuurt één persoon dan twee sectoren aan (bij 
een kleine rechtbank is zelfs een bewuste opschorting van de invulling aangetroffen van 15 
maanden, hier worden – mede vanuit het oogpunt van integratie van werkwijze – de sector kan-
ton en civiel door één persoon aangestuurd).  



 In de enquête is gevraagd naar de mening van de bestuursleden met betrekking tot de gelijk-
waardigheid van de besluitvorming. Het beeld is hier zeer eenduidig, de overgrote meerderheid 
(93% bij de rechtbanken en 100% bij de hoven) is het hiermee eens. (Dit resultaat is verschil-
lend bij de appelcolleges: hier is bijna een derde van de rechterlijke ambtenaren het niet met 
deze stelling eens. Hier is geen verklaring voor gevonden.) Ook uit de zelfevaluaties en ge-
sprekken zijn hier geen opvallende zaken naar voren gekomen. Gerechtsbesturen verschillen 
wat betreft de wijze van besluitvorming. Sommige gerechtsbesturen vergaderen door tot er con-
sensus is bereikt, anderen gaan eerder over tot stemming om tot een beslissing te komen.  
 Over de taakverdeling binnen het bestuur is meer dan 90% bestuursleden positief. Bij de 
middelgrote gerechten is deze mening iets gematigder, maar nog steeds bijna 90%, terwijl van 
de grote gerechten 100% van de respondenten positief heeft gereageerd. Hoe relevant dit ver-
schil is, is lastig te zeggen. Het zou kunnen zijn dat middelgrote rechtbanken de meeste ‘last’ 
hebben van een relatief zware besturingslaag. Bij de grote rechtbanken is er sprake van een full-
time besteding van bestuursleden aan de bestuurlijke taken.  
 Uit de zelfevaluaties blijkt dat zes rechtbanken werken met een – formeel – dagelijks bestuur 
bestaande uit de directeur bedrijfsvoering en de president, eventueel aangevuld met een sector-
voorzitter. Deze bereiden besluiten en vergaderingen voor, stemmen vaker onderling af en ne-
men vaak bewust bestuurlijke taken over van de overige sectorvoorzitters. Bij een kleine recht-
bank wordt gesproken over een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit de president, de di-
recteur bedrijfsvoering en de bestuurssecretaris (in een adviserende rol). Dit MT bereidt be-
stuursvergaderingen voor en is beslissingsbevoegd binnen het vastgestelde beleid en budget. De 
mate van beslissingsbevoegdheden die aan dit dagelijkse bestuur zijn toegekend varieert. Het 
betreft allemaal kleine tot middelgrote rechtbanken.  
 Alle onderzochte organisaties hebben een bestuursreglement. In de zelfevaluatie geven op 
een na alle rechtbanken aan te werken met een taakverdeling en/of portefeuilleverdeling. De 
uitzondering verkiest een taakverdeling in overleg boven een formeel vastgelegde taak- of por-
tefeuilleverdeling. 
 De portefeuilles hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van beleid, het vast-
stellen gebeurt in alle gevallen door het bestuur. Er zijn twee varianten te onderscheiden: de eer-
ste is die waarin de president en directeur bedrijfsvoering de sectoroverschrijdende portefeuilles 
beheren en de tweede is de variant waarbij deze nadrukkelijk worden verspreid over alle be-
stuursleden. 
 De president beheert veelal de personeelsaangelegenheden van het rechterlijke personeel 
(inclusief opleidingen) en daarnaast ook extern gerichte portefeuilles zoals communicatie. In 
sommige gevallen heeft hij/zij Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK)/RechtspraaQ onder het 
beheer. 
 De directeur bedrijfsvoering beheert (samen met de president) veelal het merendeel van de 
sectoroverschrijdende taken of portefeuilles. Een aantal gerechten heeft echter wel bewust ge-
kozen voor het verdelen van de sectoroverstijgende taken over de sectorvoorzitters.  
 Bij alle onderzochte gerechten (zowel de rechtbanken, de hoven als de bijzondere colleges) 
is er sprake van wisseling van de bestuursleden. In bijna alle gevallen is er een nieuwe president 
sinds de invoering van de WOBG en is bijna driekwart van de bestuursleden nieuw als sector-
voorzitter.  
 

“De praktijk van alledag laat zien dat de sectorvoorzitters hun managementtijd (zij zijn geen fulltime 
manager) meer dan nodig hebben voor het operationele management in de eigen sector en de bestuurs-
taak in het bestuur. De consequentie daarvan is dat alle gerechtbrede of sectoroverstijgende aangele-
genheden in de praktijk primair tot het takenpakket van president en DBV behoren. President en DBV 
vormen in dat opzicht min of meer een voortrekkersduo. Zolang de genoemde aangelegenheden niet 
beleidsgevoelig zijn, worden er op die punten door president en DBV ook – formeel namens het be-
stuur – besluiten genomen. Deze situatie is herhaaldelijk in het GB besproken en stuit bij de andere 
bestuursleden niet op bezwaar, mits president en DBV daarbij het juiste ‘Fingerspitzengefühl’ gebrui-
ken en waar nodig informeren.” 
Uit: Zelfevaluatie middelgrote rechtbank 
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De appelcolleges  
Het bestuur bij de CRvB telt zes leden. Wettelijk gezien heeft het CRvB geen sectoren, maar 
secties. Naast de president en de directeur bedrijfsvoering zijn de sectievoorzitters in het bestuur 
vertegenwoordigd en ook de rechter die het bureau kennis en onderzoek leidt (kwaliteit). Men 
heeft een verdeling in aandachtspunten gemaakt, maar dit zijn geen portefeuilles. Dit betekent 
dat de president en de DBV de facto functioneren als dagelijks bestuur.  
 Het bestuur bij het CBB kent vier leden: de president, de directeur bedrijfsvoering en de 
twee sectievoorzitters. Zij werken niet met een dagelijks bestuur. 
 Ook bij de hoven bestaat het bestuur uit zes leden. De besturen zijn collectief verantwoorde-
lijk gesteld en bij een hof zijn de taken vastgelegd in een bestuursreglement en een mandaatre-
geling. Bij het andere hof is de bestuursstructuur vastgelegd in het Reglement. De eisen die aan 
de verschillende bestuursfuncties worden gesteld zijn vastgelegd in het Basisfunctieprofiel be-
stuurder gerechten. Bij drie van de vier onderzochte hoven is er sprake van een dagelijks be-
stuur, bestaande uit de president en de directeur bedrijfsvoering.  
 Ook bij de hoven onderstrepen de enquêteresultaten het beeld dat de taakverdeling bijdraagt 
aan het beter functioneren van de organisatie.  
 
3.1.2 Overige aspecten van de bestuurlijke inrichting op organisatieniveau 
 
Buiten de bestuurlijke invulling zegt de wet nauwelijks iets over de overige aspecten van de in-
richting op organisatieniveau. Hier hebben we in het onderzoek dan ook niet gestructureerd 
aandacht aan besteed. Wel hebben we verschillen waargenomen in de zwaarte en positionering 
van de ondersteunende diensten en een eventuele sectormanager/coördinator. Deze wilden we 
niet onvermeld laten, omdat dit indicaties geeft voor o.a. de mate waarin integraal management 
wordt doorleefd binnen de organisatie.  
 Bij de kleinere rechtbanken functioneert het bestuursbureau rechtstreeks onder het bestuur en 
is er geen sprake van een aparte ondersteuning van de sectorvoorzitters door middel van een 
ondersteunende (staf)dienst. Dit houdt mede verband met het feit dat in deze rechtbanken een 
(behoorlijk) aantal taken belegd zijn bij de sectorcoördinator (zie par. 3.1.3). Bij één rechtbank 
werd aangegeven dat de sectorcoördinator de sectorvoorzitter vervangt in bestuursvergaderin-
gen (niet te verwarren met het eerder genoemde MT van een kleine rechtbank). 
 Bij de grotere rechtbanken is dit beeld anders. In één rechtbank is op sectorniveau een apart 
hoofd bedrijfsvoering met een ondersteunend bureau ingericht. Het bedrijfsbureau is faciliterend 
ten opzichte van deze organisatieonderdelen binnen de sectoren. De hoven hebben in het alge-
meen een sector belastingrecht, een sector handelsrecht, een familie- dan wel rekestensector en 
een strafsector.  
 
3.1.3 Bestuursorganisatie op sectorniveau 
 
In de wet is opgenomen dat de sectorvoorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de sector. 
Tevens is deze ook voorzitter van de sectorvergadering. Hiermee is de sectorvoorzitter verant-
woordelijk voor alle medewerkers binnen de sector en voor de behaalde resultaten. Zoals ver-
meld is al voor 2002 geanticipeerd op deze situatie. Door de komst van de wet voelen de sector-
voorzitters de verantwoordelijkheid wel meer, maar daar staat tegenover dat ze eveneens meer 
invloed hebben op hun resultaten. 
 
De rechtbanken 
Op sectorniveau is er variatie in de organisatievormen. Dit varieert met de grootte van de orga-
nisatie, maar ook tussen organisaties van gelijke omvang zijn er verschillen. Bij bijna alle on-
derzochte organisaties is er sprake van een sectorvoorzitter en een sectorcoördinator. Eén recht-
bank heeft per sector een hoofd bedrijfsvoering aangesteld.  
 De sectorvoorzitter is bij alle organisaties integraal verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van het beleid in de sector zoals beschreven in de WOBG. Daaronder valt het voor-



stellen (ter vaststelling in het bestuur) van het sectorale jaarplan en het realiseren ervan. De sec-
torvoorzitter is daarnaast belast met het direct leiding geven aan het rechterlijk personeel, onder 
andere tot uiting komend in het voeren van functioneringsgesprekken en andere personeelsge-
sprekken met de rechters. Opvallend is dat de sectorcoördinator hier bij een aantal rechtbanken 
ook een duidelijke rol in heeft. De functie van de sectorvoorzitter voldoet aan de beschrijving in 
de WOBG. 
 De directe leiding van de gerechtsambtenaren ligt bij de sectorcoördinator (juridisch mede-
werkers) en het hoofd administratie (griffiemedewerkers). De sectorcoördinator is voorts belast 
met alle beheersmatige werkzaamheden. Sectoraal personeelsbeleid voert de sectorvoorzitter in 
nauw overleg met de sectorcoördinator.  
 

 
Tabel 3-1 
 

 
Tabel 3-2 
 

 
Tabel 3-3 
 
 

A.1.5 De sectorvoorzitter stuurt op inhoudelijke thema's ten aanzien van rechtspraak 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1337 N=930 N=719 N=177 N=34 N=407 n=280 N=104 N=23 
Eens 48% 49% 47% 56% 44% 47% 47% 44% 52% 
Neutraal 10% 10% 10% 10% 18% 9% 10% 9% 4% 
Oneens 32% 36% 37% 33% 32% 24% 23% 25% 30% 
Geen mening 10% 5% 6% 2% 6% 20% 20% 22% 13% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A.1.9 De afdelingsvoorzitter / teamleider stuurt op inhoudelijke thema's ten aanzien van rechtspraak 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1758 N=826 N=645 N=154 N=27 N=932 n=697 N=193 N=42 
Eens 48% 48% 48% 47% 56% 48% 48% 49% 38% 
Neutraal 9% 8% 7% 8% 15% 10% 11% 6% 7% 
Oneens 18% 25% 26% 23% 11% 12% 12% 12% 14% 
Geen mening 25% 19% 19% 22% 19% 30% 29% 33% 40% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vraagnummer  A.1.6 De sectorvoorzitter stuurt op bedrijfsvoeringsthema's 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1339 N=906 N=704 N=171 N=31 N=433 n=297 N=111 N=25 
Eens 80% 87% 86% 89% 81% 66% 66% 68% 60% 
Neutraal 5% 4% 4% 3% 6% 7% 8% 5% 8% 
Oneens 5% 5% 5% 4% 6% 6% 5% 5% 24% 
Geen mening 10% 5% 5% 4% 6% 20% 20% 23% 8% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 3-4 
 
Opvallend uit de enquête is dat de respondenten meer sturing op de bedrijfsvoeringsthema’s van 
zowel de sectorvoorzitter als de afdelingsvoorzitter ervaren, dan op inhoudelijke thema’s. Van 
de rechterlijke ambtenaren ervaart de helft sturing op inhoudelijke thema’s van de sectorvoorzit-
ter en de helft van de direct leidinggevende (afdelingsvoorzitter/teamleider). De relatief lage 
score voor de sectorvoorzitter op de inhoudelijke sturing (ten opzichte van de afdelingsvoorzit-
ter) past ook in het beeld van de sectorvoorzitter die veel tijd kwijt is met extern overleg, zittin-
gen en bestuurstaken zoals dat uit de gesprekken en de zelfevaluaties naar voren komt.  
We hebben op dit thema nog een uitsplitsing gemaakt naar omvang van de organisatie; hier 
blijkt alleen bij de sturing van de teamleiders een verschil waar te nemen: 
 
A.1.10 De afdelingsvoorzitter/teamleider stuurt op be-
drijfsvoeringsthema's 
  
  Eens Neutraal Oneens 
Groot 86% 6% 8%
Middel 78% 10% 12%
Klein 72% 13% 15%

 
Het beeld hieruit is dat bij de grotere rechtbanken de leidinggevende taken lager in de organisa-
tie worden belegd. De rol van de afdelings- of unitvoorzitters wordt daarmee zwaarder en zij 
gaan inhoudelijke taken van de sectorvoorzitter overnemen en of aanvullen. 
 
De appelcolleges 
De onderzochte hoven hebben een verschillende sectorindeling. Bij een hof kent elke sector een 
aantal kamervoorzitters, een kwaliteitscoördinator en een hoofd administratie. De kamervoorzit-
ters zijn verantwoordelijk voor de kamer, het hoofd administratie voor de administratieve dien-
sten. Bij een ander hof is de sectorcoördinator aangebleven en uit de groepsgesprekken wordt 
duidelijk dat het niet-juridische ondersteunende personeel ook uitsluitend door de sectorcoördi-
nator wordt aangestuurd, ondanks het feit dat een sectorvoorzitter zegt zich met alle aspecten 
van de aansturing bezig te houden, inclusief privégebeurtenissen van medewerkers. Een oud-
sectorvoorzitter geeft in de groepsgesprekken overigens wel aan alle organisatorische zaken aan 
de sectorcoördinator over te laten. Behalve de sectorvoorzitter en sectorcoördinator, zijn er in 
sommige sectoren kamervoorzitters, in de grotere sectoren ook clustervoorzitters (twee kamers), 
die direct de leden en het ondersteunende personeel van hun kamer aansturen. Zij vergaderen 
met de sectorvoorzitter in het voorzittersoverleg. In de sectoren zonder kamers of clusters is er 
maandelijks een ledenoverleg. De rol van kamervoorzitter is overigens een geliefde functie. 
 De Centrale Raad van Beroep heeft sectie- en kamervoorzitters. Deze beheren primair hun 
eigen sectie en kamer, met steun van een sectiecoördinator. Daarbij worden bedrijfsvoeringsta-

A.1.10 De afdelingsvoorzitter/teamleider stuurt op bedrijfsvoeringsthema’s 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1751 N=824 N=644 N=153 N=27 N=927 n=695 N=190 N=42 
Eens 58% 60% 63% 46% 56% 57% 59% 53% 36% 
Neutraal 8% 7% 5% 10% 15% 9% 9% 7% 7% 
Oneens 10% 12% 11% 20% 7% 9% 7% 11% 21% 
Geen mening 24% 21% 21% 24% 22% 26% 24% 29% 36% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



ken gedeeld door sectiecoördinator en sectievoorzitter. De relatief geringe omvang van de 
CRvB maakt het niet nodig om bedrijfsvoeringsondersteuning te decentraliseren naar de secties. 
 Bij het CBB vervult de sectievoorzitter naast de bestuurderstaak en de managementtaken 
rechtsprekende taken. Volgens de zelfevaluatie is ‘de sectievoorzitter integraal verantwoordelijk 
voor alle taken van de sectie en tevens vraagbaak op juridisch-inhoudelijk terrein voor de raads-
heren, gerechtsauditeurs, stafjuristen en secretarissen binnen zijn sectie.  
 De sectievoorzitter heeft tevens een taak in de inhoudelijke coördinatie zowel op kamer-, op 
sectie- als op collegeniveau. Het gerechtssecretariaat valt nu nog onder de directeur bedrijfsvoe-
ring, doch momenteel vindt een discussie plaats over de positie van het gerechtssecretariaat en 
eventuele splitsing onder de twee secties.’ 
 
3.1.4 Invulling integraal management 
 
Integraal management kent vele definities. Belangrijk bij de gerechten is om het begrip te be-
zien vanuit het perspectief van de situatie ten tijde van het tot stand komen van de wet, waarin 
het duale stelsel is opgeheven. In het eerste hoofdstuk is al de definitie genoemd volgens de 
memorie van toelichting: 
 

“onder integraal management wordt in dit verband zowel begrepen de integrale beheersverantwoorde-
lijkheid van het bestuur als de geïntegreerde verantwoordelijkheid voor het rechtsprekende en onder-
steunende personeel”. 
 

Het uitgangspunt hierbij is dat door zowel rechters als ondersteunend personeel onder één be-
stuur te plaatsen de organisatie integrale verantwoordelijkheden kent en daarmee de scheiding 
tussen inhoud en bedrijfsvoering is opgeheven. Het bestuur heeft daarmee een integrale verant-
woordelijkheid voor sectoroverstijgende aangelegenheden. Maar ook binnen de sectoren is er 
sprake van de invulling van integraal management. 
 
In concreto betekent dit onder andere: 
– Het functioneren van de directeur bedrijfsvoering als volwaardig en integraal lid van het be-

stuur (als niet-rechter tussen rechters). 
– Geen aparte regimes voor arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap rechterlijk en niet-

rechterlijk personeel. 
– Het bestuur bestuurt rechtbankbreed en is voor alle sectoren verantwoordelijk (en kan dus 

onder meer ook de middelen over de sectoren verdelen aan de hand van door het bestuur vast 
te stellen beleid). 

– Het bestuur kan sturen op de verhouding tussen het aantal rechters en het aantal mensen in 
de ondersteunende staf. 

Integraal management zien wij in deze context als het resultaat van het ontwikkelingsproces, 
waarin rechters verantwoordelijkheid zijn gaan nemen voor het functioneren van hun organisa-
ties. Uiteindelijk zijn primair rechters verantwoordelijk voor het organisatorisch functioneren 
van de rechterlijke organisatie, en (leidinggevende) rechters accepteren en nemen deze verant-
woordelijkheid ook daadwerkelijk. Dit betekent dat de ondersteuning overwegend door rechters 
wordt geleid. Dit integrale management komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van de 
ondernemingsraden en de sectorvergaderingen: rechters en ondersteuning maken daar deel van 
uit.  
 Het ideaal van integraal management en rechterlijke organisatieverantwoordelijkheid kent 
echter ook een aantal bijzondere aandachtspunten en randvoorwaarden. Wij noemen hier de – 
volgens ons – twee belangrijkste.  
 Allereerst kan integraal management leiden tot besturen die in een soort (continue) ‘spagaat’ 
terechtkomen tussen professioneel besturen enerzijds en het rechtspreken en vakontwikkeling 
anderzijds. Bestuursleden kunnen het gevoel krijgen te moeten kiezen waar ze hun zwaartepunt 
leggen in hun tijdsbesteding en professionele ontwikkeling: in de besturing of het uitoefenen 
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van hun vak als rechter. Deze verschillen in identificering zouden kunnen leiden tot verschillen 
in professionaliteit. Met andere woorden: hoe meer een bestuurslid zich identificeert met het 
besturen, hoe meer hij/zij geneigd zal zijn dit tot een professionele ontwikkeling te willen bren-
gen en vice versa.  
 Daarnaast kan er een knelpunt ontstaan op het niveau van de sectorvoorzitter tussen de ge-
voelde verantwoordelijkheid voor hun eigen sectorresultaat en het resultaat van de gehele orga-
nisatie (de zogenaamde tweepettenproblematiek). Immers, beslissingen die genomen worden op 
bestuursniveau zijn niet noodzakelijkerwijs de meest gunstige op sectorniveau.  
Tegen deze achtergrond hebben wij bij de invulling van integraal management ook gekeken 
naar de volgende factoren: 
– De mate waarin de bestuursleden (met uitzondering van de directeur bedrijfsvoering) hun 

tijd verdelen tussen bestuurs- c.q. managementtaken en zittingen (in % of aantal zittingen). 
– De mate en inhoud van gezamenlijkheid van beslissingen. 
– Is er sprake van een (integrale) verdeling van budgetten over de sectoren heen? 
– Het proces van het tot stand komen van de budgetten in hoofdlijnen. 
– De mate waarin de sectorvoorzitter verantwoordelijk is/zich voelt voor niet-rechterlijk per-

soneel en dit rechtstreeks aanstuurt. 
Overigens zijn wij bij een van de rechtbanken een andere definitie tegengekomen. Hier werd 
benadrukt dat integraal management voor hen inhoudt dat ‘de primaire processen en alles daar-
om heen, zoals de ondersteunende processen, in hun onderlinge samenhang worden bezien’. Dit 
concept is doorvertaald naar vastgestelde kaders voor het primaire proces enerzijds (gecontro-
leerd door middel van audits) en ruimte voor invulling bieden aan de sectoren anderzijds. 
  
De rechtbanken 
De resultaten uit de enquête zijn hierna weergeven voor het thema integraal management. Res-
pondenten zijn overwegend positief over de mate waarin het bestuur verantwoordelijkheid 
neemt voor het rechtbankresultaat boven het resultaat van de eigen sectoren. 
 

 
Tabel 3-5 
 
 
 
 
 

A.1.1 De sectorvoorzitters en de president zijn in mijn rechtbank in de eerste plaats verantwoordelijk  
voor het gezamenlijke resultaat en daarna pas voor hun eigen sectoren 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1373 N=934 N=723 N=178 N=33 N=439 N=301 N=113 N=25 
Eens 68% 70% 68% 75% 91% 65% 69% 52% 72% 
Neutraal 8% 8% 9% 6% 3% 9% 9% 9% 8% 
Oneens 18% 17% 18% 14% 3% 20% 15% 32% 20% 
Geen mening 6% 5% 5% 5% 3% 7% 7% 7% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Tabel 3-6 
 
Wat opvalt is dat de rechterlijke ambtenaren meer gelijkheid ervaren dan de gerechtsambtenaren 
(gemiddeld bijna 70% ten opzichte van iets minder dan 50%). Wellicht heeft dit te maken met 
de ervaren ongelijke kansen van de gerechtsambtenaren. Al tijdens de toekomstverkenning ZM 
werden de ongelijke kansen tussen ‘ondersteuning’ en rechters als organisatieprobleem naar 
voren gebracht.131 Daarin lijkt dus nog niet veel verandering gekomen, zelfs al heeft elk gerecht 
momenteel wel ten minste één gerechtssecretaris die zich als ‘derdewegger’ mag voorbereiden 
op het rechterschap. 
 Bij bijna alle gerechten zijn richtlijnen geformuleerd voor de tijdsverdeling van sectorvoor-
zitters tussen bestuur- en managementactiviteiten en zittingen. Uit de zelfevaluatie blijkt dat bij 
de kleine en middelgrote gerechten de verhouding grofweg 70/30 (management/zittingen) is. En 
bij de grote rechtbanken is het streven om een 80/20 verdeling te realiseren (uit: zelfevaluaties). 
Uit de gesprekken blijkt dat dit niet altijd haalbaar is. Het doen van zittingen door een sector-
voorzitter wordt als zeer belangrijk genoemd in de gesprekken met medewerkers en bestuur 
omdat het sturen op afstand en los van de inhoud raken als ongewenst worden beschouwd. In 
gesprekken hebben enkele sectorvoorzitters ook aangegeven dat de intensiteit van het bestuurs-
werk meebrengt dat men na een aantal jaren inhoudelijk duidelijk aan rechterlijke deskundig-
heid verliest. Sommigen geven eveneens aan na de periode van sectorvoorzitter weer terug naar 
het rechterlijke werk te willen en de aansluiting te willen behouden. Anderen geven juist weer 
aan dat zij door het doen van zittingen te weinig toekomen aan het besturen van de sector: 
 

“…Een ander effect van de huidige structuur is dat de vele sectorvoorzitters voor een te omvangrijk 
deel werkzaam moeten zijn in het primaire proces. Dit brengt het risico met zich mee dat zij meer 
meewerkend voorman zijn dan bestuurder…” 
 
Uit: Zelfevaluatie middelgrote rechtbank 
 
“…Daarbij is in een organisatie als een gerecht belangrijk dat iedereen weet dat die leiding berust op 
de wet, en dat die leiding wordt uitgeoefend door bestuurders die zelf ook (blijven) rechtspreken. Die 
bestuurders zijn dus collega's, en geen hiërarchisch hoger geplaatsten op grote afstand van de werk-
vloer.”  
 
Uit: Zelfevaluatie kleine rechtbank 

 
Bij alle rechtbanken geven de directeur en de president aan een (bijna) voltijds bestuursfunctie 
te hebben.  
 Bij de zelfevaluatie en de interviews is de ‘tweepettenproblematiek’ ter sprake gekomen bij 
alle rechtbanken. Slechts drie rechtbanken ervaren deze problematiek. Binnen één van de onder-
zochte rechtbanken is aangegeven dat de sectorvoorzitters en sectorcoördinatoren deze herken-
nen en regelmatig moeten kiezen tussen sector en rechtbank. Dit conflicteert soms ook met be-
langen van individuele medewerkers, maar dit wordt door bestuur en de overige leidinggeven-

                                                      
131  Austen, Koers, Langbroek & Vennix, 1997a, p. 18-20.  

A.1.8 Rechterlijke ambtenaren en niet-rechterlijke ambtenaren worden gelijkwaardig behandeld 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1884 N=920 N=714 N=174 N=32 N=964 n=719 N=201 N=44 
Eens 56% 67% 67% 63% 69% 45% 45% 43% 48% 
Neutraal 14% 11% 10% 14% 13% 16% 17% 15% 9% 
Oneens 21% 17% 18% 17% 6% 26% 24% 30% 30% 
Geen mening 9% 5% 5% 6% 13% 13% 14% 11% 14% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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den geaccepteerd. Bij de overige rechtbanken wordt dit niet als zodanig ervaren. Uit de enquête-
resultaten blijkt dat de integrale verantwoordelijkheid meer op bestuursniveau dan op sectorni-
veau ligt (71% is het eens met de eerste stelling).  
 
Verdeling van budgetten 
Een van de indicatoren die iets zegt over de mate van collegiaal bestuur is de verdeling van de 
budgetten. Simpel gezegd hebben wij twee modellen gezien: volledige doorbudgettering naar de 
sectoren en volledig budget op bestuursniveau. In de laatste variant is er dan wel sprake van 
productieafspraken op sectorniveau. De argumentatie achter het centraal houden van het budget 
is dat 80% van de kosten wordt bepaald door de fte’s en dat deze niet of nauwelijks beïnvloed-
baar zijn door een sectorvoorzitter. Hiermee wordt in de ogen van sommige rechtbanken de sa-
menwerking binnen het bestuur vergroot. 
 Bij alle geïnterviewde rechtbanken geeft men aan dat het gerechtsbestuur functioneert als 
een team, wat in de praktijk vooral wordt uitgewerkt naar frequentie van bij elkaar komen en de 
onderwerpen die gezamenlijk worden besproken en besloten. Een enkele keer vindt er een na-
drukkelijke evaluatie van het bestuurlijk functioneren plaats en worden daaraan acties gekop-
peld. Alle besturen geven aan het belangrijk te vinden met een hoge frequentie bij elkaar te ko-
men. Dit varieert van eens per drie weken tot wekelijks.  
 
De appelcolleges 
Bij één hof verloopt de taakverdeling tussen sectorcoördinator en sectorvoorzitter langs de lijn 
beheer-inhoud, al is de sectorvoorzitter formeel voor beide verantwoordelijk. Er is een verge-
lijkbare taakverdeling tussen president en directeur. Bij dit betreffende hof is het bestuur collec-
tief verantwoordelijk gesteld. Hoe de taken verdeeld zijn is vastgelegd in het bestuursreglement 
en de mandaatregeling. Artikel 2.3 lid 1 stelt dat besluiten slechts genomen worden in een bij-
eenkomst waarin ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig is. In de 
praktijk komt het erop neer dat veel van de sectoroverstijgende zaken aan de directeur bedrijfs-
voering en de president worden overgelaten. Om de sectorvoorzitters meer te betrekken bij sec-
toroverschrijdende zaken is overgegaan tot het aanstellen van zogenaamde sparringpartners. 
Hiermee wordt bedoeld dat een sectorvoorzitter als gesprekspartner van ofwel de directeur of-
wel de president wordt aangewezen om bepaalde sectoroverstijgende besluiten mede voor te 
bereiden. In de zelfevaluatie geeft men al aan dat dit model nog onvoldoende uit de verf is ge-
komen. Uit de gesprekken komt naar voren dat men geen behoefte heeft daar in de toekomst 
verandering in aan te brengen. Volgens de directeur bedrijfsvoering en de president hebben de 
sectorvoorzitters er geen behoefte aan om, naast de sturing van de sector en de landelijke over-
leggen, ook nog eens belast te worden met sectoroverstijgende bestuurstaken.  
 Een ander aspect waarin dit betreffende hof afwijkt van sommige andere gerechten is dat de 
sectoren geen apart budget hebben. Daarnaast heeft elke sector een opleidingenbudget en biblio-
theekbudget. Men wil per se niet in de situatie geraken dat de ene sector bij de andere moet gaan 
lenen, omdat het geld op is. Het komt de werking van het ‘collegiaal’ bestuur ten goede, vindt 
men. 
 In het andere hof wordt aangegeven dat het bestuur integraal verantwoordelijk is voor het 
hof, maar dat daarin de president en directeur bedrijfsvoering de facto de functie hebben van het 
dagelijks bestuur. Dit betekent dat zij de beslissingen nemen die nodig zijn voor de dagelijkse 
gang van zaken, met name op het terrein van bedrijfsvoering. Beleidsinhoudelijke beslissingen 
worden door het voltallige bestuur genomen. Het dagelijks bestuur bereidt de sectoroverstijgen-
de aangelegenheden voor en wordt daarin ondersteund door het bedrijfsbureau. Besluitvorming 
vindt plaats in het bestuur. Er wordt nog betrekkelijk ad hoc in drie-eenheid met een van de sec-
torvoorzitters zaken besproken. De sectorvoorzitters worden voor de centrale taken wat vrijge-
houden, zodat ze meer aandacht kunnen besteden aan de combinatie van het besturen van de 
sector en het primaire werk. Dat is een nadrukkelijke keuze geweest. De sectorvoorzitters blij-
ven rechtspreken. Een sector is opgedeeld in kamers. De kamervoorzitters hebben een aantal 
taken van de sectorvoorzitters in mandaat overgeheveld gekregen (verzuimbegeleiding, produc-



tie). Dat is een afgeleide leidinggevende taak. Daar worden ze ook niet voor vrijgesteld, om te 
voorkomen dat er te veel leiding wordt gegeven. De kamervoorzitters gaan over de rechters en 
ondersteuning.  
 Het integrale management is in feite georganiseerd tot het niveau van de sectorvoorzitter. 
Voor onderliggende managementfuncties – die niet door de wet bekrachtigd zijn – bestaat geen 
georganiseerde vorm van integraal management. De sectorvoorzitter is voor 50% vrijgesteld 
voor managementtaken. Bij straf is het iets meer, omdat deze sector hectisch is. Daar is wat 
meer speelruimte nodig. De 50% vrijstelling lukt wel, maar ‘als het meer moet zijn, dan wordt 
het wat meer’ (sectorvoorzitter straf). 
 Het budget van dit hof ligt primair bij het bestuur. Behoudens een toekenning van formatie 
wordt er geen sectorbudget toegekend aan de sectoren. Wel gaat men in mei 2006 in het bestuur 
praten over een verdere ‘afzakking’ van het budget naar de sectoren. Het niet toekennen van 
sectorbudgetten heeft voor- en nadelen. 

 
De formatiebudgettering werkt als volgt. Op het startpunt wordt een jaarplan gemaakt van 
het hof, waaraan een begroting wordt gekoppeld. In dit jaarplan staan productie, wat er nodig 
is om productie te realiseren en de kosten. De sectoren accorderen de begroting in het be-
stuur. Op het startpunt vinden dus ook afspraken plaats over het personeel. Volgens betrok-
kenen heeft het een groot voordeel om dit op gerechtniveau te doen en niet op sectoraal ni-
veau. Bijvoorbeeld: een sector bij het hof is maximaal 75 fte’s (= strafsector, grootste sec-
tor). Dat is zo klein dat het geen zin heeft om alles door te schuiven – dan moet ieder weer 
zijn eigen financiën doen etc. Een ander voordeel is dat het geen concurrentie tussen sectoren 
bevordert (‘als mijn toko maar draait’). Ook wordt in de gesprekken aangegeven dat het ont-
breken van sectorbudgetten de persoonlijke vrijheid (komen met een goed idee) niet in de 
weg hoeft te staan. 

 
Beide bijzondere colleges geven aan dat de sectievoorzitters integraal managers zijn. Zij zijn 
sinds de invoering van de wet die taak langzamerhand voor al het personeel gaan vervullen. De 
sturende rol doet de sectievoorzitter van het CRvB samen met de sectiemanager; daarbij kan 
worden gedacht aan personeelsproblemen, huisvesting, jaarplannen etc. De coördinerende rol 
van de sectorvoorzitter ligt vooral bij het bewaken van termijnen, eenheid van de wijze van be-
handeling van zaken en de eenheid van de jurisprudentie. De kamervoorzitters voeren ook func-
tioneringsgesprekken met de juridisch medewerkers.  
 Het bestuur neemt volgens de president eigenlijk niet zoveel ingrijpende besluiten. Maar de-
ze besluiten gaan wel de hele organisatie aan. Bijvoorbeeld de regeling internetgebruik (scherm-
controle paar keer per jaar), hoofddoekjes en rookbeleid. Daarover wordt ook met de OR over-
legd. De tenuitvoerlegging is in handen van sectiemanagers. 
Afgezien van de president en de directeur bedrijfsvoering besteden alle bestuursleden het groot-
ste deel van hun tijd aan rechtspraak. (25% bestuur 75% rechtspraak). De president doet ook 
regelmatig zittingen. 
 De enquête onderstreept het functioneren van het bestuur als eenheid in de perceptie van res-
pondenten. Aanzienlijke absolute meerderheden geven aan dat sectievoorzitters en teamleiders 
zowel op inhoudelijke als op bedrijfsvoeringthema’s sturen. 85% is het eens met de stelling ‘de 
sectievoorzitters en de president zijn bij het CRvB in de eerste plaats verantwoordelijk voor het 
gezamenlijke resultaat en daarna pas voor hun eigen sectie’. Ook met de stelling ‘binnen het 
bestuur wordt op basis van gelijkwaardigheid besloten’ is 75% het eens. De gerechtsvergadering 
en de OR spelen kennelijk een erkende en reële rol in deze organisatie. 
 
3.1.5 Humanresourcesbeleid 
 
Zoals gememoreerd in hoofdstuk 2 heeft de invoering van integraal management ook gevolgen 
voor het personeelsbeleid en de status van het personeel. In de wet worden de gerechten als één 
werkorganisatie beschouwd. Daarmee is het uitgangspunt eenheid in medezeggenschap met de 
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oprichting van één medezeggenschapsorgaan.132 Een van de gevolgen hiervan was dat de ge-
rechten, in tegenstelling tot de vroegere praktijk, ‘een geprofessionaliseerd personeels- en oplei-
dingsbeleid’ zouden moeten gaan voeren.133 
 

 
Tabel 3-7 
 
Op de vraag of de WOBG heeft geleid tot een beter personeelsbeleid is opvallend laag gescoord. 
Vooral het beeld van de rechterlijke ambtenaren is negatief, slechts 18% ziet een verbetering 
van het personeelsbeleid. In de perceptie van de gerechtsambtenaren is dit beeld iets positiever. 
Een verklaring die tijdens gesprekken steeds opnieuw is gegeven, is de enorme aandacht voor 
de overige aspecten van bedrijfsvoering, in het bijzonder financiën en productie. Voor de ge-
rechtsambtenaren kunnen we hier geen conclusies trekken omdat het aantal respondenten erg 
laag is. 
 

 
Tabel 3-8 
 
Niet-rechterlijke ambtenaren scoren ook laag betreffende de verbetering van het personeelsbe-
leid richting hun eigen functies. Wel zijn ze – iets – positiever over de verbeteringen bij rech-
ters. De rechters zien juist veel verbetering voor de gerechtsambtenaren. Kennelijk heeft men de 
verbetering voor zichzelf niet waargenomen en wordt er tegelijkertijd van uitgegaan dat het 
voor de andere groep wel geldt. 
 Verder zijn er binnen het humanresourcesbeleid een paar thema’s die verder onderzocht zijn, 
namelijk het beleid rondom opleidingen en ontwikkeling en het roulatiebeleid. 
 Vanuit de zelfevaluaties is eveneens een analyse gedaan naar de (kwaliteit van) personeels-
plannen en/of humanresourcesplannen. We zien dat in de meeste gevallen de beschrijving van 
het HRM-beleid als paragraaf is opgenomen in het strategisch jaarplan en niet als apart beleids-
plan. Zeven van de rechtbanken en alle hoven hebben een apart personeelsplan. Geen van deze 
                                                      
132  Contourennota, p. 12-13. 
133  Contourennota, p. 13. 

C.4.5 Sinds de invoering van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie (2002) is het  
personeelsbeleid voor rechterlijke ambtenaren verbeterd 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=418 N=406 N=313 N=86 N=7 N=12 n=9 N=3 N=0 
Eens 19% 18% 18% 19% 29% 42% 33% 67% 0% 
Neutraal 23% 23% 23% 21% 29% 25% 33% 0% 0% 
Oneens 34% 34% 34% 38% 29% 8% 11% 0% 0% 
Geen mening 25% 25% 26% 22% 14% 25% 22% 33% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 

C.4.6 Sinds de invoering van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie (2002) is het  
personeelsbeleid voor niet-rechterlijke ambtenaren verbeterd 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=739 N=93 N=67 N=20 N=6 N=646 n=488 N=124 N=34 
Eens 28% 63% 61% 80% 33% 22% 22% 29% 9% 
Neutraal 23% 22% 22% 15% 33% 23% 24% 20% 12% 
Oneens 20% 8% 9% 0% 17% 22% 20% 24% 26% 
Geen mening 30% 8% 7% 5% 17% 33% 33% 27% 53% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



plannen beschouwen wij echter als een volwaardig en integraal plan. Als volwaardig en inte-
graal beschouwen we een plan dat ten minste de volgende aspecten bevat: 
– Regelingen rond doorstroom en uitstroom van medewerkers (bijvoorbeeld het anticiperen op ver-

grijzing). 
– Beschrijving van een beoordelingssysteem. 
– Kwaliteitseisen, een functieprofiel en competentiemanagement. 
– Een beloningssystematiek en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
– Een beleid voor opleiding en/of loopbaanontwikkeling van medewerkers. 
Bovenstaande punten worden niet ondervangen in een beleidsplan en/of een integraal perso-
neelsbeleid. Gerechten hebben over het algemeen maar op enkele vlakken van het humanre-
sourcesspectrum een beleid ontwikkeld. Dit komt vooral tot uiting in het ontbreken van oplei-
dingsprogramma's, loopbaanontwikkeltrajecten en MD-programma’s. De gerapporteerde hu-
manresourcesinstrumenten die de gerechten gebruiken zijn weergegeven in onderstaande ta-
bel.134 
 

Type instrument  Rechtbanken(N=16) Appélcolleges (N=6) 
Opleidingsplan voor medewerkers 12 4 
Competentiemanagement 16 4 
Roulatiebeleid135 16 5 
Kennismanagement 7 6 
Functionerings- en beoordelings-
gesprekken 

16 6 

Managementdevelopmenttraject 5 3 
 
Tabel 3-9 
 
De gerechten hanteren losse beleidsdelen, zoals een opleidingsplan en werving-en-
selectiebeleid. Bij alle gerechten ontbreekt een plan dat is gericht op doorstroom en uitstroom 
van personeel. Uit alle zelfevaluaties blijkt dat het personeelsbeleid bij een bestuurslid is onder-
gebracht. Het is echter onduidelijk welk actief personeelsbeleid er wordt gevoerd. 
Uit een inhoudelijke analyse van het personeelsbeleid komt een aantal aandachtspunten naar 
voren. De belangrijkste zijn: 
– De groeimogelijkheden van het ondersteunende personeel zijn beperkt. 
– De opleidingsmogelijkheden kennen sterke beperkingen. 
– Integraal humanresourcesbeleid ontbreekt. 
 
De beperkte groeimogelijkheden voor het ondersteunende personeel blijken vooral uit de 
groepsgesprekken. Het effect daarvan is dat ontevredenheid en een gebrek aan uitdaging ont-
staat. Dit wordt versterkt doordat soms – tijdelijke – externen vacante hogere posities vervullen 
waardoor doorgroei nog verder belemmerd wordt. In de zelfevaluaties komt geen beleid terug 
dat anticipeert op deze onvrede. 
 De opleidingsmogelijkheden kennen eveneens sterke beperkingen. De problemen zijn meer-
voudig en verschillen voor rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren. Voor de rechterlijke 
ambtenaren geldt dat de aangeboden cursussen vaak niet gevolgd kunnen worden. De genoemde 
oorzaken zijn: 
– SSR levert planningen te laat aan. Vaak staan zittingen dan al gepland zodat de tijdsdruk te 

groot is om nog cursussen te volgen. Dit levert bovendien veel werk op omdat zittingen ge-
ruild moeten worden met collega’s. 

                                                      
134  Telling van de zelfevaluaties en aangeleverde documenten 
135 Het CRvB heeft bewust niet voor een roulatiebeleid gekozen omdat dit niet bij de specifieke organisa-

tie(structuur) past. 
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– Door budgetproblemen zijn veel opleidingen niet beschikbaar. Daardoor komt het voor dat 
rechterlijke ambtenaren na een overstap naar een nieuwe sector onvoorbereid moeten starten. 

– Voor gerechtelijke ambtenaren geldt dat zij bij de start van hun carrière voldoende mogelijk-
heden hebben om cursussen te volgen. Na een aantal jaren nemen de opleidingsmogelijkhe-
den echter af en mensen met meer dan vijf jaar werkervaring volgen geen cursussen meer. 
Een ander punt dat genoemd wordt is dat de cursussen zich beperken tot het juridische werk-
veld. Er is geen mogelijkheid tot verbreding van kennis. Dit punt gaat vooral over de gerech-
telijke ambtenaren met een managementfunctie. 

 
Opleidingen en ontwikkeling 
 

 
Tabel 3-10 
 
Uit de enquête valt ten eerste op dat een grote meerderheid van mening is dat ze over voldoende 
kennis en vaardigheden beschikt. Ook voor de appelcolleges is dit percentage 95. Vervolgens 
strookt dit antwoord niet met antwoorden op de vragen of de opleidingen voldoende zijn om de 
benodigde kennis en vaardigheden op te bouwen. 
 

 
Tabel 3-11 
 

C.4.7 Ik heb voldoende kennis en vaardigheden om mijn functie adequaat uit te oefenen 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1796 N=881 N=683 N=167 N=31 N=915 n=687 N=186 N=42 
Eens 96% 94% 94% 93% 100% 97% 97% 98% 95% 
Neutraal 2% 2% 2% 3% 0% 1% 1% 0% 2% 
Oneens 2% 2% 3% 2% 0% 1% 1% 2% 2% 
Geen mening 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.4.3 De opleidingen en trainingen voor rechterlijke ambtenaren zijn voldoende om de benodigde kennis en 
vaardigheden te kunnen ontwikkelen 

Totaal Rechterlijke ambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=880 N=879 N=683 N=166 N=30 
Eens 62% 62% 64% 52% 80% 
Neutraal 9% 9% 9% 10% 0% 
Oneens 27% 27% 25% 35% 17% 
Geen mening 2% 2% 2% 2% 3% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 



 
Tabel 3-12 
 
Uit de gesprekken blijkt dat medewerkers vinden dat ze te weinig opleidingen kunnen volgen. 
Dit zou ook de relatief lage scores voor de vragen over opleiding en training kunnen verklaren. 
Maar medewerkers van personeelszaken geven aan dat er ook opleidingsbudget overblijft. 
Rechters geven aan dat zij vaak niet in de gelegenheid zijn om opleidingen te volgen door de 
planning van zittingen. Medewerkers geven verder aan in de gesprekken dat ze veel productie-
druk voelen en niet toekomen aan opleidingen of prioriteit geven aan zittingen in plaats van op-
leidingen – ze schrijven zich wel in, maar ze gaan er niet altijd naar toe. 
 

 
Tabel 3-13 
 
Hier bestond het vermoeden dat deze uitkomsten wellicht samenhingen met de omvang van een 
gerecht: 
 
C.4.2 Ik heb het gevoel dat ik mezelf verder kan ont-
wikkelen binnen dit gerecht 
  
  Eens Neutraal Oneens 
Groot 75% 10% 15%
Middel 76% 11% 13%
Klein 70% 11% 18%

 
De omvang van de organisatie maakt nauwelijks uit in de beleving van de ontwikkelmogelijk-
heden. Uit de zelfevaluaties blijkt wel dat besturen bezig zijn met het ontwikkelen van loop-
baanpaden en carrièreprofielen. Ook managementdevelopmentbeleid wordt op diverse plaatsen 
opgestart. Vanuit de raad is het initiatief genomen tot het zogenaamde ‘MD-klasje’. Hieraan 
nemen circa 30 sectorvoorzitters deel. Op een enkele organisatie na, zijn er echter nog weinig 
uitgekristalliseerde en geïmplementeerde plannen aangetroffen. 

C.4.4 De opleidingen en trainingen voor niet-rechterlijke ambtenaren zijn voldoende om de benodigde 
kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1793 N=878 N=680 N=167 N=31 N=915 n=688 N=185 N=42 
Eens 52% 37% 38% 31% 45% 66% 68% 60% 64% 
Neutraal 8% 8% 8% 7% 0% 9% 9% 9% 10% 
Oneens 16% 15% 15% 19% 10% 16% 15% 22% 12% 
Geen mening 24% 40% 39% 43% 45% 8% 8% 9% 14% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.4.2 Ik heb het gevoel dat ik mezelf verder kan ontwikkelen binnen dit gerecht 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1804 N=888 N=689 N=168 N=31 N=916 n=688 N=187 N=41 
Eens 72% 75% 74% 77% 87% 68% 68% 65% 76% 
Neutraal 10% 9% 9% 9% 3% 11% 12% 10% 7% 
Oneens 15% 12% 13% 11% 6% 17% 17% 22% 12% 
Geen mening 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 In de gesprekken zijn het vooral de niet-rechterlijke medewerkers die kritischer zijn over de 
mogelijkheden. Toch zegt men ook dit wel te accepteren. In de enquête is er geen verschil tus-
sen de rechterlijke en niet-rechterlijke medewerkers op dit punt. De verklaring is dat gerechtsor-
ganisaties voor niet-rechterlijke posities een geringe doorstroming kennen, zo bleek uit enkele 
gesprekken. Gerechtsmedewerkers werken lang tot zeer lang bij een gerecht. Dit maakt het 
moeilijk om medewerkers binnen een gerechtsorganisatie een carrièreperspectief te bieden.  
 Daarnaast blijkt uit de zelfevaluaties en gesprekken dat er rondom het vaststellen van de op-
leidingen veelal geen centrale sturing plaatsvindt. De rechtbanken spreken over een opleidings-
plan maar in de meeste gevallen is er sprake van ad-hocbeleid waarin tijdens functioneringsge-
sprekken over opleidingen wordt gesproken. Eén rechtbank geeft aan dat er alleen een plan is 
voor nieuwkomers in de organisatie. Bij slechts drie rechtbanken bestaat er een uitgewerkt be-
leidsplan voor het personeel. Bij de andere negen gerechten gebeurt het toewijzen van opleidin-
gen ad hoc. Men geeft zelf aan of en waaruit de behoefte aan een bepaalde opleiding bestaat. Bij 
slechts vijf rechtbanken is er sprake van managementdevelopmentbeleid. Over het algemeen 
houdt dit in dat een aantal ‘potentiële’ managers wordt ingeschreven voor de MD-pool van de 
raad. Er is niet beschreven aan welk potentieel de medewerkers moeten volden.  
In de onderstaande figuren zijn de jaarlijkse opleidingsdagen per persoon per sector weergege-
ven (bron enquête): 
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Figuur 3-4 

Opleidingsdagen Gerechtshoven
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Figuur 3-5 
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Figuur 3-6 
 
Vooral het relatief lage aantal van de gerechtshoven is opvallend. Een verklaring is hier niet 
direct voor te geven. Wellicht dat de oorzaak te maken heeft met de samenstelling van het per-
soneelsbestand (bijvoorbeeld aantal ervaringsjaren en relatief hogere leeftijd). Deze verklaring 
strookt echter niet met het resultaat van het CRvB op dit onderwerp. 
 
Roulatiebeleid 
 

 
Tabel 3-14 
 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de meningen over het roulatiebeleid redelijk gelijk zijn tus-
sen de rechtbanken en appelcolleges. Wat verder opvalt, is de twijfel die uit de resultaten blij-
ken. Ongeveer de helft is het eens met de stelling, een kwart oneens en de rest is neutraal of 
weet het niet. Dit stemt overeen met de resultaten uit de gesprekken. Medewerkers zien de 
voordelen, maar vrezen het verlies van kennis door roulatie. Bestuurders zijn over het algemeen 
tevreden met het rouleren, omdat het de flexibiliteit van de organisatie vergroot en het een effec-
tief personeelsinstrument is om ‘vastroesten’ tegen te gaan. Daarnaast is er een duidelijk ver-
schil in opvatting tussen de rechterlijke ambtenaren en de gerechtsambtenaren. Deze laatsten 
staan een stuk positiever tegenover roulatie. In de gesprekken werd veelal aangegeven dat zij 
zichzelf als ‘vaste kern’ zien, waar de inhoudelijke kennis verankerd zit. Het valt overigens wel 
op bij de gesprekken dat er nergens een roulatiebeleid voor gerechtsambtenaren is. 
Verder blijkt dat er bij alle rechtbanken gerouleerd wordt, maar dat er veel variatie zit in de wij-
ze van uitvoering. Bovendien is dit ook geen direct gevolg van de WOBG. Veel gerechten de-
den dit al voor 2002. 
 
 

C.4.1 Het roulatiebeleid bevordert de juridische kwaliteit van de rechtspraak 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1802 N=886 N=687 N=168 N=31 N=916 n=687 N=187 N=42 
Eens 50% 48% 49% 42% 55% 52% 53% 51% 40% 
Neutraal 12% 14% 13% 18% 13% 10% 10% 12% 10% 
Oneens 25% 35% 35% 36% 32% 15% 15% 14% 5% 
Geen mening 13% 3% 2% 4% 0% 23% 22% 22% 45% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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3.2 Interne communicatie en verantwoordingsstructuur 
 
3.2.1 Interne verantwoordingslijnen op hoofdlijnen 
 
Rechtbanken en appelcolleges 
Alle rechtbanken en appelcolleges werken conform de structuur van de viermaandsrapportages 
en jaarlijkse verantwoording aan de Raad voor de rechtspraak. In het verlengde daarvan wordt 
ook de interne verantwoording georganiseerd. Over het algemeen voeren de president en de di-
recteur bedrijfsvoering plannings- en verantwoordingsgesprekken met de sectorvoorzitters. De 
president is daartoe door de wet bevoegd (art. 31 lid 5 WOBG). Voorafgaand aan het opstellen 
van het jaarplan worden de sectorplannen opgesteld. 
 De voortgang van het jaarplan wordt in maandelijkse of tweemaandelijkse rapportages ge-
volgd door middel van managementrapportages die over het algemeen goed inzichtelijk zijn 
voor de bestuursleden onderling. Uit de enquête blijkt dat de bestuursleden zeer tevreden zijn 
over de interne transparantie. 100% (appelcolleges) tot 95% (rechtbanken) van hen stelt dat ze 
toegang hebben tot managementinformatie uit de andere sectoren. In de gesprekken wordt dit 
beeld bevestigd, maar het valt op dat de managementrapportage niet altijd onderwerp is van de 
bestuursagenda. Het blijft daarmee soms een onderwerp voor de driehoek president, directeur 
bedrijfsvoering en sectorvoorzitter. Dit is niet strijdig met de rol die de president vanuit de 
WOBG is toebedeeld. In één grote rechtbank wordt gewerkt met managementcontracten tussen 
president en sectorvoorzitters. Hierop wordt ook verantwoording afgelegd. 
 Verder valt op dat alle gerechten ontevreden zijn over de bruikbaarheid van het manage-
mentinformatiesysteem Stuurhut. Dit levert onvoldoende informatie, is te tijdrovend, onbe-
trouwbaar of sluit niet aan op bestaande systemen. Als consequentie hiervan hebben enkele ge-
rechten eigen systemen draaien naast Stuurhut. De afhankelijkheid op het gebied van ICT en de 
verantwoordingsrapportages leveren veel irritatie op. Op ICT-gebied zijn veel gerechten ronduit 
ontevreden over de dienstverlening van vooral de ICTRO, maar ook over de uitblijvende ver-
nieuwing van systemen. Op het gebied van rapportages wordt het uitblijven van cijfermateriaal 
van de raad en de tijdigheid van de maatregelen als vervelend ervaren. 
 De betrouwbaarheid van de interne data wordt vergroot door de audits van de accountant en 
het merendeel van de medewerkers uit de bedrijfsvoering is hierover ook duidelijk tevreden. 
 
3.2.2 Functie gerechtsvergadering 
 
Krachtens artikel 28 van de Wet RO behoort bij ieder gerecht een gerechtsvergadering ingesteld 
te zijn. Deze heeft tot doel het ondersteunen van het bestuur in het bevorderen van de juridische 
kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing binnen het gerecht (artikel 23, derde lid Wet RO). 
Daartoe kan de gerechtsvergadering gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bestuur. In de 
praktijk blijkt deze nauwelijks te leven binnen de gerechten. Dit blijkt onder andere uit de zelf-
evaluaties, de gesprekken, maar ook uit de enquête. Concreet geven de gerechten in de zelfeva-
luaties aan dat de gerechtsvergadering een- tot tweemaal per jaar plaatsvindt. De onderwerpen 
zijn doorgaans inhoudelijk van aard en gericht op actuele ontwikkelingen in het werkveld. Ge-
rechtsvergaderingen geven nauwelijks adviezen aan het bestuur. Slechts in heel enkele gevallen 
waarin landelijke ontwikkelingen het rechterlijk werkveld raken, gebeurt dit. Wel vaardigen zij 
een commissie af die zich bezighoudt met de advisering over sollicitaties. Deze adviezen wor-
den niet plenair besproken. 
 



 
Tabel 3-15 
 
Bij de toelichting in de gesprekken komt naar voren dat vooral de grote omvang van de groep 
medewerkers bij de rechtbanken een belemmering is. Dit wordt ondersteund door de resultaten 
voor de hoven en de CRvB. Hoe kleiner de omvang, hoe positiever de score. 
 

 
Tabel 3-16 
 
Ten aanzien van de invloed van de adviezen van de gerechtsvergadering is het beeld positiever. 
Bij de rechtbanken is 55% het eens met de stelling dat de adviezen van de gerechtsvergadering 
het bestuur beïnvloeden. Bij de hoven is dit 68% en bij de colleges 79% van de rechterlijke 
ambtenaren en slechts 38% van de gerechtsambtenaren. Hier is dus ook weer de negatieve rela-
tie te zien tussen de omvang en het percentage respondenten dat het eens is met de stelling. Wat 
opvalt is het hoge aantal mensen dat bij rechtbanken geen mening heeft. Dit kan erop duiden dat 
de gerechtsvergadering als adviserend orgaan niet sterk leeft. Dit blijkt ook uit de zelfevaluaties. 
 De functie van de gerechtsvergadering is voornamelijk een adviserende met betrekking tot 
het aanstellen van rechterlijk personeel. In een aantal gevallen is deze functie gedelegeerd of 
gemandateerd aan een sollicitatiecommissie. Daarnaast heeft de gerechtsvergadering een functie 
in informatievoorziening binnen het gerecht. Een algemeen beeld is dat de gerechtsvergadering 
een- tot tweemaal per jaar bijeenkomt. Tijdens de gerechtsvergadering wordt een actueel thema 
besproken. Ook komt het voor dat sectoroverstijgende thema’s worden besproken. Hier functio-
neert de gerechtsvergadering zoals een rechtbank aangeeft als ‘klankbord of spiegel’. 
 Op andere onderwerpen is er weinig merkbaar van interactie tussen de sectoren. Administra-
tief en juridisch medewerkers voelen zich voornamelijk verbonden met hun eigen sector. Rech-
terlijke ambtenaren zien meer van de andere sectoren omdat zij rouleren. Maar als men buiten 
de eigen sector kijkt is het voornamelijk naar de landelijke contacten. 
 
3.2.3 Functioneren ondernemingsraad 
 
Ten aanzien van de ondernemingsraad is het beeld dat uit de enquête komt als volgt: 
 

A.2.4 De gerechtsvergadering is actief binnen het gerecht 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1320 N=914 N=706 N=175 N=33 N=406 n=280 N=102 N=24 
Ja 50% 44% 44% 40% 61% 63% 65% 61% 54% 
Nee 50% 56% 56% 60% 39% 37% 35% 39% 46% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

A.2.5 De adviezen van de gerechtsvergadering beïnvloeden de bestuursleden 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=652 N=398 N=310 N=69 N=19 N=254 n=180 N=61 N=13 
Eens 49% 58% 55% 68% 79% 35% 33% 41% 38% 
Neutraal 9% 9% 9% 10% 5% 9% 9% 10% 15% 
Oneens 11% 15% 16% 12% 5% 5% 5% 5% 8% 
Geen mening 31% 18% 20% 10% 11% 50% 53% 44% 38% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabel 3-17 
 
Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij vinden dat de OR een belangrijke rol speelt 
binnen de organisatie. In de gesprekken met de OR-vertegenwoordigers blijkt dat de WOBG en 
Wet Raad weinig impact hebben gehad op het functioneren van de organisaties. De OR-leden 
melden wel de gebruikelijke thema’s over de interne organisatie (o.a. personeelsbeleid en de 
relatie met de bestuurder), maar dit geeft aan dat het systeem werkt zoals het hoort. Opvallend is 
dat veel niet-rechters deel uitmaken van de OR, zoals we vooral uit de interviews begrepen. 
Verhoudingsgewijs klopt dat wel omdat er meer ondersteunend dan rechterlijk personeel is, 
maar in sommige gerechten is de vertegenwoordiging van de rechterlijke ambtenaren klein tot 
afwezig. Uit de enquête blijkt er een klein verschil te bestaan in mening in hoeverre de OR een 
belangrijke rol speelt binnen de organisatie. 
 
 
3.3 Samenvattende conclusie 
 
Samenvatting resultaten op wetsonderdelen 
In de onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de bevindingen per artikel uit de Wet 
Organisatie en bestuur gerechten. 
 

  Conform wet 
Artikel Omschrijving Ja Nee  Nvt 
15 Bestuur bestaat uit president, sectorvoorzitters en di-

recteur bedrijfsvoering 
20 1  

15.9 Directeur bedrijfsvoering is geen rechterlijk ambte-
naar 

21   

17.2 Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen  19 2  
17.3 Indien stemmen staken is stem president doorslagge-

vend 
18 2 1 

19 Er is een bestuursreglement 21   
20.1 Er zijn maximaal 4 sectoren 17 3 1 (CRvB) 
20.3 Er is een sectorvergadering, met de sectorvoorzitter 

als voorzitter 
20  1 (CRvB) 

21 De sectorvoorzitter is belast met de dagelijkse leiding 
van de sector 

21   

22 Er is een gerechtsvergadering die bestaat uit rechter-
lijke ambtenaren, gerechtsauditeurs en raio’s 

12 9  

23.1 Het bestuur draagt zorg voor de bedrijfsvoering (o.a. 
automatisering, huisvesting, begroting, personeel) 

21   

23.2. Het bestuur bemoeit zich niet met de procesrechterlij-
ke behandeling of inhoudelijke beoordeling 

20 1  

23.3 Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en uni- 20 1  

A.2.6 De OR speelt een belangrijke rol binnen de organisatie 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1871 N=919 N=711 N=175 N=33 N=952 n=711 N=197 N=44 
Eens 65% 62% 62% 65% 58% 67% 68% 65% 57% 
Neutraal 14% 15% 15% 15% 15% 12% 13% 12% 9% 
Oneens 12% 12% 12% 8% 21% 11% 10% 13% 25% 
Geen mening 10% 11% 11% 11% 6% 10% 10% 10% 9% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



  Conform wet 
Artikel Omschrijving Ja Nee  Nvt 

forme rechtstoepassing 
26 Er is een klachtenregeling 21   

 
Toelichting 
– Artikel 15: Bij één organisatie zit ook het hoofd van het bureau onderzoek in het bestuur. 
– Artikel 17.2: Twee gerechten hanteren een zogenaamd consensusmodel waarbij niet ge-

streefd wordt naar een meerderheid van stemmen maar naar consensus. Bij veel gerechten is 
het onduidelijk of er gestemd wordt. De indruk bestaat dat dit niet geformaliseerd is en 
pragmatisch wordt ingevuld. 

– Artikel 17.3: Eén gerecht bereidt de besluitvorming via commissies voor, waardoor er in het 
bestuur nooit sprake is van stakende stemmen. Bij de twee gerechten die een consensusmo-
del hanteren, is ook nooit sprake van stakende stemmen. 

– Artikel 20.1: Drie organisaties hebben vijf sectoren. 
– Artikel 22: Dit is gemeten op basis van de resultaten van de enquête. Als een meerderheid 

van de respondenten antwoordt dat de gerechtsvergadering niet actief is, wordt dit als ‘nee’ 
in dit overzicht meegeteld (en omgekeerd). Het is in dit verband opvallend dat de besturen in 
de zelfevaluatie doorgaans wel melding maken van een gerechtsvergadering, maar dat uit de 
enquête geen bevestiging volgt. 

– Artikel 23.2: Binnen een van de sectoren van de onderzochte organisaties wordt er vanuit 
productieoogpunt gestuurd op het aantal aanhoudingen, wat ook inhoudelijke consequenties 
heeft. 

– Artikel 23.3: Bij enkele organisaties wordt niet volmondig ‘ja’ geantwoord op deze vraag, 
maar wordt er ten dele invulling gegeven aan dit onderwerp. Eén organisatie geeft aan dat ze 
alleen instrumenteel invulling kunnen geven aan dit element, maar dat ze dit zelf onvoldoen-
de vinden. 

 
Tot slot nog een korte analyse ten aanzien van de belangrijkste sturingsuitgangspunten 
Vooral op sectorniveau zijn op veel plaatsen nog sporen van de duale organisatie, van voor de 
WOBG te zien. Veel sectorvoorzitters werken in een soort ‘tandemconstructie’ met een sector-
coördinator of sectormanager. Deze coördinator of manager neemt veel van de leidinggevende 
taken waar. De mate waarin zij daadwerkelijk leidinggevende verantwoordelijkheden en be-
voegdheden hebben is verschillend, maar gaat in sommige gevallen ver (tot aan bijna volledige 
vervanging in het bestuur). De sectorcoördinatoren en of -managers zijn wel in alle gevallen 
hiërarchisch losgekoppeld van de directeur bedrijfsvoering, maar het komt voor dat er wel een 
functionele (overleg)lijn loopt. In de praktijk is daarmee eigenlijk geen sprake van volledig in-
tegraal management. De tegenovergestelde situatie komt eveneens voor: de sectorvoorzitter is 
de belangrijkste aansturende kracht en de sectorcoördinator en/of -manager fungeert in een on-
dersteunende rol. 
 De mate waarin de sectorvoorzitter (volledig) betrokken is bij alle bedrijfsvoeringsvraag-
stukken in de eigen sector en verantwoordelijkheid in de praktijk brengt voor het niet-rechterlijk 
personeel, zien wij als een belangrijke ‘as’ waarlangs de besturing kan worden gelegd. Wij heb-
ben hiervoor de termen ‘tandemconstructie’- versus ‘gezagvoerder’-model in het leven geroe-
pen. 
 Een andere belangrijke as waarlangs de bestuurlijke inrichting naar onze mening kan worden 
gelegd, is de as van centrale aansturing versus decentrale aansturing. De centrale aansturing gaat 
uit van een bestuur dat de strategische kaders neerzet en dit vertaalt naar de sectoren. De decen-
trale sturing houdt in dat de sectoren juist bepalend zijn voor het totale organisatiebeleid. Zij 
fungeren in feite als zelfstandige eenheden (businessunits) en dragen daar een eigen resultaat-
verantwoordelijkheid voor. In de praktijk is dat bijvoorbeeld terug te zien in de situatie dat de 
sectorplannen een optelsom zijn van het gerechtelijke jaarplan. Wij noemen dit het concernmo-
del versus het businessunitmodel. 
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Figuur 3-7 Varianten in besturing bij de gerechten onderzocht in de eerste tranche 
 
We hebben alle vier de varianten aangetroffen, waarbij de variant tandemconstructie (7 gerech-
ten) en centrale aansturing (concernmodel, 16 gerechten) dominant is. Verklarende factoren 
hiervoor kunnen zijn de positie en persoon van de president en de directeur bedrijfsvoering, de 
mate waarin het bestuur opnieuw is samengesteld de afgelopen jaren en cultuurhistorische ach-
tergronden van het betreffende gerecht. Dit is niet verder onderzocht. 
 Voor wat betreft de as centraal-decentraal: thema’s die vrijwel altijd op centraal niveau wor-
den gelegd zijn automatisering/ICT, huisvesting, communicatie, roulatiebeleid en finan-
ciën/begroting op gerechtsniveau. De variatie vindt vooral plaats op het humanresourcesbeleid 
(inclusief opleidingen) en de aansturing van kwaliteit en het bijbehorende instrumentarium. Pa-
rallel hieraan loopt de betrokkenheid die de sectorvoorzitter heeft bij de sectoroverschrijdende 
thema’s.  
 

“Als we aannemen dat het bestuur van de rechtbank zich concentreert op zaken van (voor de recht-
bank) strategisch belang, dan kan geconstateerd worden, dat de sectorvoorzitter binnen de sector het 
hoogste gezag vertegenwoordigt voor zaken van tactische en operationele aard. Die ontwikkeling is de 
afgelopen vier jaar uitgekristalliseerd. Veel verder moet het niet gaan, dan komt de eenheid van de 
rechtbank in gevaar.” 

  
 Uit: Zelfevaluatie middelgrote rechtbank  

 
“De positie die de sector kanton inneemt binnen het besturingsmodel kan afwijken van het dominante 
bestuursmodel. Het komt voor dat er sprake is van een centrale aansturing, maar dat de sector kanton 
daarbinnen als een decentrale unit opereert. Dit is een indicator voor de mate van organisatorische in-
tegratie (wat geen doelstelling van de wet is, maar in de praktijk een beweging is die in sommige kan-
tonsectoren is ingezet). Factoren die hierin een rol spelen zijn: de mate van roulatie onderling, de ver-
deling van middelen (kanton als “financier” van noodlijdende sectoren), een gedeeld HR-beleid maar 
ook een gedeeld gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.”  
 

 Uit: Zelfevaluatie middelgrote rechtbank  
 

3.4 Externe oriëntatie en klachtenregeling 
 
Voor de beschrijving van de externe oriëntatie hebben wij gebruikgemaakt van de verzamelde 
informatie in de zelfevaluaties van de gerechten. Daarnaast hebben wij de KWO’s (voor zover 
die er zijn geweest) opgevraagd. Wij beschrijven hier de geboden informatie eerst aan de hand 
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van de algemene aspecten, en vervolgens per sector. Tot slot geven we een korte beschrijving 
van hoe de klachtenregeling functioneert bij de gerechten. 
 
3.4.1 Activiteiten 
 
De externe oriëntatie van de gerechten wordt nergens als problematisch ervaren. De ontwikke-
ling van de externe oriëntatie wordt door een aantal gerechten uitdrukkelijk gekoppeld aan 
PVRO-projecten om de externe oriëntatie van de gerechten te ontwikkelen.136 In zoverre geeft 
men dus aan dat er ook al voorafgaand aan de invoering van de WOBG beweging was. Ook hier 
is dus doelbereiking niet eenduidig aan de invoering van de wet te koppelen.  
 De activiteiten die men heeft ondernomen in het kader van de ontwikkeling van de externe 
oriëntatie zijn voor een belangrijk deel algemeen gericht op het aan het publiek geven van in-
zicht in het functioneren van de rechtspraak. Daartoe heeft men ook al voorafgaand aan de in-
voering van de wet geïnvesteerd in de training van persrechters, maar daarnaast hebben de gro-
tere gerechten een afdeling externe communicatie opgezet, van waaruit de pers wordt bediend. 
Tevens hebben gerechten voorzieningen om de pers anderszins te faciliteren.  
 In meer algemene zin wordt het publiek direct geïnformeerd door de jaarverslagen en door 
de websites van de gerechten op <www.rechtspraak.nl>. Daaraan wordt door de gerechten vaak 
gerefereerd, omdat blijkt dat de website veel wordt geraadpleegd en rechtshulpverleners en 
rechtzoekenden daardoor inhoudelijk goed voorbereid naar de gerechten komen. Een gerechts-
hof schrijft: 
 

“Voor de professionele partners is de site van het gerechtshof op rechtspraak.nl beschikbaar. De in-
houd van deze site is in 2004 geheel vernieuwd en wordt door een lokale redactieraad actueel gehou-
den. Ook worden juridisch interessante uitspraken en uitspraken met veel pers en/of publieke belang-
stelling op rechtspraak.nl gepubliceerd.” 

 
Landelijk worden al weer enige jaren ‘open dagen’ georganiseerd, waaraan alle gerechten mee-
doen, voor het eerst in 2004. Ook hebben de meeste gerechten voorzieningen voor scholieren en 
studenten, die kennis willen maken met de rechtspraak. Verder hebben de gerechten in de nabij-
heid van een universiteit ook wel contacten waarbij juridische faculteiten kennis overdragen aan 
de gerechten, terwijl de gerechten incidenteel ook een bijdrage leveren aan de opleiding van 
juristen, bijvoorbeeld door mee te doen met de jurering van pleitwedstrijden of in het kader van 
vakken waarbij studenten vertrouwd gemaakt worden met de rechtspraktijk. 
 De externe oriëntatie is overigens ook deel gaan uitmaken van RechtspraaQ. Daarin wordt 
van gerechten gevraagd actief contact te zoeken met hun ‘klanten’. Dat zijn in het algemeen 
ketenpartners in de rechtspleging, en die verschillen per rechtsgebied. Het gaat daarbij steeds 
om algemene aangelegenheden. Zo zijn er contacten met het openbaar ministerie en met raden 
van toezicht van de advocatuur, en met bestuursrechtelijke ketenpartners. Daarbij gaat het er 
steeds om daar waar nodig de samenwerking vorm te geven. Vaak gaat het om logistieke kwes-
ties, zoals prognoses over de in- en uitstroom, maar soms gaat het ook om het functioneren van 
personen. 
 
3.4.2 Contacten per rechtsgebied 
 
Belasting 
Dit is in de zelfevaluaties primair een aangelegenheid van de gerechtshoven. Zij hebben weinig 
contact met financiële rechtshulpverleners. Een enkele rechtbank heeft met het oog op de invoe-
ring van belastingrechtspraak in twee instanties al contacten gelegd met de Belastingdienst. 

                                                      
136  Vergelijk Programmaplan PVRO, Amersfoort, 1999, p. 15. 
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Bestuursrecht 
De bestuursrechtsectoren van de rechtbanken hebben regelmatig contact met institutionele pro-
cespartijen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het UWV, sociale diensten en de Sociale Verzeke-
ringsbank. Deze contacten hebben vooral als doel de uitwisseling van dossiers en de planning 
van zittingen goed te laten verlopen.  
 Daarnaast organiseren enkele bestuursrechtsectoren één à twee keer per jaar een gemeen-
schappelijk overleg met vertegenwoordigers van de advocatuur, de grotere gemeenten, het 
UWV, en ook de IND. Daaraan wordt deelgenomen door leidinggevenden van de afdelingen die 
deze instellingen in procedures vertegenwoordigen.  
 
Familierecht  
Voor de familie-units in de rechtbanken en voor de familiesectoren in de gerechtshoven zijn er 
contacten met de Raad voor de Kinderbescherming en met de advocatuur, maar ook met het 
openbaar ministerie.  
 Sommige rechtbanken organiseren eenmaal per jaar een breed maatschappelijk overleg op 
het terrein van de jeugdzorg, waaraan behalve de balie, de Raad voor de Kinderbescherming en 
het OM ook de politie en de jeugdreclassering deelnemen. Doel van deze bijeenkomsten is el-
kaar op de hoogte te brengen van lopende en nieuwe ontwikkelingen. 
 
Handelsrecht 
De meeste gerechten hebben enkele malen per jaar contact met de balie. Onderwerpen die daar-
bij aan de orde kunnen zijn betreffen: de invoering van de schriftelijke rol, het beleid met be-
trekking tot comparitie na antwoord, het beleid met betrekking tot afgifte van de beslagverlo-
ven, maar ook het aanhoudingenbeleid. 

Insolventies 
Bij een aantal rechtbanken hebben de units die voornamelijk met deze zaken bezig zijn een pe-
riodiek overleg met werkgroepen uit de advocatuur, en met bewindvoerders en curatoren.  
 
Kanton 
Er vind regelmatig overleg plaats met deurwaarders, het openbaar ministerie en ook met be-
windvoerders. Het gaat voor deurwaarders bijvoorbeeld om afspraken over de standaarden die 
moeten gelden bij het uitbrengen van dagvaardingen zodat in een geautomatiseerde verwerking 
met scripts verstekvonnissen in grote aantallen wekelijks in enkele dagen afgegeven kunnen 
worden. Voor het OM gaat het vooral om afspraken over de appointering van zittingen.  
 Er zijn ook kantonsectoren die een paar maal per jaar contact hebben met de commissie ar-
beidsrecht van de balie. 
 
Strafrecht 
Hieronder geven we de overleggen weer zoals gepresenteerd door een rechtbank. Dat geeft goed 
aan hoezeer ook de strafsectoren van de rechtbanken zijn ingebed in een uitgebreid web van 
samenwerking – en het geeft ook een indicatie van de werklast die dat meebrengt. 
 
 
 
 
 
 
 



Bestaande 
structurele 
overleg-
vormen 

Deelnemers Frequentie Doel Verslag of 
Actielijst 

Overleg met 
OM 
 

Plv hoofdofficier en sec-
torvoorzitter 

1 maal per 2 maan-
den 

afstemming; werkoverleg 
ten aanzien van inhoud 
convenant 

Ja 

Overleg met 
OM en  
unit A en V 

Plv hoofdofficier, sector-
voorzitter, 
Unit A en V, procesma-
nager  

2 maal per jaar afstemming over logistieke 
kwesties. 

Indien gewenst 

Overleg met 
OM en FPD 
 
 

Sectorvoorzitter, proces-
manager, coördinerend 
rechter-commissaris, plv 
hoofdofficier, FPD  

2 maal per jaar afstemmingsoverleg Ja 

Overleg met 
OM en Balie 
 
 

Commissie uit de balie, 
plv hoofdofficier, sector-
voorzitter, coördinerend 
rechter-commissaris en 
vice-president. 

2 maal per jaar informatie-uitwisseling, 
afstemming t.a.v. wensen 
en behoeften 

Ja. 

Arrondisse-
mentaal 
jeugdplat-
form 

Sector, OM, jeugdreclas-
sering, RvdK 

4x per jaar Afstemmen gemaakte af-
spraken 

Ja 

KIR-overleg 
OM-ZM 

KR-kamervoorzitter en 
KR-OvJ 

4x per jaar Afstemmen gemaakte af-
spraken 

Ja 

Tolkencom-
missie 

Plv sectorvoorzitter, plv 
HovJ, coördinerend RC, 
procesmanager, unit-
hoofd parket 

Niet vastgesteld Kostenbeheersing en kwa-
liteitsafspraken 

Ja 

Midwinter-
borrel 
 
 

Leden van de sector, het 
parket en strafrechtadvo-
caten 

1 maal in december onderhoud informele con-
tacten ketenpartners 

Nee 

Werkgroep 
digitaal dos-
sier 

Kamervoorzitter, OvJ, 
secretaris zwacri, stafju-
rist, politie 

 Digitaal dossier voor grote-
re MK-zaken 

Infobulletin 

Werkgroep 
Wizards 

2 rechters en 3 juridisch 
medewerkers, sv straf 
Mburg 

Ad hoc Vervaardigen bouwstenen-
systeem 

nee 

Werkgroep 
BMI 

Kwaliteitsmdwks en pro-
cesmanagers 

Ad hoc Vervaardigen registratie-
voorschriften Lamicie 

Nee 

Lokale 
werkgroep 
GPS  

Sectormanager, unithoofd 
zwacri, mdwk kwaliteit 
straf en kanton 

Ad hoc Implementatie GPS Nee 

Zittingsplan-
ning 

Sectormanager, proces-
managers zwacri en loka-
le zorg, procesmanager, 
medewerker kwaliteit 

6x per jaar Afstemming zittingsplan-
ning/voorraadbeheersing 

Ja 

 
Tabel 3-18 Uit: Zelfevaluatie grote rechtbank 
 
Vreemdelingen 
Wij volstaan hier met een citaat uit de zelfevaluatie van een rechtbank, omdat daarin het hele 
verhaal min of meer representatief voor alle rechtbanken wordt samengevat: 



 

 71 

 
“Voor wat betreft de sector Vreemdelingenrecht kan worden opgemerkt dat de relatie met de IND 
voornamelijk uit telefonische contacten bestaat. Af en toe wordt een overleg georganiseerd, naar ge-
lang dit door IND of rechtbank wenselijk wordt bevonden. Deze contacten zijn voornamelijk om de 
werkwijzen op elkaar af te stemmen. Verder is er een landelijk bi- en tripartiet overleg in de vreemde-
lingenketen (IND, ministerie, balie, vreemdelingenkamers). Doel van de contacten is het op elkaar af-
stemmen van werkwijzen en daardoor zo soepel en efficiënt mogelijk samenwerken. De contacten lei-
den inderdaad tot efficiëntere werkprocessen. Knelpunten worden in goed overleg opgelost.” 

 
Conclusie 
We kunnen uit deze samenvatting opmaken dat de gerechten in contact staan met de organisa-
ties met wie zij regelmatig in de rechtszaal te maken hebben. Die contacten hebben vooral als 
doel om de werkprocessen binnen de gerechten te stroomlijnen. Dat brengt mee dat er ook in-
formele contacten mogelijk zijn waarin problemen en klachten gemakkelijk besproken kunnen 
worden. Daarnaast zijn er een aantal rechtbanken die, met name in de sfeer van het strafrecht of 
het familierecht, eenmaal per jaar een breed overleg organiseren. In dit overleg informeren rech-
ters en professionals van verschillende instanties elkaar over de belangrijkste problemen en op-
lossingen in hun werk.  
 Overigens is onze indruk dat met name de gerechtshoven zich weliswaar committeren aan 
logistieke samenwerking, maar zich wat afstandelijk opstellen. Bij de bestuursrechtelijke colle-
ges geldt dat ook voor de Centrale Raad van Beroep, maar in mindere mate voor het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven. 
 
3.4.3 Klantwaarderingsonderzoeken (KWO’s) 
 
Sommige gerechten hebben al in het kader van hun INK-positiebepaling in 2001 een eerste 
KWO laten doen. Andere hebben dat voor het eerst gedaan in 2003. Daarna heeft men dat in 
2004 of in 2005 herhaald. Wij baseren ons hierbij op de KWO’s die de gerechtshoven in 2004 
hebben laten uitvoeren en op het KWO bij de maatrechtbanken, ‘de zaken op orde’, dat recente-
lijk (juni 2006) is gepubliceerd. 
 
Gerechtshoven 
De gerechtshoven hebben een gemeenschappelijk KWO geëntameerd. Daarover is in 2004 ge-
rapporteerd. Daaraan voorafgaand heeft een enkel gerechtshof ook al zelfstandig een KWO la-
ten doen, zoals het gerechtshof Den Bosch in 2002. Een volgend KWO is voorzien in 2007. 
 In deze KWO’s wordt bij professionele partners en bij rechtzoekenden nagegaan of en hoe 
zij de dienstverleningskwaliteit ervaren. Het gaat daarbij om zaken als flexibiliteit bij de plan-
ning van zaken, snelheid van afdoening, wachttijden voor de zitting, inlevingsvermogen van de 
rechter en dergelijke. 
 De uitkomsten van het KWO laten zien dat men in het algemeen wel tevreden is over de con-
tacten die men met de hoven heeft, en men is ook tevreden over de professionaliteit van mede-
werkers – inclusief raadsheren. Men is vaak minder tevreden over de motivering van uitspraken, 
vooral in de strafsectoren. Ook de lange doorlooptijden zijn een bron van ergernis. Bovendien is 
rechtseenheid een aandachtspunt, omdat er kennelijk verschillen zijn tussen de raadsheren. 
 Er zijn ook wel verschillen tussen de gerechtshoven. De belastingsectoren scoren relatief 
goed als het gaat om de snelheid van de behandeling van zaken.137 Ten slotte is de rechtseenheid 
overal een aandachtspunt. 
 

                                                      
137  Bronnen: ’s-Gravenhage Totaal, Arnhem Totaal, 2004. Dat gaat naar Den Bosch toe, 2002. 



Rechtbanken  
Deze rapportage gaat uit van in 2001 geëntameerd KWO bij zes rechtbanken138, aangevuld met 
KWO’s uit Maastricht (2001) en Middelburg (2003). Eind 2005 is bij tien rechtbanken opnieuw 
een KWO uitgevoerd139. Dit betekent niet dat bij de andere rechtbanken geen KWO heeft 
plaatsgevonden. RechtspraaQ schrijft voor dat men dat periodiek doet. Twee rechtbanken sco-
ren opmerkelijk positief voor wat betreft de klanttevredenheid in het algemeen. Op de aspecten 
doorlooptijden en snelheid van uitspraak doen (komt klantgericht over) springt één rechtbank er 
positief uit; deze scoort echter weer minder op de aspecten motivering en leesbaarheid van de 
beslissingen. Wat betreft het rechterlijk functioneren, zitten de grote rechtbanken aan de lage 
kant, terwijl de middelgrote rechtbanken beter scoren. 
 Uit deze onderzoeken blijkt voorts dat een groot gedeelte van de respondenten van deze on-
derzoeken tevreden is over het functioneren van de rechtbanken. De rapportage benadrukt dat 
het rechterlijk functioneren in grote mate bepalend is voor de tevredenheid over de rechtbank als 
geheel. Klanten willen graag dat de rechter luistert naar partijen en hen de ruimte biedt om hun 
zegje te doen. Dat geldt vooral voor de strafsectoren. Men vindt wel dat daar vaak te weinig tijd 
voor een zitting wordt uitgetrokken. De motivering van uitspraken is in alle sectoren een aan-
dachtspunt, maar vooral in de strafsectoren. Ontevreden is men in algemene zin over de duur 
van de procedures en over de voorzieningen in de gerechtsgebouwen; dit betreft vooral de 
rechtszoekenden. Tussen de sectoren bestaan ook wel verschillen. Zo is in de bestuursrechtsec-
toren de tevredenheid redelijk goed over alle aspecten van het organisatorische en rechterlijke 
functioneren. Ook in de familiesectoren is men grotendeels wel tevreden, behalve over de 
wachttijden voorafgaand aan de zittingen. Dat geldt ook voor handelszaken en kantonzaken, 
maar daar is de rechtseenheid een aandachtspunt.  
 De onderzoekers concluderen dat er op alle onderzochte punten een toename is van de tevre-
denheid, maar enkele punten behoeven blijvende aandacht. 
 
Bestuursrechtelijke colleges  
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in 2004 een KWO geëntameerd. De uit-
komsten daarvan waren zeer positief voor de zorgvuldige manier van werken door dat College. 
De Centrale Raad van Beroep heeft aangegeven in 2007 een KWO te organiseren; het eerdere 
KWO, in 2001 had voor de Centrale Raad ook al een positieve uitkomst. 
 
3.4.4 Klachtenprocedures 
 
Artikel 26 van de gewijzigde wet schrijft voor dat de gerechtsbesturen een klachtenregeling 
vaststellen, goed te keuren door de Raad voor de rechtspraak en in overeenstemming met de 
artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Awb. Deze klachtenregeling maakt deel uit van het stel-
sel van kwaliteitszorg in de gerechten, althans dat was het doel van deze bepaling volgens de 
memorie van toelichting.140 Sinds 1 januari 2002 was in veel gerechten al een klachtenregeling 
van kracht, die echter in de loop van 2005 is vervangen door de huidige regeling. De Raad voor 
de rechtspraak heeft de totstandkoming van een nieuwe model-klachtenregeling geëntameerd. 
Deze model-klachtenregeling is met kleine wijzigingen door alle gerechten overgenomen. 
 
De klachtenregelingen  
In de klachtenregelingen is voorzien in de mogelijkheid dat een ieder over een gedraging van 
het gerecht een klacht in kan dienen bij het bestuur. In alle gerechten is de president krachtens 
mandaat van het bestuur belast met de tenuitvoerlegging van de klachtenregeling. Een klacht is 
slechts ontvankelijk als hij schriftelijk is ingediend en een onderwerp betreft dat tot het verant-
woordelijkheidsdomein van het gerechtsbestuur behoort. Dat impliceert dus gedragingen van 
                                                      
138  Prisma, Open voor publiek, klantwaarderingsonderzoeken in zes rechtbanken, maart 2002. 
139  Prisma, De zaken meer op orde, klantwaarderingsonderzoeken in tien rechtbanken, maart 2006. 
140  Kamerstukken II 1999-2000, 27 181, nr. 3, p. 50-51 (toelichting bij voorgesteld artikel 2.2.2.4). 
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een ieder die onder verantwoordelijkheid van het gerechtsbestuur in het gerecht werkzaam is. 
Rechterlijke beslissingen in het kader van een procedure zijn uitgezonderd van deze gedragin-
gen. In de praktijk is dat van belang, omdat veel klachten blijken te gaan over zaken die tot de 
rechterlijke gedingvoering en beslisbevoegdheid behoren. De behandelingstermijn is 6 of 10 
weken, afhankelijk van de keuze van het bestuur om al dan niet de klachtadviescommissie in te 
schakelen. De regelingen voorzien in de mogelijkheid van een afdoening in der minne, en daar-
van maken de gerechten ook gebruik. Afdoening in der minne leidt vrijwel altijd ook tot een 
schriftelijke bevestiging van de klacht en van de wijze van afdoening. De gerechtsbesturen 
schakelen liever niet de klachtadviescommissie in; dat gebeurt alleen als de feiten waarover ge-
klaagd wordt nader onderzoek vergen. Meestal blijkt dat niet nodig te zijn.141 
 
Aantallen  
Hieronder wordt een tabel weergegeven met daarin de aantallen ingediende en behandelde 
klachten per jaar. De aantallen ingediende klachten verschillen van de aantallen behandelde 
klachten, omdat veel klachten niet ontvankelijk zijn. Sommige gerechten hebben een onder-
scheid gemaakt tussen klachtbrieven en klachtelementen; wij hebben steeds de brieven geteld en 
aangenomen dat de in de zelfevaluaties niet gedefinieerde klachten als klachtbrieven zijn geteld. 
Waar geen informatie is verkregen hebben wij een x ingevuld. 
 
 
 Aantal 

ingedien-
de 
klachten  
2004 
  

Aantal  
Behandeld
2004 

Aantal 
gegronde 
klachten 
2004 

Aantal 
ingedien-
de 
klachten  
2005 

Aantal  
Behandeld 
2005 

Aantal ge-
gronde 
klachten 
2005 

Rechtbanken       
Alkmaar X x x x  x x 
Almelo 37 37 5 36 36 4 
Amsterdam 74 34 5 66 32 9 
Arnhem X x x x x x 
Assen 19 19 5 10 10 2 
Breda 35 33 11 30 29 6 
Den Bosch 40-50 x x 40-50 x x 
Den Haag 87 x 15 99 102 24 
Dordrecht 15 13   9 18 18 5 
Groningen 19 19   3 10 10 2 
Haarlem 41 41 x 56 56 x 
Leeuwarden 16 13 2 9 9 1 
Maastricht 12 6 3 17 8 0 
Middelburg 19 19 1 13 13 x 
Roermond 10 7 3 13 11 4 
Rotterdam X x x x x x 
Utrecht 28 28 7 58 58 9 
Zutphen   37 44  0 57 57 7 
Zwolle-Lelystad 18 18 5 29 29 4 
       
Appelcolleges       
Hof Arnhem 11 11 2 25 25 4 
Hof Amsterdam 12 8 4 7 4 1 
Hof Den Bosch 24 13 4 xx xx X 
Hof Den Haag 15 11 5 18 10 3 
Hof Leeuwarden X x x x x X 

                                                      
141  Dat wordt bevestigd door het onderzoek van Denekamp-Mulder, 2006, met name p. 155, waar zij aangeeft dat er 

in minder dan 10% van de gevallen wordt gehoord. 



 Aantal 
ingedien-
de 
klachten  
2004 
  

Aantal  
Behandeld
2004 

Aantal 
gegronde 
klachten 
2004 

Aantal 
ingedien-
de 
klachten  
2005 

Aantal  
Behandeld 
2005 

Aantal ge-
gronde 
klachten 
2005 

CRvB 2 2 2 0 0 0 
CBB 3 3 0 2 0 0 
 
Tabel 3-19 Klachtenregeling op basis van de data uit de zelfevaluaties  
 
Het valt op dat het aantal ingediende klachten aan de lage kant is. Dat heeft vermoedelijk te ma-
ken met de omstandigheid dat de klachtenregeling relatief kort van kracht is. Enerzijds kan dat 
betekenen dat de klachtgelegenheid nog niet open genoeg is; anderzijds kan dat betekenen dat 
de gebruikers van de gerechten relatief tevreden zijn over hun behandeling. Dat laatste blijkt 
ook wel uit de KWO’s bij de rechtbanken, uitgevoerd door Prisma. Daaruit blijkt dat professio-
nele klanten en rechtzoekenden overwegend tevreden zijn over het functioneren van rechters en 
gerechten. Om te achterhalen of ook tegen die achtergrond de klachtenregeling goed functio-
neert, is nader onderzoek vereist. 
 
Aard van de klachten  
De meeste zelfevaluaties zijn weinig specifiek over de aard van de klachten. Voor zover ze dat 
wel waren, kunnen we zien dat de meeste klachten gaan over zaken als: 
– Het ontbreken van informatie. 
– De lange tijd die het duurde voordat een zaak op zitting werd gepland.  
– Wijze van inning van het griffierecht. 
– Niet-ondertekende griffiersbrieven. 
– Bejegening door een rechter. 
– Enzovoorts. 
 
Twee voorbeelden: 
 
“De strafzaak tegen een verdachte was aangehouden. De benadeelde partij had van die aanhouding geen 
bericht ontvangen waardoor zij een vergeefse reis naar de rechtbank heeft moeten maken.  

 Gevolgen:  
- aan klaagster zijn door het bestuur van de rechtbank excuses aangeboden; 
- de kosten die zij heeft moeten maken om ter zitting te kunnen verschijnen, zijn geheel aan  

haar vergoed; 
- de betrokken medewerker die nalatig is geweest, is over het voorval onderhouden.” 

 
“Door een vergissing van een griffiemedewerker kreeg klager eerst te horen dat geen griffierecht ver-
schuldigd was en werd het bedrag aan hem terugbetaald. Nadien kreeg hij te verstaan dat dit recht wel 
verschuldigd was. Daartegen maakte klager bezwaar. Geoordeeld is dat klager op grond van de aan hem 
verstrekte (achteraf gebleken onjuiste) informatie erop mocht vertrouwen dat geen griffierecht verschul-
digd was.  
Gevolgen:  
- aan de sector civiel recht is opdracht gegeven de incasso van het griffierecht te staken; 
- de betrokken ambtenaar is over het voorval onderhouden.” 
 
Gevolgen voor de organisatie 
De meeste gerechtsbesturen benadrukken dat een klacht – ook als deze niet gegrond is – aanlei-
ding kan zijn om een bepaalde werkwijze nog eens te bezien. Vrijwel altijd wordt degene waar-
over geklaagd is daarvan in kennis gesteld alsmede diens leidinggevende. Gegronde klachten 
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over gedragingen van een persoon leiden tot een gesprek met die persoon. Klachten worden dus 
teruggekoppeld in de organisatie. 
 
Beoordeling 
Er wordt nog relatief weinig geklaagd bij de gerechten. Maar alle gerechten hebben een geope-
rationaliseerde klachtenregeling met een aangewezen portefeuillehouder. De meeste klachten 
worden binnen het kader van die regeling, maar informeel afgedaan. Voor zover er geklaagd 
wordt en klachten zijn gegrond bevonden, worden de uitkomsten van de klachtbehandeling te-
ruggekoppeld in de organisatie. In zoverre voldoen de gerechten aan hun wettelijke verplichtin-
gen. 
 
3.4.5 Samenvattende conclusie  
 
De gerechten hebben de ontwikkeling van hun externe oriëntatie al voorafgaand aan de invoe-
ring van de wet in gang gezet. Kennelijk tot hun eigen tevredenheid. Sectorgewijs worden con-
tacten onderhouden met organisaties in het veld; af en toe worden er ook bijeenkomsten georga-
niseerd waar rechters algemene kennis over het veld waarin zij opereren kunnen opdoen.  
 KWO’s worden overal georganiseerd. Daarmee is men ook al voorafgaand aan de invoering 
van de nieuwe wet begonnen, veelal in het kader van een INK-positiebepaling. Na de invoering 
van de WOBG is men ermee doorgegaan. 
 Ook klachtenregelingen zijn overal van kracht. In sommige gerechten worden weinig klach-
ten ingediend. Voor zover er geklaagd wordt en klachten als terecht worden beoordeeld, dan 
worden deze uitkomsten teruggekoppeld naar de betrokken medewerkers. 
 
 
3.5 Bestuurlijke onderbrenging van de sector kanton in de rechtbank 
 
3.5.1 Beoogde doelstellingen 
 

“De WOBG heeft tot doel enerzijds de samenwerking van de sector kanton met de andere sectoren 
binnen de rechtbank te bevorderen door bestuurlijke onderbrenging in de rechtbank en anderzijds de 
voordelen van kantonrechtspraak te behouden.” 142 

 
In dit hoofdstuk worden de gevolgen van de invoering van de WOBG op deze aspecten be-
schreven. Gestart wordt met de organisatorische gevolgen na invoering van de WOBG. 
 Incorporatie van de kantongerechten in het systeem van de rechtbanken was onder meer in-
gegeven door doelmatigheidsoverwegingen aangaande de rechtspraak. Met het Convenant Be-
stuurlijke Onderbrenging is de Kring van Nederlandse Kantonrechters onder voorwaarden ak-
koord gegaan met de samenwerking van de kantongerechten in de besturen van de rechtbanken. 
In het wetsvoorstel wordt gesproken over bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten in 
de rechtbanken, niet meer over integratie. 
Kantonrechters, verenigd in de beroepsvereniging Kring van Kantonrechters, en de voorzitters 
van de kantonsectoren, verenigd in het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters (LOK) had-
den zelf behoefte na te gaan hoe de inbedding van de sector kanton bij de rechtbank is ervaren. 
Daartoe heeft men de werkgroep Bestuurlijke Onderbrenging Kantongerechten (BOK) ingesteld 
en Prisma gevraagd onderzoek te doen naar de ervaringen, in- en extern. De resultaten van het 
onderzoek zijn samengevoegd in het rapport ‘Evaluatie Bestuurlijke Onderbrenging Kanton, 
oktober 2005, Prisma’ (hierna Prisma-onderzoek). De resultaten van dit onderzoek zijn in de 
beschrijving hierna per onderdeel ter aanvulling herkenbaar opgenomen.  
 
3.5.2 Organisatorische gevolgen 
                                                      
142  Kamerstukken II, 1999/2000, 27 181, nr 30, p. 30-31. 



Zelfevaluatie, gesprekken en enquête 
De organisatorische gevolgen van de bestuurlijke onderbrenging van de sector kanton bij de 
rechtbank als gevolg van de invoering van de WOBG moeten vooral gezocht worden in de ver-
antwoordingssfeer. De sector kanton is mede verantwoordelijk voor het functioneren van de 
rechtbank, maar ook andersom. De sector kanton is een sector als alle andere met in beginsel 
dezelfde structuur. Vaststelling van het sectorbudget is een bestuursaangelegenheid geworden. 
De sectorvoorzitter kanton maakt in de meeste gevallen deel uit van het bestuur. In ten minste 
een van de bevraagde gerechten is de sectorvoorzitter kanton ook plaatsvervangend president 
van de rechtbank. Bestuurlijke aangelegenheden zijn geen zaak meer van het kantongerecht al-
léén, maar van de rechtbank in haar geheel.  
 

“Hoewel de gevolgen op het formele vlak groot zijn: van zelfstandige organisatie naar een onderdeel 
van de rechtbank, zijn de feitelijke gevolgen minder.”  
 
Uit: Een zelfevaluatie.  

 
In een aantal zelfevaluaties komt naar voren dat voorgaande vooral de formele situatie aangeeft. 
Dat betekent dat de wet naar de letter wordt gevolgd, maar dat de samenwerking hier en daar de 
facto te wensen overlaat. Ongeveer een derde (zeven) van de rechtbanken geeft aan dat er wel 
zaken zijn veranderd. Afgezien van de bestuurlijke onderbrenging, zijn daarmee feitelijk de ge-
volgen minder groot en voelbaar. Dat sluit aan op hetgeen door de rechtbanken in de gesprekken 
aangegeven is. Wel ervaren medewerkers dat er minder mogelijkheden zijn om af te wijken van 
wat elders in de rechtbank gebeurt. Zij dienen zich te conformeren aan algemeen (bedrijfsvoe-
rings)beleid. Uit de gesprekken bij alle bevraagde gerechten komt naar voren dat anders dan in 
enkele zelfevaluaties opgenomen, de sector kanton haar onafhankelijke positie heeft behouden. 
De kantongerechten functioneren nog grotendeels identiek aan de situatie voorafgaand aan de 
invoering van de WOBG. Integratie met de rechtbank heeft niet in alle rechtbanken een enorme 
verandering veroorzaakt. In een aantal gevallen had men reeds een start gemaakt met een ver-
gaande onderlinge samenwerking van de kantongerechten (locaties) en met samenwerking tus-
sen de kantonrechten en de sectoren civiel en straf van de rechtbank. 
 De WOBG volgde daar met het onderbrengen van de sector kanton bij de rechtbanken op. 
Een van de gerechten geeft aan hoewel voordelen (gebruik faciliteiten) te zien, ook zonder de 
integratie te kunnen blijven bestaan.  
 In vrijwel alle bevraagde gerechten is (in wisselende mate of intensiteit) met name vanuit de 
eigenheid van de sector kanton, verzet of weerstand geweest tegen integratie bij de rechtbank. 
Het gevoel een apart onderdeel te zijn wordt mogelijk versterkt door het feit dat men bij de ver-
schillende gerechten in de sector kanton met buitenlocaties werkt. Mogelijk dat dit ook een ver-
klaring is voor de verdeeldheid aangaande de stelling in de webenquête of de bestuurlijke op-
hanging van de kantongerechten binnen het gerecht de taakvervulling van de sector kanton heeft 
versterkt: 56% is het eens, 21% is het oneens, de overige 23% is neutraal. 
 Anders dan de overige sectoren in de rechtbanken hebben de sectoren kanton van een aantal 
rechtbanken een platte organisatiestructuur. Dat wil zeggen dat er geen ‘tussenbazen’ zijn. Die 
worden niet geaccepteerd. De sectorvoorzitter ondersteund door de sectorcoördinator heeft het 
voor het zeggen. In een geval gaat het dan om 165 fte’s.  
 De wet schrijft voor dat er een sector kanton moet zijn. Zodra deze wettelijke inbedding zou 
worden opgeheven, ziet men bij verschillende van de gerechten de sector kanton verdwijnen 
en/of opgaan in de sectoren civiel en straf. 
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3.5.3 Evaluatie Prisma 
 
Uit het Prisma-onderzoek143 komt naar voren dat medewerkers per saldo tevreden zijn over de 
bestuurlijke onderbrenging. De organisatie is professioneler, met een meer uniforme werkwijze 
in de sector en rechtbankbreed, meer mogelijkheden van samenwerking en mobiliteit. De onte-
vredenheid betreft vooral de toenemende bureaucratie, waarvan men voordien minder last had. 
Dit laatste wordt zowel door voor- als tegenstanders als grootste negatieve effect van de be-
stuurlijke onderbrenging gezien. 
 Betrekkelijk weinig professionele klanten nemen vanaf 2002 enige voor hen noemenswaar-
dige verandering waar. Wanneer dat wel het geval is, constateert men meestal dat de organisatie 
meer gestroomlijnd is, meer uniform in werkwijze en communicatie, zakelijker en formeler. 
Overigens relateren deze professionele klanten de veranderingen nauwelijks aan de bestuurlijke 
onderbrenging.  
 
3.5.4 Samenvattende conclusie 
 
Voor wat betreft het oordeel over de organisatorische gevolgen de WOBG voor de sector kanton 
bestaat nogal verschil tussen de door de gerechten ingevulde zelfevaluatie en het beeld geschetst 
in de diverse gesprekken die zijn gevoerd. Waar de zelfevaluatie uitgaat van een behoorlijke 
organisatorische verandering blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen. Dit sluit aan bij de ge-
dachte dat de wet de formele situatie weergeeft, terwijl de werkelijkheid een ander beeld geeft 
en de veranderingen feitelijk minder groot zijn. De sector kanton heeft net als de andere secto-
ren een behoorlijk autonome positie binnen de rechtbanken. Dat wordt nog eens onderschreven 
door de cultuurverschillen ten opzichte van bijvoorbeeld de sector civiel. De organisatie van de 
sector kanton lijkt nog erg op de oude situatie waarin de kantonrechters een behoorlijk autono-
me positie innamen. 
 
 
3.6 Samenwerking sector kanton en de andere sectoren 
 
3.6.1 Zelfevaluatie, gesprekken en enquête 
 
De bestuurlijke inbedding van de sector kanton heeft meer mogelijkheden voor mobiliteit opge-
leverd. Dat wil niet zeggen dat hier ook gebruik van gemaakt wordt. Het is eenvoudiger om op 
bestuurlijk niveau in te spelen op eventuele capaciteitsproblemen. De sector kanton speelt een 
rol in het horizontale mobiliteitsbeleid, zowel als ontvangende als uitzendende partij. Een van 
de gerechten geeft aan dat andere sectoren nog meer gebruik zouden kunnen maken van de 
voordelen van de kantonrechtspraak. De mobiliteit onder de leden van de rechterlijke macht 
kent volgens dit gerecht een traag verloop. Onder meer doordat alle rechters in de sector kanton 
vice-president of coördinerend vice-president zijn, vindt nauwelijks of geen roulatie met de an-
dere sectoren plaats. Opvallend is dat bij alle bevraagde gerechten de medewerkers in de sector 
kanton al geruime tijd in de sector werkzaam zijn. Dit wijst ook op een lage roulatiegraad. De 
horizontale mobiliteit kent overigens zowel een incidenteel als structureel karakter. Zo geeft een 
van de gerechten aan dat enkele rechters parttime in de sector kanton werkzaam zijn en parttime 
in een andere sector. Datzelfde geldt voor secretarissen. Samenwerking met de sector kanton 
verloopt daarmee zoals de samenwerking tussen de andere sectoren ook verloopt. Samenwer-
king vindt in die zin ook plaats op kwaliteitsgebied. 
 De resultaten van de webenquête van alle bevraagde gerechten laten zien dat een meerder-
heid het eens is met de stelling dat sinds de bestuurlijke onderbrenging van het kanton in de 
rechtbank de samenwerking tussen de kantonorganisatie en de rechtbank verbeterd is. 72% is 
                                                      
143  Werkgroep Bestuurlijke onderbrenging Kantongerechten, Kantonrechtspraak in de 21e eeuw, Naar afdoening 'op 

maat', Een bijdrage aan de evaluatie van de bestuurlijke onderbrenging van de kantongerechten, 1 maart 2006. 



het eens, 10% is het oneens, de overige 8% is neutraal. In de gesprekken komt naar voren dat de 
sectoren behoorlijk onafhankelijk van elkaar werken. Tevens bestaan cultuurverschillen tussen 
de sectoren. Bestuurlijk werken de sectoren samen. Een van de gerechten geeft duidelijk aan dat 
de sectoren elkaar bijstaan wanneer het financieel een keer minder gaat. De sector kanton is daar 
geen uitzondering op. Wel is er bij bijna alle onderzochte rechtbanken een gedeeld beeld dat de 
sectoren kanton het financieel beter doen en op deze wijze de ‘verliesgevende sectoren sponso-
ren’. Men ervaart dit kennelijk nog niet als een normale situatie die het gevolg is van een ge-
deelde bekostiging en integrale sturing.  
 De WOBG heeft voor de sector kanton niet heel veel verandering teweeggebracht, zo blijkt 
uit de gevoerde gesprekken; men werkte voorafgaand aan de invoering van de wet ook al met 
elkaar samen. Wel is men bezorgd, zoals aangegeven in de zelfevaluatie, dat dit bijspringen met 
de komst van het baten-lastenstelsel niet meer zo vanzelfsprekend zal zijn. De komst van het 
baten-lastenstelsel en/of het zien van de sectoren als betrekkelijk zelfstandige eenheden daarin, 
stimuleert samenwerking niet volgens enkele gerechten. Samenwerking roept in dat stelsel de 
vraag op naar een vergoeding naar de intern geleverde dienst. Vanuit de sector kanton wordt in 
de verschillende gerechten samengewerkt met externe partijen (deurwaarders) ter bevordering 
van de efficiëntie. 
 
3.6.2 Evaluatie Prisma 
 
Uit de resultaten van het Prisma-onderzoek komt naar voren dat de organisatie professioneler is, 
een meer uniforme werkwijze in de sector en rechtbankbreed heeft en er meer mogelijkheden tot 
samenwerking en mobiliteit zijn.  
 
3.6.3 Samenvattende conclusie 
 
Zowel uit de zelfevaluatie als uit de gesprekken komt naar voren dat samenwerking in de zin 
van roulatie beperkt is. Dat komt onder meer door de positie van de kantonrechters en de cultuur 
in de sector kanton. De WOBG heeft voor de sector kanton weinig verandering teweeggebracht 
ten aanzien van samenwerking. Voorafgaand aan de invoering werd ook al samengewerkt. Dat 
niet alles aan de WOBG toe te schrijven valt, blijkt ook uit de opmerking in het begin van het 
rapport van het Prisma-onderzoek. Daar wordt opgemerkt dat de bestuurlijke onderbrenging in 
tijd min of meer gelijk liep met andere ontwikkelingen in de rechtspraak. Wel is men bedacht op 
de invloed van het baten-lastenstelsel op de samenwerking.  
 
 
3.7 Zijn de voordelen van kantonrechtspraak behouden gebleven? 
 
3.7.1 Zelfevaluatie, gesprekken en enquête 
 
In algemene zin zijn de voordelen van kantonrechtspraak behouden gebleven. Door bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in de sectoren te beleggen, en daarmee ook in de 
sector kanton, wordt de betreffende sector in de gelegenheid gesteld vanuit de eigen cultuur te 
voorzien in de behoefte aan rechtspraak en is er weinig tot niets in de werkwijze gewijzigd. 
 De bevraagde gerechten geven aan dat de cultuur in de sector kanton er een is van het voor-
komen van achterstanden. De toegankelijkheid van de kantonrechtspraak is bij wet geregeld en 
zal door invoering van de WOBG niet veranderen. Een van de gerechten geeft in de zelfevalua-
tie aan dat de kantonrechters in feite nog steeds op dezelfde wijze werken als voorheen.  
 

“De wijze waarop de kantonrechtspraak plaatsvindt, is niet anders geworden dan deze was voor 1 ja-
nuari 2002.”  
 
Uit: Een zelfevaluatie. 
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Wel geeft een aantal gerechten aan dat wil de meerwaarde van de kantonrechtspraak behouden 
blijven, de werkdruk zal moeten verminderen. Eén gerecht geeft in de zelfevaluatie aan dat de 
sector kanton het meest prominente voorbeeld is van hoe men door de kwaliteitsbodem kan zak-
ken, vanwege de drang om te produceren. Bij vrijwel alle gerechten valt op dat de attitude bij de 
sector kanton gericht is op instroom = uitstroom. Met andere woorden, er ontstaan geen achter-
standen. De gerechten geven in hun zelfevaluatie aan dat het kwaliteitsniveau onder druk is ko-
men te staan door de toename van het aantal zaken, het (zelf) niet toestaan van achterstanden en 
de wil om te produceren. De meeste gerechten geven aan dat deze zelf opgelegde productiedruk 
de kwaliteit onder druk zet. Desondanks onderschrijft men de stelling dat de voordelen en werk-
wijze van het kantongerecht redelijk tot goed behouden zijn gebleven. Overigens worden geen 
voorbeelden gegeven van de wijze waarop de voordelen en werkwijze van het kantongerecht in 
het geding zijn gekomen door de samenvoeging. Dat blijkt ook uit de resultaten van de weben-
quête. De meerderheid van de respondenten van de bevraagde gerechten is het eens met de in de 
webenquête geformuleerde stellingen ten aanzien van het behoud van het specifieke karakter 
van de kantongerechten. Op de stelling dat de karakteristieke snelheid behouden is reageerde: 
92% eens, 1% oneens, 7% neutraal. Ten aanzien van de laagdrempeligheid reageerde: 88% 
eens, 4% oneens, 8% neutraal. En tot slot op de stelling dat toegankelijkheid behouden is geble-
ven reageerde: 85% eens, 8% oneens, 7% neutraal. 
 De sector kanton is beducht voor samenvoeging met de sector civiel, omdat zij nu geen ach-
terstanden kent en de sector civiel over het algemeen wel. 
 De voorzitter van de sector kanton heeft een eigen bevoegdheid om regelmatig overleg te 
voeren met de professionele (externe) relaties. Met deze relaties worden praktische en doeltref-
fende afspraken gemaakt over (snelle) verwerking van de zaken.  
 
3.7.2 Evaluatie Prisma 
 
De resultaten van het Prisma-onderzoek laten zien dat de externe partijen, de professionele klan-
ten, laagdrempeligheid, snelheid en klantgerichtheid als factoren zien waarmee de sector kanton 
zich onderscheidt van de andere. De tevredenheid over rechtseenheid en de motiveringen blijft 
echter achter.  
 
3.7.3 Samenvattend 
 
Uit de webenquête komt naar voren dat een grote meerderheid van de respondenten het eens is 
met de stelling dat het specifieke karakter van de sector kanton (snelheid, laagdrempeligheid en 
toegankelijkheid) behouden is gebleven. Dit wordt onderschreven door de in-/externe resultaten 
van het Prisma-onderzoek. De externe partijen hebben nauwelijks verschil ten opzichte van de 
situatie voor 2002 in tevredenheid over de sector kanton waargenomen. Ook in de gesprekken 
wordt dit onderschreven, al merkt men wel op dat de productiedruk de kwaliteit onder druk zet.  
 
 
 
3.8 Samenvattende conclusies 
 
3.8.1 Conclusies ten aanzien van integrale besluitvorming en sturing 
 
Ten aanzien van de inrichting van het bestuur voldoen de onderzochte gerechten aan de wet en 
wordt aangegeven dat het model in de praktijk redelijk tot goed functioneert. Er is in alle geval-
len sprake van een taakverdeling binnen het bestuur, waarbij opvalt dat bij vooral de kleinere 
gerechten de president en de directeur bedrijfsvoering de bedrijfsvoeringsthema’s voor hun re-
kening nemen. Bij de grotere gerechten is er veelal sprake van een portefeuilleverdeling of in-
stelling van commissies. Ook is er een tendens naar de vorming van een dagelijks bestuur, waar-



in de president en de directeur bedrijfsvoering eventueel aangevuld door één sectorvoorzitter de 
niet beleidsgevoelige beslissingen voor het bestuur nemen. In meer of mindere mate werken de 
gerechten met een dergelijke constructie (vooral de middelgrote en kleinere gerechten). Dit 
hangt op zijn beurt weer samen met de tijdsbesteding van de sectorvoorzitters. Bij bijna alle ge-
rechten zijn richtlijnen geformuleerd voor de tijdsverdeling van sectorvoorzitters tussen be-
stuurs- en managementactiviteiten en zittingen. Bij de kleine en middelgrote gerechten is de 
verhouding grofweg 70/30 (management/zittingen) en bij de grote rechtbanken gaat dit naar een 
fulltime besteding aan bestuurswerk.  
 Op sectorniveau is er variatie in de organisatievormen. Dit varieert met de grootte van de 
organisatie, maar ook tussen organisaties van gelijke omvang zijn er verschillen. Bij bijna alle 
onderzochte organisaties is er sprake van een sectorvoorzitter en een sectorcoördinator of sec-
tormanager. De sectorvoorzitter is bij alle organisaties integraal verantwoordelijk voor het op-
stellen en uitvoeren van het beleid in de sector zoals beschreven in de WOBG. Daaronder valt 
het voorstellen (ter vaststelling in het bestuur) van het sectorale jaarplan en het realiseren ervan. 
De inhoudelijke sturing van de sectorvoorzitter is beperkt; het beeld is dat zij veel tijd kwijt zijn 
met extern overleg, zittingen en bestuurstaken.  
 Ten aanzien van het humanresourcesbeleid kan gesteld worden dat dit nog niet tot bloei is 
gebracht. Onderwerpen als managementdevelopment, opleiding en ontwikkeling en strategisch 
personeelsbeleid staan weliswaar de laatste tijd wat steviger op de bestuursagenda, maar overleg 
hierover vindt nog niet gestructureerd en systematisch plaats. Bovenstaande punten worden ech-
ter niet ondervangen in een beleidsplan en/of een integraal personeelsbeleid. Gerechten hebben 
over het algemeen maar op enkele vlakken van het human resources spectrum een beleid ont-
wikkeld. Dit komt vooral tot uiting in het ontbreken van opleidingsprogramma’s, loopbaanont-
wikkeltrajecten en MD-programma’s. Ook ten aanzien van (verbetering van) het eigen bestuur-
lijk functioneren vinden geen zichtbare activiteiten plaats.  
 Alle rechtbanken en appelcolleges hebben hun interne verantwoordingssysteem afgestemd 
op de structuur van de viermaandsrapportages en jaarlijkse verantwoording aan de Raad voor de 
rechtspraak. De voortgang van het jaarplan wordt veelal maandelijks of tweemaandelijks ge-
volgd door middel van managementrapportages. De bestuursleden zijn zeer tevreden over de 
interne transparantie en hebben toegang tot managementinformatie uit de andere sectoren. Wel 
is de managementrapportage niet altijd onderwerp op de bestuursagenda. Het blijft daarmee 
soms primair een onderwerp voor de president en de directeur bedrijfsvoering.  
 Tot slot is een belangrijke functie van de gerechtsvergadering die van klankbord of adviseur. 
In alle gerechten komt deze bijeen, verschillend van jaarlijks tot twee keer per jaar. Ook de OR 
heeft een plaats in de organisatie; hierop lijken de WOBG en de Wet Raad weinig impact te 
hebben gehad. De OR houdt zich bezig met de gebruikelijke thema’s over de interne organisatie 
(o.a. personeelsbeleid en de relatie met de bestuurder). Dit geeft aan dat het systeem werkt zoals 
het zou moeten.  
 
3.8.2 Conclusies ten aanzien van externe oriëntatie en klachtenregelingen 
 
Externe oriëntatie was al voorafgaand aan de invoering van de wet in gang gezet. Nu worden 
sectorgewijs contacten onderhouden met organisaties in het veld; af en toe worden er ook bij-
eenkomsten georganiseerd waar rechters algemene kennis over het veld waarin zij opereren op 
kunnen doen.  
 Ook worden overal KWO’s georganiseerd; veelal was dit in het kader van een INK-
positiebepaling al in gang gezet. Na de invoering van de WOBG is men ermee doorgegaan. 
 Ook klachtenregelingen zijn overal van kracht. In sommige gerechten worden weinig klach-
ten ingediend. Voor zover er geklaagd wordt en klachten als terecht worden beoordeeld, dan 
worden deze uitkomsten teruggekoppeld naar de betrokken medewerkers. 
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3.8.3 Conclusies ten aanzien van de bestuurlijke onderbrenging van de sector kanton 
 
De uitgangspunten van de WOBG ten aanzien van de positie van de sector kanton waren ener-
zijds de samenwerking van de sector kanton met de andere sectoren binnen de rechtbank te be-
vorderen en anderzijds de voordelen van kantonrechtspraak te behouden. In het onderzoek is 
daarnaast aandacht besteed aan de organisatorische gevolgen van de WOBG.  
 Daarmee startend blijkt uit het onderzoek dat de organisatorische gevolgen formeel behoor-
lijk groot lijken te zijn, maar dat de feitelijke verandering van veel kleinere omvang is. De sec-
tor kanton heeft in de meeste rechtbanken net als de andere sectoren een behoorlijke autonome 
positie. De organisatie van de sector kanton lijkt daarmee in een aantal gevallen nog sterk op de 
oude situatie. Met andere woorden, de impact van de WOBG lijkt minder groot dan men vooraf 
vermoedde.  
 Een van de uitgangspunten van de WOBG was het bevorderen van samenwerking van de 
sector kanton met andere sectoren binnen de rechtbank. Door verschillende oorzaken lijkt dit 
niet gelukt. Dat dit niet symptomatisch is voor de sector kanton blijkt uit het feit dat ook roulatie 
tussen andere sectoren dan de sector kanton nauwelijks tot stand komt. De samenwerking van 
de sector kanton met andere sectoren is niet of nauwelijks anders dan voor de invoering van de 
WOBG; met name bij de kleine rechtbanken was en is die er wel. Wel is men bedacht op de 
invloed van het baten-lastenstelsel op de samenwerking. 
 Een ander uitgangspunt van de WOBG was het behoud van de voordelen van kantonrecht-
spraak. Dit lijkt geslaagd. Het is maar de vraag of dat toe te schrijven is aan de WOBG. Het lijkt 
erop dat het juist aansluit bij de beperkte impact van de WOBG op de organisatie en samenwer-
king. Immers, omdat die impact beperkt is en de organisatie en de cultuur van de sector geen 
geweld worden aangedaan, zal de werkwijze van de sector kanton ook niet veranderen en zullen 
de voordelen behouden blijven.  



4  Bevindingen ten aanzien van de Raad voor de recht-
spraak in relatie tot de gerechten en het ministerie 

 

 

 

Inleiding 
 
Centraal in de organisatie van de rechtspraak staat sinds 2002 de Raad voor de rechtspraak 
(raad). Zoals in hoofdstuk 1 en 2 ook is beschreven opereert de raad als schakel tussen gerech-
ten en het ministerie van Justitie. In dit hoofdstuk gaan wij in op de relatie tussen gerechten en 
de raad en de raad en het ministerie. Hierbij zullen wij achtereenvolgens de volgende onderwer-
pen behandelen: financiering, planning en control en verantwoording, rechtseenheid en juridi-
sche kwaliteit, de presidentenvergadering en de relatie raad en ministerie van Justitie waarbij 
wetgevingsadvisering een van de onderwerpen is. 
 Een belangrijke taak voor de raad is het financiële beheer van de rechtspraak. Om het finan-
ciële beheer te duiden en te begrijpen geven wij eerst een analyse van het bekostigingsstelsel.  
 
 
4.1 Bekostigingssystematiek 
 
4.1.1 Kort overzicht van de historie 
 
De basis voor het huidige bekostigingsstelsel is het Besluit financiering rechtspraak 2005.144 Het 
doel van de bekostigingssystematiek is het inzichtelijk maken van de bestedingen van de recht-
spraak ten behoeve van een betere verantwoording aan de minister van Justitie, de regering, het 
parlement en het publiek. 
 De Raad voor de rechtspraak stelt in zijn jaarverslag van 2002: “Met de oprichting van de 
Raad voor de rechtspraak is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de rechtspraak geïntrodu-
ceerd. Voorheen werden middelen direct door het ministerie van Justitie beschikbaar gesteld aan 
de individuele gerechten. Om directe invloed van de minister op individuele gerechten weg te 
nemen is nu de raad belast met het verwerven van de middelen. De raad dient een begrotings-
voorstel in bij de minister. Vervolgens verdeelt de raad de middelen over de gerechten”.145 Deze 
verdeling vindt plaats op basis van output (productie) in plaats van geraamde uitgaven. In 2005 
is men formeel overgestapt op outputfinanciering en is een nieuw boekhoudsysteem ingevoerd 
ter ondersteuning van het bekostigingsmodel. Dit nieuwe boekhoudsysteem is het baten-
lastenstelsel (BLS). Het BLS heeft het kasverplichtingenstelsel vervangen. 
 Van 2002 tot 2005 stuurden de raad en het ministerie van Justitie op basis van 49 zaakcate-
gorieën. Deze zaakcategorieën en de daaraan gekoppelde gemiddelde behandeltijden werden 
vastgelegd in het Besluit financiering rechtspraak146 (zie bijlage C.1). Doordat binnen de zaaks-
categorieën nog een differentiatie bestond werd de indruk gewekt dat het ministerie van Justitie 
sterk op detail stuurde. Bovendien werd het model als complex ervaren door de betrokkenen. 
Vanaf 2005 werkt het bekostigingsmodel met elf productgroepen (zie bijlage C.2). Het ministe-
rie bekostigt de gerechten, via de raad, op basis van de productgroepen. 

                                                      
144  Besluit financiering rechtspraak, Stb 2005, nr 55. 
145  Jaarverslag 2002 Raad voor de rechtspraak. 
146  Besluit financiering rechtspraak 2002, Stb. 2002 nr. 390. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

1/1/2002
Bekostiging op 
basis van output

1/1/2005
Invoering BLS
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financiering 
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Invoering Wet 
OBG en Wet Raad
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Evaluatierapport
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financiering 
rechtspraak

In het overzicht is het bekostigingsstelsel in de periode 1998 tot en met 2007 weergegeven. 
Verderop in dit hoofdstuk zullen wij de verschillende onderdelen uit dit overzicht behandelen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4.1: Historie bekostigingsstelsel 
 

4.1.2 Achtergrond en uitgangspunten van het bekostigingsmodel 
 
De scheiding der machten maakt dat de rechtspraak een bijzondere financieringspositie nodig 
heeft. De minister van Justitie heeft een systeemverantwoordelijkheid voor de rechtspraak 
waardoor hij niet kan sturen op aard en bedrijfsvoering via de financiering. Dit heeft geleid tot 
het uitgangspunt van de bijzondere kenmerken van het bekostigingsmodel: “In de praktijk blijkt 
de positie van de begroting voor de rechtspraak als onderdeel van de departementale begroting 
te leiden tot een verkeerd soort dynamiek”.147 
 In 2003 is het bekostigingsmodel geëvalueerd (rapport ‘met recht gefinancierd’) en zijn er 
door de onderzoekers aanbevelingen gedaan voor aanpassingen van het bekostigingsmodel. Het 
rapport ‘met recht gefinancierd’ geeft de volgende basis aan voor het bekostigingsmodel: 
– Het volgt de daadwerkelijke kosten. 
– Het heeft als uitgangspunt een open-eind-karakter (maatschappelijke vraag naar recht-

spraak), maar kan budgettair ingekaderd worden. 
– Het gaat uit van planningen en niet van realisatie. 
– De gefinancierde levert de parameters voor het model (Lamicie-tijden; prognoses). 
– Financiering vindt getrapt plaats via de Raad voor de rechtspraak. 
– Er is sprake van beperkte verantwoording en/of afrekening. 
In het financieringsbesluit 2005 wordt de beoogde doelstelling als volgt samengevat: “...de fi-
nanciering te vereenvoudigen, transparant te maken en in het systeem prikkels voor slagvaar-
digheid en doelmatigheid in te bouwen. Extra inspanning of meer doelmatigheid worden be-
loond. Dit laatste door het verrekenen van productieverschillen”. 
 
Periode 2002-2005 
In 2002 is gestart met het project Invoering baten-lastenstelsel. Met behulp van het baten-
lastenstelsel worden de integrale kosten van zaken inzichtelijker en eenduidiger in beeld ge-
bracht dan met het oude systeem, de geïntegreerde kasverplichtingenadministratie. Dit project 
heeft geleid tot de formele invoering van het baten-lastenstelsel per 1 januari 2005. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot betere bestuurlijke informatie en bedrijfsvoering bij de gerechten en tot 
een verdere objectivering van de relatie tussen de raad en de minister van Justitie.148  
                                                      
147  Rapport ‘Met recht gefinancierd’, AEF, Utrecht 2003. 
148   Jaarverslag 2002 Raad voor de rechtspraak: <www.rechtspraak.nl>. 



 In 2002 was men nog niet klaar voor de invoering van het baten-lastenstelsel. Dit heeft ertoe 
geleid dat er een ontwikkelings-AMvB is gemaakt voor de periode 2002 tot 2005. In deze peri-
ode zijn er wel productieafspraken gemaakt tussen de raad en de gerechten, maar is er nog niet 
volledig volgens de richtlijnen van het baten-lastenstelsel en outputfinanciering gewerkt. Met de 
verschillen in productiviteit tussen gerechten werd omgegaan door middel van het begrip ‘bud-
gettaire scheefgroei’. 
 
Budgettaire scheefgroei 
Binnen de rechtspraak wordt het begrip scheefgroei gehanteerd. Dit geeft het verschil aan tussen 
het budget dat volgens de Lamicie-werklastmethodiek nodig is om de afgesproken productie te 
realiseren en het werkelijk aan de rechtspraak beschikbaar gestelde budget. Als gevolg van de 
wijze waarop de rechtspraak in het verleden gefinancierd werd, bestaat deze scheefgroei zowel 
op het niveau van de rechtspraak als geheel als op het niveau van de gerechten ten opzichte van 
elkaar (relatieve scheefgroei). Scheefgroei op rechtspraakniveau wordt aangeduid als het ‘bud-
gettekort op grond van de AMvB Financiering Rechtspraak’.149  
 Vanaf 2002 wordt er zodoende gewerkt met prognoses van de aantallen zaken per zaakcate-
gorie en op basis van deze prognoses krijgen de gerechten een budget toegekend. Dit budget 
wordt gecomplementeerd met financiering uit een aantal niet productiegerelateerde onderdelen. 
Als een gerecht zijn geprognosticeerde productie niet haalt of juist overschrijdt, dan wordt dit 
verschil bijgehouden op een aparte (egalisatie)rekening, waarbij het de bedoeling is dat de over- 
en onderschrijdingen over een periode van vijf jaar worden gecorrigeerd. 
 In de periode tussen 2002 en 2005 is er door de raad gestuurd op het verkleinen van de pro-
ductieverschillen. Hiervoor kregen goed presterende gerechten (met een hoge productiviteit) 
extra budget, met de bedoeling dit te investeren in kwaliteitsverbetering en minder productieve 
gerechten werden niet direct gekort, maar er bestond wel een dreiging van minder budget en er 
was in ieder geval sprake van een vermindering ten opzichte van de goed presterende gerechten. 
 Een belangrijk gegeven in de eerste periode was dat er onvoldoende budget bij het ministerie 
van Justitie was om de volledige begroting van de raad te dekken. In 2005 was er voor het eerst 
sprake van een volledige financiering van de berekende kosten voor de rechtspraak. 
 In het Lamicie-model is per zaakcategorie de gemiddelde behandeltijd vastgesteld. Door de 
productieaantallen te vermenigvuldigen met de gemiddelde behandeltijden wordt het tijdsbe-
slag, uitgedrukt in het aantal uren, berekend. Dit is de gewogen productie. De gemiddelde be-
handeltijden voor deze periode zijn berekend op basis van bijeenkomsten met praktijkdeskundi-
gen.  
 In 2005 is besloten tot het verkleinen van het aantal zaakcategorieën150. Met het samenvoe-
gen van de 49 categorieën in elf productgroepen beoogde de minister het volgende: 
– een vereenvoudiging door het basisbudget met minder variabelen te bepalen waardoor de prog-

nosegevoeligheid van de budgettering afneemt; 
– het beeld weg te nemen dat hij vonnissen per categorie ‘koopt’; 
– prognoses in de categorieën indicatoren voor de vraag naar rechtspraak te maken; 
– de verantwoordelijkheid van de raad zwaarder en meer integraal te maken. 
Hierna zullen wij meer in detail beschrijven wat het baten-lastenstelsel inhoudt en hoe het be-
kostigingsmodel opereert. 
 
 
 
 
 

                                                      
149 Jaarverslag 2002 Raad voor de rechtspraak, p. 36. 
150  Maar alleen in de verhouding ministerie en raad. 
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4.1.3 Hoe werkt het bekostigingsmodel? 
 
Hierna geven wij een beschrijving van het bekostigingsmodel zoals het van kracht is vanaf 
1 januari 2005. De bekostiging van de rechtspraak door het ministerie van Justitie gebeurt aan 
de hand van productgroepen. De bekostiging valt uiteen in twee delen:  
1 Prestatiegerelateerde bekostiging volgens het outputsysteem. Dit betreft de zogenaamde La-

micie-zaakcategorieën. Samenhangende zaakcategorieën zijn samengevoegd in productgroe-
pen. 

2 Niet-Lamicie-productgroepen. Hiervoor krijgen de gerechten een taakstellend lumpsumbud-
get. Dit betekent dat er sprake is van een vooraf vastgesteld budget dat niet afhankelijk is van 
de hoeveelheid afgehandelde zaken. Het budget is wel gekoppeld aan een te realiseren resul-
taat, maar de invulling van de realisatie staat de gerechten vrij. 

 
Het prestatiegerelateerde deel van het bekostigingsmodel kent vier pijlers: 
– Het Lamicie-model. 
– De integrale kostprijs. 
– Verrekenen meer- en minderproductie. 
– Prijs- en volumeafspraken. 
 
Het Lamicie-model 
Voor zowel het financieren op basis van output als voor het baten-lastenstelsel is een kostprijs 
voor de rechtspraak gedefinieerd. Deze kostprijs vormt de basis voor de bekostiging van de 
rechtspraak. De kostprijs is tot stand gekomen door middel van een ‘expertmeeting’. Daarin is 
door een groep – representatieve – experts een inschatting gemaakt van de werklast van de 
rechtspraak. Dit heeft geresulteerd in het Lamicie-werklastmetingssysteem.  
De term ‘Lamicie’ komt een aantal malen in een verschillende context voor in het bekostigings-
systeem.  
1 Lamicie-zaakcategorieën. In totaal kent het model 49 zaakcategorieën. Op basis van deze 

categorieën berekent de raad de vergoeding die een gerecht krijgt. Binnen de zaakcategorie-
en is er sprake van een differentiatie naar de kosten van gerechtelijke ambtenaren en rechter-
lijke ambtenaren. Daarnaast bestaat een onderscheid naar kantongerechten, rechtbanken en 
gerechtshoven. Een zaakcategorie is een deel van de productie dat binnen een gerechtscate-
gorie op gelijksoortige wijze wordt behandeld. De zaakcategorieën vormen tezamen de zo-
genaamde assortimentsmix. Een unieke assortimentsmix vormt een productgroep. 

2 Lamicie-minutentarieven. Aan de zaakcategorieën zijn minutentarieven verbonden. Dit is het 
bedrag dat een gerecht krijgt als vergoeding voor de gemaakte kosten per productgroep. 

3 Lamicie-(minuten)gemiddelden: het aantal Lamicie-minuten dat staat voor een productgroep. 
Hiernaar wordt vaak verwezen als Lamicie-normen, maar feitelijk zijn dit de gemiddelde tij-
den die eens per drie jaar worden vastgesteld. 

4 Lamicie-werklastmeting: het onderzoek naar de benodigde hoeveelheid tijd per product-
groep, op basis waarvan de Lamicie-gemiddelden worden berekend. 

 
De integrale kostprijs 
Zoals in de inleiding vermeld, kent het bekostigingsmodel een prestatiegerelateerde component 
en een vaste component. De raad maakt prijs- en volumeafspraken met het ministerie van Justi-
tie. Deze afspraken worden één op één doorvertaald naar de gerechten. De prijs- en volumeaf-
spraken resulteren samen met de lumpsum (= niet-volumegerelateerde) budgetten in de op-
brengsten voor de gerechten. 
 De prijs per zaak is opgebouwd uit de directe kosten voor de afhandeling van zaken en kos-
ten voor overhead. De overhead bestaat uit kosten die de raad centraal voor zijn rekening neemt 
(opleiding/SSR, automatisering/ICTRO en huisvesting) en kosten als staffuncties en bureau 
raad. Deze kosten zijn verrekend in de minutentarieven, maar worden door de raad direct inge-



houden op de vergoedingen aan de gerechten. De decentrale overhead bestaat daarmee alleen uit 
kosten voor de staffuncties. De directe kosten bestaan uit: 
– Personele kosten. 
– Exploitatiekosten: dit zijn de gebruikerskosten (o.a. schoonmaak). 
– Personeelsgebonden kosten. 
– Aanschaffingen en afschrijvingen. 
– Overige kosten. 
De prijs per zaak van een productgroep bestaat uit de geadministreerde kosten van een product-
groep gedeeld door het aantal zaken van de productgroep. Het ministerie stelt dus budgetten 
vast per productgroep die vervolgens door de rechterlijke macht worden teruggerekend naar 
prijzen per zaak. 
 De drie bijzondere productgroepen worden volgens een taakstellend budget bekostigd. Dit 
betekent dat er een budget wordt uitgekeerd op basis van een raming. De gerechten moeten dit 
budget zelf – met behulp van de raad – alloceren. Er is geen sprake van een vergoeding voor 
over- of onderproductie. De overige kosten/gerechtskosten worden door de raad volledig ver-
goed door een toereikend budget. 
 
Schematisch ziet dat er uit als afgebeeld in onderstaande figuur:151  

 
Figuur 4-2: Allocatiemodel 

 
In het huidige systeem bestaat een splitsing van directe kosten en overhead. Het is de bedoeling 
dat de overheadkosten in 2007 ook volgens het prijs maal volume- oftewel price x quantity (P x 
Q), systeem worden verrekend. De lumpsumfinanciering wordt dan niet meer gebruikt. Van 
2005 tot 2007 vindt een traject plaats waarin de gerechtskosten (overhead) geleidelijk worden 
opgenomen in de kostprijs. 
 
Prijs- en volumeafspraken 
De assortimentsmix, bestaande uit de instroom van zaken in de werkvoorraad en productie 
wordt ieder jaar vastgesteld. Dit gebeurt op basis van het prognosemodel (de gerechten stellen 
zelf de prognoses op) en de registratie van de werkvoorraden. De assortimentsmix is de volu-
mecomponent (Q) van het model.  
                                                      
151  Bron: Handboek financiële bedrijfsvoering, Raad voor de Rechtspraak versie 1.1, november 2005.  

Productgroep Civiel

Productgroep Bestuur

Productgroep Kantons

Productgroep Straf

Productgroep CBB

Productgroep CRvB

Productgroep Belasting

Productgroep Mega

Productgroep Projecten

Productgroep VK

Personele  
kosten 

Exploitatie- 
kosten 

Personeels -
gebonden 

kosten 
Aanschaffingen  

en  
afschrijvingen 

Overige  
kosten 

Kosten

Gerechts - 
kosten 

Huur 
panden 

Huis - 
vesting 

Staf/ 
beheer 

Sectoren

fte’s

fte’s

Opbrengsten

Prijs * Hoeveel-
Product

Taakstellend
Bud-

Taakstellend
Bud-

Toerei-
Bud-

Productgr. Bijz. Kamers

fte’s



 

 87 

 Over de prijscomponent (P) van het model vinden iedere drie jaar onderhandelingen plaats. 
De prijs bestaat uit de volgende onderdelen: 
– Gemiddelde behandeltijd RA (rechterlijk ambtenaar) en GA (Gerechtsambtenaar), gebaseerd 

op zaakcategorieën en tijdschrijfonderzoeken. 
– Minutentarief RA en GA, gebaseerd op kostenregistratie, opslagen BLS-financiering en op-

slagen centrale budgetten (huisvesting etc.). 
 
Van 2003 tot 2005 heeft TNO een tijdschrijfonderzoek uitgevoerd bij de rechtspraak. De gege-
vens daaruit zijn nog niet verwerkt in de kostprijs. Volgens artikel 4 van het Besluit financiering 
rechtspraak bepaalt tijdschrijfonderzoek mede de kostprijzen. Over de toepasbaarheid en de va-
liditeit van het uitgevoerde onderzoek bestaat nog discussie tussen de onderzoekers, de raad en 
de gerechten. Daardoor zijn de gegevens nog niet gebruikt in de kostprijs. 
 De gemiddelde behandeltijd en het minutentarief worden uiteindelijk bepaald door onder-
handelingen tussen de raad en het ministerie. De enige component waar de gerechten direct in-
vloed op hebben is het aantal zaken dat zij afhandelen. Wanneer een gerecht meer zaken afhan-
delt dan geprognosticeerd kan het extra vergoeding krijgen. Als het minder zaken afhandelt 
moet het geld terugbetalen. Meer over dit systeem staat in de volgende paragraaf.  
 De uiteindelijke prijs per productgroep wordt berekend door de totale prijs te delen door het 
volume afgehandelde zaken. Vervolgens vinden een doelmatigheidstoets en een kwaliteitstoets 
plaats. Op basis daarvan wordt de definitieve prijs door de Staten-Generaal vastgesteld.  
 
Verrekenen meer- en minderproductie 
De verrekening van meer- of minderproductie die gerechten leveren is gebaseerd op het gereali-
seerde verschil in zaakaantallen tussen realisatie (door het betreffende gerecht) en afspraak per 
productgroep. Het gerecht dat meer- of minderproductie heeft gedraaid ontvangt of betaalt 70% 
van de landelijke productprijs. De formule is: ΔQ * 70% * landelijke productgroepprijs = op-
brengst of verlies. De bekostiging van de meer- of minderproductie gebeurt vanuit de egalisatie-
rekening van de raad. Er is dus wel sprake van een verrekening van volumeverschillen, maar 
niet van prijsverschillen. 
 De egalisatierekening is onderdeel van de begroting van de raad die het centrale beheer 
voert. Op de egalisatierekening is een bedrag gestort door het ministerie dat in een aantal jaren 
opgebruikt wordt door de gerechten. Aan de uitkering van middelen uit de egalisatierekening 
aan de gerechten is een plafond gekoppeld (voor 2005 is EUR 29 miljoen beschikbaar voor 
2006 EUR 16 miljoen).  
 Omdat de bijdrage van het ministerie van Financiën aan de egalisatierekening eenmalig was, 
moeten de gerechten deze nu zelf in stand houden. Daarom moeten gerechten ieder jaar een ef-
ficiencywinst realiseren. Voor 2005 bedraagt deze 1%, voor 2006 2% en voor 2007 3%. Uitke-
ringen uit de egalisatierekening worden gedaan als een gerecht een efficiencywinst realiseert op 
het gebied van volume (met gelijke financiële middelen meer produceren). De gerealiseerde 
efficiencyvoordelen buiten de afgesproken volumes komen ten goede aan het eigen vermogen 
van de gerechten. Dit betreft maximaal 5% van de uitkering van het ministerie van Justitie. Effi-
ciencyvoordelen die boven de 5% worden gerealiseerd, komen ten goede aan de egalisatiereke-
ning. 
 Een andere mogelijkheid om ‘geld te verdienen’ voor de gerechten is het detacheren van 
mensen of het uitvoeren van taken voor andere gerechten. Daarvoor ontvangen zij 70% van de 
kosten van het andere gerecht. In onderstaande figuur is weergegeven hoe de financiering ge-
trapt is geregeld. Het ministerie van Financiën is eveneens opgenomen in de figuur omdat zij 
feitelijk het budget beschikbaar stellen. 



 
 
Figuur 4-3: Schematische weergave financiële verhoudingen 
 

4.1.4 Ontwikkeling van het baten-lastenstelsel 
 
Artikel 39 van het Besluit financiering rechtspraak 2005 stelt dat het te gebruiken begrotings-
stelsel het baten-lastenstelsel is. Hiermee wordt beoogd: 
– een objectief en adequaat financieringssysteem te creëren dat sterk is vereenvoudigd qua 

aantal financieringsvariabelen en meer doelmatigheidsprikkels kent;  
– bevordering van een stabiele financieringsrelatie tussen het ministerie van Justitie en de 

Raad voor de rechtspraak en de gerechten; 
– tot stand brengen van een goed onderbouwd en gevalideerd prognosemodel voor de instroom 

van zaken voor alle sectoren van de rechtspraak (straf, civiel, bestuur en kanton). 
 
Essentiële wijzigingen ten opzichte van de situatie voor 2005 zijn: 
– Het meerjarige karakter van afspraken over de productprijzen ten opzichte van jaarlijkse af-

spraken nu. 
– Het zoveel mogelijk onderbrengen van aparte budgetten in de integrale kostprijs. 
– Niet alleen uitgaan van tijdschrijven, maar ook van realisatiegegevens. 
 
4.1.5 Financiële verantwoording door de raad zelf 
 
De informatievoorziening van de raad aan de minister wordt beschreven in afdeling 5 van het 
Besluit financiering rechtspraak 2005. Samengevat houdt dit het volgende in:  
– De raad verstrekt de minister de voor de uitoefening van zijn taak met betrekking tot de fi-

nanciering van de rechtspraak benodigde informatie. 
– De minister en de raad maken in een informatieprotocol nadere afspraken over de te ver-

strekken informatie. 
Verder maakt de raad jaarlijks een prognose op basis van het door de minister ontwikkelde 
prognosemodel. De gerechten leveren de input voor dit model en de raad vat dit samen tot één 
geheel waarmee hij de onderhandelingen met de minister van Justitie ingaat. Het kostprijsmodel 
voor de rechtspraak vormt de basis voor zowel de relatie tussen minister en raad als tussen raad 
en gerechten.  
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 De onderhandelingen tussen de raad en het ministerie van Justitie vallen uiteen in twee strikt 
gescheiden onderwerpen: het volume (Q) van zaken en de prijs (P). Het volume wordt jaarlijks 
vastgesteld en de prijs eens in de drie jaar. Op dit moment vinden de onderhandelingen over de 
prijs voor de jaren 2008, 2009 en 2010 plaats. Hier is het uitgangspunt de gerealiseerde prijs in 
2005, maar formeel zou dit de prijs over de afgelopen drie jaar moeten zijn. Dit is in dit geval 
echter niet mogelijk, omdat het bekostigingsstelsel pas één jaar operationeel is. 
 De taak van de raad omvat onder meer de begroting en verantwoording van de rechtspraak 
als geheel en de financiering van de gerechten. Daarnaast houdt de raad toezicht op de bedrijfs-
voering van de gerechten. Alle gerechten worden jaarlijks gecontroleerd door een accountant en 
het afgelopen jaar hebben alle gerechten ook een goedkeurende verklaring gekregen. 
 De raad heeft een rekening-courantrelatie met alle individuele gerechten. De raad zelf wordt 
middels de rekening-courant met het ministerie van Financiën door het ministerie van Justitie 
gefinancierd. Eenmaal per jaar legt de raad verantwoording af over zijn begroting aan het minis-
terie van Justitie; hierbij word geen informatie over individuele gerechten gegeven. Een belang-
rijk hulpmiddel bij deze verantwoording is het controleprotocol. De raad legt niet apart verant-
woording af over zijn eigen functioneren; de financiële cijfers met betrekking tot het bureau van 
de raad worden weergegeven als onderdeel van de cijfers voor de rechtspraak als geheel. Ten 
slotte publiceert de raad jaarlijks een jaarverslag. 
 
4.1.6 Samenvattende conclusies 
 
Na een aanloopperiode van 2002 tot 2005 wordt de rechtspraak nu gefinancierd op basis van 
output en met behulp van een baten-lastenstelsel. Dit systeem is nog niet volledig ontwikkeld, 
maar in 2007 zal het naar verwachting geheel zijn ingevoerd. Centraal in het bekostigingssys-
teem staat de berekening van P x Q (prijs maal hoeveelheid). Het berekenen en vaststellen van 
de juiste P en Q en de daarbij behorende kwaliteit is een belangrijk onderdeel van het systeem. 
De eerste jaren is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een instrumentarium om de 
kwantiteit en prijs van de rechtspraak transparant te maken en het laatste jaar is er meer aan-
dacht gekomen voor de kwaliteitsfactor. 
Ten aanzien van het stelsel hebben wij de volgende waarnemingen: 
– Het bekostigingsstelsel is complex en in de periode 2002 tot 2005 is de eerste opzet aange-

scherpt. 
– De prognose van de instroom is het hart van het model. 
– De minister omarmt de uitkomsten van de prognose maar krijgt onvoldoende middelen in de mi-

nisterraad. 
Een belangrijke constatering is dat de raad niet apart verantwoording aflegt over het functione-
ren van de raad en het bureau zelf. 
 De opzet van het bekostigingsstelsel is complex maar transparant. Productiviteit en kosten 
worden inzichtelijk gemaakt en efficiënt werken wordt beloond. Belangrijk is echter wel dat alle 
partijen de spelregels volgen. Vanuit het ministerie houdt dit in het financieren van de P x Q en 
vanuit de gerechten het realistisch ramen van instroom en een zorgvuldige berekening van de 
gemaakte kosten. Als de minister de raad onvoldoende budget toekent werkt het model niet, 
maar als gerechten een te lage instroom prognosticeren of een veel hogere productiviteit realise-
ren, werkt het systeem ook niet. Want een hogere productiviteit dan geprognosticeerd resulteert 
in een lagere kostprijs dan geraamd. Op termijn kan dit druk zetten op de – door de minister vast 
te stellen – prijs, want de gerealiseerde prijs over een jaar is dan lager dan geraamd en kan lei-
den tot de conclusie dat de rechtspraak met minder middelen toe kan. Ook de kwaliteit van 
rechtspraak kan daar onder leiden. Daarmee wordt het belang van een goede (lees: realistische 
en juist voorspellende) prognose nog eens onderstreept, want als een gerecht een duidelijk beeld 
heeft van de instroom kan het zijn middelen goed inzetten. 
 Ten slotte valt op dat een aantal gesprekspartners blijk geeft het bekostigingssysteem onvol-
doende te doorgronden en redenaties maken op basis van mechanismen die nu niet meer in ge-



bruik zijn. Bijvoorbeeld over het idee dat het bekostigingssysteem productieverhoging stimu-
leert. 
 
4.2 Planning-en-controlcyclus 
 
Bij de evaluatie van de situatie rondom de planning-en-controlcyclus (P&C) hanteren wij een 
opdeling in zelfevaluaties, gesprekken en webenquête.  
 
Zelfevaluaties 
Een rechtbank heeft in haar zelfevaluatie een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling 
van de P&C-cyclus: 
 

“2002 tot en met 2005 
Binnen de rechtspraak werden transparante afspraken gemaakt over de verdeling van extra financiële 
middelen: de groeimogelijkheden werden verdeeld op basis van de (meer)prestaties van de vooraf-
gaande jaren. In deze jaren bestond de planning uit het opstellen van twee scenario’s: één op basis van 
het budget van het lopende jaar en één op basis van de gewenste grootte van het gerecht. Deze ge-
wenste grootte van het gerecht werd onder andere gebruikt ter bepaling van het maximale aandeel van 
het gerecht in de toe te wijzen groei. 
Doordat het totale budget, en daarmee de mogelijkheden tot groei, van de rechtspraak pas zeer laat 
bekend werden, was ondanks alle voorbereidingen het budget voor het volgende jaar pas duidelijk bij 
de (concept)bestuursafspraken in december. Met dit in december bekend geworden budget moest in 
allerijl nog een (derde) te realiseren eindscenario worden opgesteld. 
 
Jaarlijks werd ca. 10% boven de afspraak geproduceerd. Dit gebeurde doordat de gerechten ondanks 
beperkte financiële middelen, probeerden aan de vraag naar rechtspraak te voldoen. Deze drang tot 
produceren werd nog versterkt door de verdeelmethodiek voor groei: meer produceren leverde immers 
meer aanspraak op groeimogelijkheden op. Een te hoge werkdruk, met bijbehorend verloop onder het 
personeel, en de kans op een verminderde kwaliteit werden hierbij (tijdelijk) op de koop toe genomen 
in de hoop op betere tijden. 
 
Planning en control met ingang van 2005: 
Met de invoering van het baten-lastenstelsel (per 1 januari 2005) is de planning en control veel even-
wichtiger geworden: 
-  er wordt nog maar één scenario voor de (meerjaren)begroting gemaakt, op basis van de verwachte 

vraag naar rechtspraak in de komende jaren; 
-  effecten van het niet toekennen van de benodigde financiële middelen om aan de vraag naar recht-

spraak te voldoen worden meetbaar en kunnen expliciet worden gemaakt bij de beleidskeuzes; 
-  er is een duidelijke relatie tussen de beschikbaar gestelde (financiële) middelen en de daarvoor te 

leveren prestatie. De gemaakte keuzes kunnen daardoor doorvertaald worden in de afspraken met 
de afzonderlijke gerechten; 

-  meer dan wel minder presteren dan afgesproken wordt financieel afgerekend, waardoor de recht-
spraak (eventueel zelfs tot op medewerkersniveau) gemotiveerd wordt om zo goed mogelijk te 
presteren; 

- (vervangings)investeringen worden planmatig en zo (kosten)effectief mogelijk uitgevoerd. 
 
Door de wijzigingen is zowel het planning-en-controlproces als de besteding van de financiële midde-
len efficiënter geworden. Daarbij kost het nieuwe proces ook minder tijd en geeft het meer inzicht in 
de kosten van de (structurele) bedrijfsvoering.” 
 
Uit: Zelfevaluatie Rechtbank 
 

In de zelfevaluaties komt ten aanzien van de cyclus van plannen, begroten en verantwoorden 
een uniform beeld naar voren. Binnen alle gerechten zijn de volgende verantwoordingsinstru-
menten in gebruik: jaarplan, jaarverantwoording, vier- en achtmaandsrapportages, accountants-
controle, publiek jaarverslag en bestuurlijke overleggen (driemaal per jaar). 
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 Het boekjaar is verdeeld in drie perioden van vier maanden. De derde periode vormt tevens 
de jaarverantwoording. De eerste en tweede zijn tussentijdse verslagperioden. De verslaggeving 
gaat via door de raad voorgeschreven formats en bestaat uit een financiële cijferbijlage en een 
tekstueel deel. Het tekstuele deel is ingericht conform het INK-model. Na afloop van een vier-
maandsperiode vindt er een bestuurlijk overleg plaats met de raad. In dit overleg wordt ingegaan 
op het ingeleverde verslag. 
 Over het algemeen geven de gerechten aan dat de planning en verantwoording sinds 2002 
aanzienlijk is verbeterd en transparanter is. Dit blijkt uit het gegeven dat slechts in twee van de 
ontvangen zelfevaluaties men het niet eens is met deze conclusie. Dit wordt geïllustreerd door 
het volgende citaat. 
 

“De externe P&C-cyclus is met de komst van de raad aanzienlijk verbeterd. De raad heeft sinds zijn 
aantreden heldere procedures en werkinstructies ten aanzien van de P&C-cyclus opgesteld. Een voor-
beeld hiervan is de planningsbrief die ieder jaar aan de gerechten wordt verzonden. Hiermee is het 
voor de gerechten duidelijk wat er van hen verwacht wordt en wat de kaders zijn bij het opstellen van 
het jaarplan en de begroting.”  
 
Uit: Zelfevaluatie van een gerechtshof 

 
Ten aanzien van deze cyclus worden er ook een paar kritische opmerkingen gemaakt door de 
gerechten. Deze betreffen voornamelijk de toenemende bureaucratie en de hogere eisen die deze 
cyclus stelt aan de medewerkers en het bestuur op het terrein van financieel beheer. Uit de zelf-
evaluaties blijkt dat twaalf gerechten aangeven dat er meer personeel nodig is en dat de eisen ten 
aanzien van het personeel ook zijn verzwaard. 

 
Enkele meningen uit de zelfevaluaties over de toename van planning en control na 2002: 

 
“In eerste instantie was het een verbetering ten opzichte van de situatie daarvoor. Vanuit de raad ko-
men er echter steeds meer verzoeken om informatie, kengetallen, kwaliteitsstatuten, e.d. Het doel en 
de gebruikswaarde van deze informatieverzoeken is niet altijd duidelijk wat een nogal bureaucratisch 
geheel oplevert. Daarnaast leveren deze verzoeken veel extra werk op dat over het algemeen binnen 
een zeer kort tijdsbestek moet worden uitgevoerd.” 
 
“Er worden hoge eisen gesteld aan de beschikbare capaciteit en kwaliteit van de betrokken medewer-
kers. De afdeling planning en control van de rechtbank heeft dan ook de afgelopen jaren een grote 
uitbreiding ondergaan om aan de steeds toenemende regel- en controlezucht te kunnen voldoen.”  
 
“De kennis van en de ervaring met het huidige instrumentarium bij bestuurders en medewerkers is 
daarbij een aandachtspunt.”  
 
“Over de kwaliteit van zowel de bestuurlijke als organisatorische werkwijze van de gerechten wordt 
geen directe verantwoording afgelegd.”  
 
Uit: Zelfevaluatie rechtbank 

 
Maar er is in de zelfevaluaties ook een kritische noot over de verantwoording van de raad zelf, 
zoals onderstaand citaat illustreert. Dit betreft de verantwoording die de raad over haar eigen 
bureau geeft. 
 

“Wat betreft de transparantie mag worden gesteld dat de gerechten transparanter zijn geworden. Dit 
kan niet worden gezegd van de Raad voor de rechtspraak en het bureau van de raad. De Raad voor de 
rechtspraak legt in zijn geheel verantwoording af aan de minister van Justitie over de bedrijfsvoering 
van de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak legt echter geen verantwoording af over de prestaties 
die het bureau van de raad heeft geleverd.  
 



Zo is niet duidelijk welk deel van het budget van de rechtspraak aan het bureau van die raad of projec-
ten wordt besteed.”  
 
Uit: Zelfevaluatie bestuursrechtelijk college 
 

Gesprekken raad 
De ontwikkeling van de P&C-cyclus was in de eerste jaren een ontwikkeling en zoektocht voor 
zowel de raad als de gerechten. Hierbij was de invoering en verdere ontwikkeling van het nieu-
we bekostigingsstelsel ook een belangrijk punt. Uit de gesprekken bij de raad blijkt dat op het 
financiële vlak de raad een duidelijke sturende relatie heeft richting de gerechten. Zo stelt een 
medewerker van de raad:  
 

“We zijn een ouderwetse holding met een zware financiële taak en een aantal taken erbij. Binnen de 
raad bestaat een typische overlegcultuur.” 

 
Deze ontwikkeling en de positie die de raad inneemt voor de financiering lijkt goed te verlopen. 
Het bekostigingsstelsel is nu duidelijk uitgewerkt en iedereen kent de spelregels. Bij de raad 
wordt wel geconstateerd dat het bekostigingsstelsel en de extra aandacht voor verantwoording 
heeft geleid tot een verzwaring van de financiële en bedrijfskundige posities bij de gerechten. In 
aantallen fte’s is dit moeilijk uit te drukken, maar de raad ziet wel een duidelijke ontwikkeling 
van deze posities. Een medewerker van de raad:  
 

“Wellicht is – door de financiële experts – onderschat wat er nodig is om te kunnen ‘spelen’ met het 
baten-lastenstelsel. Daarvoor is voldoende kennis noodzakelijk. De natuur van de medewerkers speelt 
daarbij een rol. Dertig jaar lang hadden zij geen enkele verantwoordelijkheid voor het besturen van de 
gerechten, de nieuwe systematiek betekent een omslag.” 

 
Een terugkerend punt is de relatie tussen financiering en de productiviteit. In de eerste jaren 
2002-2005 stuurde (en stuurt) de raad op gelijkheid in de kostenniveaus tussen de gerechten. Dit 
werd gedaan door het belonen van een relatief hogere productiviteit met meer financiële midde-
len die ingezet konden worden voor kwaliteitsverbetering. Omgekeerd kon een lagere producti-
viteit leiden tot geen extra middelen (en in extreme gevallen een korting van het budget). Uit de 
productiviteitscijfers blijkt dat de rechtspraak de afgelopen jaren meer produceert dan afgespro-
ken. En dit zorgt voor lagere gerealiseerde prijzen. Op basis hiervan krijgen de gerechten in de 
toekomst mogelijk een lagere prijs. Een oplossing van dit dilemma is dat gerechten produceren 
wat ze reëel aankunnen en niet overmatig produceren ten koste van een zware werkdruk. Ook al 
betekent dit oplopende werkvoorraden. 
 Dit probleem werd in 2005 ook door de raad onderkend. Een medewerker van de raad over 
de boodschap richting de gerechten: 
 

“Ga geen onverantwoord gedrag vertonen. Wanneer een gerecht meer productie kan leveren met de 
beschikbare middelen, moeten ze dat doen. Op het moment dat een gerecht dat doet en het tegelijker-
tijd onaanvaardbaar vindt omdat de kwaliteit onder druk komt, dan is het verkeerd bezig.” 

 
Ten aanzien van de werkdruk erkent de raad dat deze in vergelijking met de jaren negentig is 
gestegen. In hun optiek lag de piek in 2003-2004, maar is deze in 2005 weer wat gedaald. 
Daarmee kunnen zij de signalen over werkdruk die nu naar voren komen moeilijk verklaren, 
anders dan dat dit gebaseerd is op twee tot drie jaar terug. De houding van de gerechten is hier 
ook op van invloed. Zoals blijkt uit het volgende citaat van een medewerker van de raad over de 
relatie tussen personeel en productie:  
 

“Ze beschermen hun personeel niet, door hun conservatieve aannamebeleid. En dan loop je zo twee 
jaar achter.” 
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Het bestuurlijk overleg wordt door de raad als een belangrijk instrument aangeduid en gerechten 
geven ook een positief oordeel over deze contacten. In de gesprekken met de raad werd verder 
duidelijk dat de P&C verder wordt versterkt door de ontwikkeling van kengetallen en bedrijfs-
voeringsafspraken over zaken zoals ‘éducation permanente’. 
 Een punt van attentie is de ontwikkeling van het eigen vermogen van de rechtbanken. Uit de 
gesprekken met medewerkers van de raad en de gegevens van de gerechten hebben wij opge-
maakt dat dit formeel maximaal 5% van de begroting mag zijn, maar in 2005 zijn er een tiental 
gerechten die meer dan deze 5% hebben verzameld in één jaar. Omdat het baten-lastenstelsel 
pas één jaar operationeel is, is het in deze fase moeilijk om harde uitspraken te doen over de 
achtergronden hiervan. Want zaken zoals variaties in het afschrijvingsbeleid152 kunnen deze cij-
fers beïnvloeden. Maar een feit is wel dat er een aantal gerechten zijn die geld over hebben ge-
houden in 2005 – en dat dit geld niet is geïnvesteerd in meer personeel of anderszins om de 
werkdruk te verlichten of de inhoudelijke kwaliteit te stimuleren. 
 
Gesprekken gerechten 
In de gesprekken met gerechtsbestuurders en controllers komt naar voren dat de invoering van 
het nieuwe financieringssysteem en het BLS een omvangrijke operatie is geweest. De gerechten 
hebben fors moeten investeren om de productregistraties en de financiële registraties op orde te 
krijgen. Daarbij is opvallend dat vooral de controllers en hoofden bedrijfsbureau best tevreden 
zijn met het systeem en de manier waarop het is geïntroduceerd. Aanvankelijk waren medewer-
kers van de raad sterk sturend, maar dat is een voorbijgaande fase gebleken. Een controller van 
een gerechtshof: 
 

“Vorig jaar is het baten-lastenstelsel geïntroduceerd in samenspraak met de Raad voor de rechtspraak. 
Samenspraak is er nu niet meer. Wel is er het controllersplatform. Zes controllers (van de 26 die er 
landelijk zijn) van verschillende gerechten spreken maandelijks met de raad concepten door en voor-
zien de directeur van advies over stukken, vóór ze die aan de raad voorleggen. Het controllersplatform 
voorziet dus in twee behoeften: 1. de wens van directeuren om van advies te worden voorzien en 2. de 
(collegiale) verhouding met de Raad voor de rechtspraak. 
De raad heeft nog nooit iets tegengehouden. Wel schaven ze soms concepten bij. Meestal legt de raad 
eerst een voorstel voor aan het controllersplatform, dan aan de directeuren en dan aan de presidenten 
(bijvoorbeeld in casu info bij de jaarverantwoording of methoden van de jaarverantwoording). Je hebt 
als controller dus wel invloed.” 
 
Uit: Gesprek medewerker gerechtshof 

 
Een bestuurder van een gerecht is uitgesproken tevreden:  
 

“De raad heeft steeds heel duidelijk zijn positie gemarkeerd. Tot onze verbazing ontstaan er geluiden 
van toenemende bureaucratie en bemoeizucht. Mijn ervaring is dat alles makkelijker is geworden. 
Problemen zijn bespreekbaar. Er wordt meegedacht, al levert dat niet altijd resultaat op. Ik vind het 
heel plezierig. Het is democratischer dan het vanaf de buitenkant lijkt.”  

 
En: 
 

“De raad zit ons helemaal niet op ons dak. Financiering is gebaseerd op de plannen die een gerecht in-
dient. Op basis van de ingediende plannen verstrekt de raad geld. Het gerecht wordt vervolgens afge-
rekend op basis van de productie. Als een gerecht in staat is om daarin een goede prognose te maken 
dan is er geen probleem. De raad bepaalt niet wat we moeten gaan doen. Dat doen gerechten zelf.” 

 
Maar er is ook wel kritiek, omdat men vindt dat de raad te veel probeert te sturen: 
 
                                                      
152  Afschrijvingen van allerlei soorten activa (meubilair, pc’s, voertuigen, gebouwen, etc.) zijn een grote kostenpost 

en verschillen in de uitgangspunten waarop dit gebeurt kunnen leiden tot grote kostenverschillen. 



“De raad denkt in drie productiestromen: straf, civiel en bestuur. Die dwingendheid belemmert het be-
stuur in zijn afweging. Intern hanteren wij deze structuur niet. Richting de raad verantwoorden we 
over drie stromen maar intern sturen we op vijf stromen. Het heen en weer vertalen van gegevens kost 
veel tijd.” 
 

En: 
 

“De Raad voor de rechtspraak is een ‘control tower’. De raad bemoeit zich op detailniveau met de 
planning en control in de gerechten. Ze werken nu met het baten-lastenstelsel. Maar ze moeten de wij-
ze van zaaklastmeting niet tussendoor veranderen. Dat levert allemaal onzekerheden op en dat is niet 
prettig. De raad spreekt niet uit één mond. Ze hebben het onderling niet goed afgestemd. Bijvoorbeeld 
het ICT-beleid.” 

 
Maar de relatieve tevredenheid van de spelers in het spel contrasteert met de kritiek die er hier 
en daar in de rondetafelgesprekken door rechters is geuit. Die zien de benadering van recht-
spraak uit bedrijfsvoeringsperspectief vooral als een bedreiging. Een voorbeeld uit de ronde ta-
fel bij een van de kleinere gerechten: 
 

– Bij de kantonsector is het één grote weeffout. Kanton presteerde beter dan noodzakelijk volgens 
de Lamicie-normen. Vervolgens schrapte de Raad voor de rechtspraak 30% van de norm zodat de 
sector kanton een grotere inspanning moest leveren. De relatie tussen een civiel vonnis in de kan-
tonsector en in de civiele sector is verdwenen. Dat valt niet te verantwoorden. Het is uitermate 
onbillijk en zet de kantonsector onder enorme prestatiedruk. En in mijn achterhoofd denk ik altijd: 
zorgen dat er geen stapels zijn. 

– Er komen geen kantonrechters bij, een collega die de druk niet aankon heeft een burn-out gekre-
gen. 

– Lamicie-cijfers worden gebruikt als verdeelsleutel voor de financiering. In de praktijk krijgen alle 
gerechten te beperkte middelen. De raad eet van twee walletjes. De normen zijn onzuiver en een 
goede honorering ontbreekt. De boodschap is dat de gerechten het zelf uit moeten zoeken. Rech-
ters weigeren toch nooit. 

– Outputfinanciering wordt gebruikt om verantwoording af te leggen maar leidt tot een verhoging 
van de productiedruk? 

– Een lagere productie betekent: volgend jaar minder geld. Er ontstaat een negatieve spiraal terwijl 
hulp nodig is omdat er te weinig mensen zijn. 

– Vroeger waren er wel misstanden, maar je moet het niet overdrijven. Je kunt niet alles tot op de 
laatste cent sturen. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet altijd te voorzien. 

– Ik ben als rechter benoemd voor mijn taak, dan moeten ze niet zeuren als ik er een keer tien te 
weinig doe. Val me niet lastig! 

– Het financiële beleid is bedreigend, productiecijfers zijn ‘heilig’. De paradox is: hoe harder je 
werkt, hoe minder geld je krijgt. 

 
Uit: Rondetafelgesprek rechtbank 

 
Andere rechters zien wel veranderingen maar zijn voorzichtig met oordelen in hun reactie op de 
vraag ‘wat merkt u van de Raad voor de rechtspraak?’ Over het algemeen staat de raad voor hen 
redelijk op afstand. Overigens is het tijdens de ronde tafels – vooral door rechters – herhaalde-
lijk genoemd dat de raad niet apart verantwoording aflegt over zijn eigen functioneren. Er zit 
dus wel een discrepantie tussen de benadering van de bestuurders en de bedrijfsbureaus van de 
relatie tussen de gerechten en de Raad voor de rechtspraak en vooral de rechters die wij spraken. 
Desgevraagd reflecteert een medewerker van het ministerie op de opmerkingen over de toege-
nomen werkdruk binnen de gerechten in het licht van de in relatief korte tijd toegenomen eigen 
vermogens van veel gerechten: 
 

– Bij de gerechten is het geweeklaag niet van de lucht over hoe hard men moet werken. Wat moeten 
gerechtsbesturen met die perceptie doen?  
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– Het is wisselend. In de eerste plaats speelt het leiderschap van de president een rol. Hij zou moe-
ten zorgen dat zaken die voor rechters belangrijk zijn worden aangeboden op een niet vrijblijven-
de manier. Opleiding en tijd voor jurisprudentie zijn nu onvoldoende. 

 
 Desgevraagd geeft een medewerker van het ministerie van Justitie aan hoe de gerechtsbestu-
ren om zouden kunnen gaan met zowel de toegenomen werkdruk als met de in korte tijd toege-
nomen eigen vermogens van de gerechten, nu er vrijwel algemeen hard geklaagd wordt over 
(dreigend) kwaliteitsverlies. Deze medewerker geeft aan dat de gerechtsbesturen in elk geval 
voorrang zouden moeten geven aan het bevorderen van inhoudelijke kwaliteit, desnoods ten 
koste van de productie – en uiteindelijk de financiering. Voor zover er een groei van het eigen 
vermogen is gerealiseerd vindt onze gesprekspartner dat het gerechtsbestuur verantwoordelijk is 
voor de besteding van die gelden. Volgens deze medewerker is het vanzelfsprekend dat de extra 
middelen zouden moeten worden besteed om de werkdruk te verminderen en de kwaliteit te be-
vorderen. Dat na te laten – zoals kennelijk een aantal gerechten met aan het eind van het jaar 
2005 meer dan 5% eigen vermogen heeft gedaan – is alleen aanvaardbaar als de werkdruk en de 
kwaliteit van de rechtspraak dat toelaten, aldus deze medewerker. 
 
Enquête 
De enquête bevestigt grotendeels het beeld uit de gesprekken en zelfevaluaties dat er een betere 
verantwoordingsstructuur is sinds 2002. Alleen is het opvallend dat de gerechtsambtenaren iets 
minder positief zijn dan de rechterlijk ambtenaren. En dan nog duidelijk minder positief in de 
gerechtshoven. Mogelijk is dit te verklaren door het feit dat zij meer werk hebben gekregen door 
de gewijzigde Wet RO. 
 

B.1.2 Sinds het in werking treden van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie (2002) is er sprake van 
een betere verantwoordingsstructuur 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Totaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Totaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=350 N=95 N=69 N=20 N=6 N=255 n=203 N=43 N=9 

Eens 53% 84% 81% 100% 67% 41% 42% 33% 56% 

Neutraal 11% 6% 7% 0% 17% 12% 10% 23% 11% 

Oneens 6% 4% 4% 0% 17% 7% 8% 5% 0% 

Geen mening 31% 5% 7% 0% 0% 40% 40% 40% 33% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabel 4-1 
 
Over de rol van de raad in het financieringsstelsel zijn de meningen verdeeld. Gerechtsambtena-
ren zijn hier positiever dan de rechterlijke ambtenaren. En binnen deze laatste groep zijn de ge-
rechtshoven weer positiever. Dit strookt met de uitkomsten van de gesprekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.1.4 Ik ben tevreden over de wijze waarop de Raad voor de rechtspraak haar rol in het financieringsmodel 
vervult 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=120 N=95 N=69 N=20 N=6 N=25 n=18 N=5 N=2 

Eens 57% 55% 52% 65% 50% 64% 67% 60% 50% 

Neutraal 14% 17% 17% 10% 33% 4% 6% 0% 0% 

Oneens 24% 26% 29% 20% 17% 16% 17% 0% 50% 

Geen mening 5% 2% 1% 5% 0% 16% 11% 40% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabel 4-2 
 
Het bestuurlijk overleg wordt duidelijk positief gewaardeerd, alleen de colleges springen eruit in 
die zin dat hier slechts 50% het eens is met deze stelling (maar de steekproef is hier klein want 
de n=2, namelijk alleen de directeuren bedrijfsvoering). 
 

B.1.1 Ik vind het overleg tussen mijn bestuur en de Raad voor de rechtspraak constructief 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=121 N=95 N=69 N=20 N=6 N=26 n=18 N=6 N=2 

Eens 75% 78% 72% 95% 83% 65% 61% 83% 50% 

Neutraal 12% 13% 16% 5% 0% 8% 11% 0% 0% 

Oneens 11% 9% 12% 0% 17% 15% 17% 0% 50% 

Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 12% 11% 17% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Tabel 4-3 
 
Met betrekking tot de stelling outputfinanciering werkt prestatieverhogend (vraag B.1.3) is het 
beeld zeer gemengd. Bij de rechtbanken is een krappe meerderheid voor de stelling. Bij de ge-
rechtshoven zijn de rechterlijke ambtenaren het eens met de stelling en de colleges zijn het over-
wegend niet eens met de stelling. Ook dit strookt met de uitkomsten van de gesprekken, waarbij 
met name rechters de outputgerichte aanpak als een potentiële bedreiging voor de te leveren 
kwaliteit beschrijven. 
 
4.2.1 Samenvattende conclusies 
 
Over het algemeen zijn de gerechten tevreden over de P&C-cyclus en zien zij een verbetering 
ten opzichte van 2001. Aandachtspunten zijn de werkdruk die dit oplevert en de hogere eisen 
die er worden gesteld aan de medewerkers op dit gebied. Ten aanzien van de invoering van het 
baten-lastenstelsel en de indringendheid van de sturing vanuit de raad in het begin is er naast 
instemming ook wel weerstand te beluisteren vanwege de gedetailleerde informatie die steeds 
bij de gerechten werd gevraagd. Ook moeten de gerechtsbesturen nog groeien in hun rol in het 
baten-lastenstelsel. Zij zijn vooral de eerste jaren na 2002 door de raad bij de hand genomen, 
maar moeten het nu zelfstandiger gaan doen. Dit heeft er het afgelopen jaar (2005) in geresul-
teerd dat een aantal gerechtsbesturen vooralsnog niet in staat is gebleken de nodige investerin-
gen te doen om de ontwikkeling van hun organisaties gelijke tred te laten houden met de toena-
me van de werklasten, als gevolg waarvan er geld is teruggevloeid in het egalisatiefonds van de 
raad. Wat betreft de begrotingsonderhandelingen tussen ministerie van Justitie en de raad valt 
op hoezeer het begrotingsbeleid van het ministerie van Financiën doorwerkt in deze verhouding. 
Dit wil zeggen dat in de periode 2002 tot 2005 niet altijd de begroting is goedgekeurd die op 
basis van het bekostigingssysteem werd ingediend. Hiermee wordt er een politieke component 
ingevoerd in een verder objectief systeem. Dit heeft ertoe geleid dat de informatie over de ge-
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realiseerde productie, gerealiseerde kwaliteit en beschikbare middelen van strategisch belang is. 
En dit beperkt de beoogde transparantie van het financieringssysteem. 
 Ten slotte is er de trend waar te nemen dat er meer wordt gestuurd middels kengetallen en 
het systeem steeds transparanter wordt. Dat blijkt ook uit de constateringen over de werkdruk, 
de rapportages die worden gemaakt en het bewustzijn bij rechters over de productiviteit. Uit de 
gerechten komen daarbij ook vragen naar de verantwoording door de raad over het functioneren 
van de raad en het bureau van de raad. 
 
 
4.3 Ondersteuning bedrijfsvoering, juridische kwaliteit en rechtseenheid 
 
Er lopen veel initiatieven om de bedrijfsvoering van de gerechten te ondersteunen. Wij maken 
in dit onderzoek een onderscheid naar ICT en de overige bedrijfsvoeringsonderdelen, naast be-
vordering van juridische kwaliteit en rechtseenheid. Verder wordt er een onderscheid gemaakt 
naar zelfevaluaties, gesprekken en de webenquête. 
 De Raad voor de rechtspraak heeft een strategische agenda gepubliceerd, steeds voor een 
periode van vier jaar. In die agenda staan de doelstellingen en de planning van activiteiten om 
die doelstellingen te realiseren. Aanvankelijk bouwden de strategische doelstellingen sterk voort 
op het werk van het PVRO: 
– Versterken externe oriëntatie, waaronder communicatie en verantwoording. 
– Uitbouwen personeelsmanagement. 
– Doorgaan met het analyseren en beschrijven van de werkprocessen. 
– Verbeteren informatievoorziening door gebruik van moderne technologie. 
– Ontwikkelen integraal systeem voor kwaliteitszorg. 
– Structureren en uitbouwen kennismanagement. 
– Uitbreiden en verbeteren huisvesting gerechten. 
– Evalueren en verbeteren besturings- en bekostigingssystematiek.153 
 
In de tweede agenda, nu niet voor de rechtspraak maar ‘van’ de rechtspraak, wordt kennelijk 
aangesloten bij de reeds bereikte standen van zaken, maar ook bij de ontwikkelingen in de sa-
menleving, gegeven de: 
– institutionele borging onafhankelijkheid; 
– onpartijdigheid en integriteit; 
– differentiatie zaakbehandeling met normering doorlooptijden; 
– bevorderen rechtseenheid; 
– specialisatie door concentratie; 
– vergroten transparantie.154 
Het bestaan van deze agenda’s suggereert een aanzienlijke regie bij de raad als het gaat om het 
stimuleren van de organisatieontwikkeling in gerechtsorganisaties en bij de ontwikkeling van 
samenwerking tussen gerechten. In het onderstaande beschrijven wij de rol van de raad en de 
gerechten in de inspanningen voor deze organisatieontwikkeling.  
 
4.3.1 ICT 
 
Zelfevaluaties 
Over de ICT wordt veel kritiek geuit door de gerechten in de zelfevaluaties. Dit komt in tien 
zelfevaluaties terug. Dit heeft voornamelijk te maken met de traagheid van de ontwikkeling, de 
communicatie over de trajecten, en de hoge verwachtingen die niet worden waargemaakt. En de 
centralisering. Veel gerechten die kritiek hebben geven aan dat ze het decentraal beter kunnen 
regelen. Ter illustratie twee citaten: 
                                                      
153  Agenda voor de Rechtspraak 2002-2005, Continuïteit en vernieuwing.: www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR. 
154  Agenda voor de Rechtspraak 2002-2005, Continuïteit en vernieuwing.: www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR. 



 
“Gerechtshof: Voor wat betreft het efficiënt benutten van bestaande ICT-hulpmiddelen ligt de verant-
woordelijkheid primair bij het gerechtsbestuur. Impulsen hiervoor worden meestal gegenereerd vanuit 
de sectorleiding. Ideeën voor innovatieve projecten kunnen bij de raad worden ingediend en bij ge-
constateerd landelijk belang worden deze projecten voor de helft centraal gefinancierd. Het bestuur 
van een gerecht heeft – kort samengevat – weinig tot geen directe invloed op de totstandkoming, wij-
ziging en instandhouding van de landelijke systemen. De invloed daarop lijkt een lange en weinig hel-
dere weg. 
 
Rechtbank: De Raad voor de rechtspraak heeft de gehele ICT-infrastructuur en ontwikkeling sterk ge-
centraliseerd (centraal tenzij) hetgeen desondanks niet heeft geleid tot een moderne ICT-
infrastructuur. Het landelijk beleid is uitsluitend technology-driven en het communicatieve effect op 
de medewerkers in de rechtspraak van het met veel bombarie implementeren van verouderde software 
(Office97 in het jaar 2003) wordt niet onderkend.” 
 
Uit: Zelfevaluatie gerechten 

 
Uit de zelfevaluaties blijkt dat er een aantal landelijke ICT-projecten is opgezet in de afgelopen 
jaren: 
 

Project Doel 
ReIS (Rechtspraak Informa-
tiesysteem) 

Zal het primaire proces van de sectoren handel, familie en later ook 
belasting ondersteunen met als doel een eenduidige registratie en 
verwerking van zaken 

IPAS (interim-parket-
administratiesysteem) / NIAS 
(nieuw appelsysteem 
 

Vanaf oktober 2004 (daarvoor IPAS) ondersteunt NIAS het primai-
re proces binnen de strafsector van het gerechtshof en ressortsparket 
met als doel een eenduidige registratie en verwerking van zaken. 

ZRP (ZittingsRoosterSys-
teem) 

Systeem voor het eenvoudig genereren van zittingsroosters en het 
leveren van managementinformatie. 

Landelijke wizards handels-
sector 

Project met als doel landelijke en uniforme wizards t.b.v. van het 
concipiëren van uitspraken van de handelssectoren. 

Stuurhut+: Toegankelijk en tussen de hoven vergelijkbaar maken van de ma-
nagementinformatievoorziening met als doel de bedrijfsvoering te 
verbeteren. 

Viewer Stuurhut Viewer is een instrument waarmee managementinformatie 
direct opvraagbaar is met behulp van intranet. 

 
Tabel 4-4 
 
Over de rol van de raad in deze projecten zijn de gerechten eensgezind, consequent wordt de 
raad genoemd als opdrachtgever en financier. 
 
Gesprekken 
Ook de raad onderkent dat ICT een moeilijk dossier is. Vanuit de raad wordt echter ook aange-
geven dat de gerechten zelf een verantwoordelijkheid hebben voor deze projecten (bijv. ReIS, 
Stuurhut, GPS). De ICT-ontwikkelingen worden onder andere besproken met de directeuren 
bedrijfsvoering en in het presidentenberaad. Tijdens onze gesprekken bij de gerechten is er wei-
nig diepgaand gesproken over ICT. Voor zover er over is gesproken ging het vaak in negatieve 
zin over ICTRO en GPS. Bij de medewerkers in de gerechten heerst het beeld dat dit geheel de 
verantwoordelijkheid van de raad is. De raad onderkent dit, maar vindt ook dat de besturen wel 
meer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de gezamenlijk genomen besluiten. 
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4.3.2 Overige bedrijfsvoeringsonderdelen 
 
Zelfevaluaties 
Het beeld uit de zelfevaluaties is divers als het gaat om de bedrijfsvoering buiten de onderwer-
pen ICT en financiën. Circa de helft van de gerechten meldt dat de raad op deze onderwerpen 
weinig heeft gedaan, maar er zijn ook gerechten die diverse initiatieven en projecten vermelden. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
– De raad heeft in 2003 naar aanleiding van enkele incidenten samen met het parket-generaal 

(PaG) aanbevelingen gedaan voor de verbetering van met name het inrichten van het beveili-
gingsbeleid op lokaal niveau. 

– Het document ‘Functionele Eisen Gerechtsgebouwen’ (FEG) bevat een aantal voorschriften 
op het gebied van (fysieke) beveiliging van gerechtsgebouwen. 

– De raad heeft in 2004 het FEG herzien, waarin de functionele kwaliteit van de huisvesting 
van gerechten en parketten wordt beschreven. 

– De raad heeft in samenwerking met het directeurenberaad enkele projecten gestart op het 
gebied van huisvesting: 

 - werkgroep archiefruimte (‘werkgroep Koopmans’); 
 - huisvesting Rechtspraak 2020. 
– De raad heeft een Europese aanbesteding gedaan waarbij het onderhoud van gebruikersin-

stallaties (dwingend) bij de Rijksgebouwendienst wordt ingekocht (de RTB+ regeling). 
– De raad heeft in samenwerking met de Rijksgebouwendienst en PaG een ‘benchmark huis-

vesting’ in het leven geroepen. 
– De raad adviseert de gerechten over huisvestingsprojecten die in aanmerking komen voor 

centrale financiering. 
 
Gesprekken 
De ontwikkeling van de taakverdeling op het terrein van de bedrijfsvoering is nog aan de gang 
en het is telkens aftasten wat de rol van de raad is en die van de gerechten. Er is gekozen voor 
een model waarbij de integrale verantwoordelijkheid bij de besturen ligt, en op de bedrijfsvoe-
ringsthema’s wil de raad dit ook intact houden. 
 
Medewerker raad: 

 
“In het begin kwam er een nieuw sturingsmodel. Iedereen wil dan zijn positie markeren. Ook de raad. 
Nu zijn de gerechtsbesturen zich ervan bewust dat zij de verantwoordelijkheid hebben, maar ook de 
lasten die daarbij horen. Bijvoorbeeld de archieven, daar moeten ze ook iets mee doen. Je moet het 
zien in de ontwikkeling van de organisatie. Als je te hard toetert, lig je buiten het speelveld. Dus dat 
heeft de raad niet gedaan.” 
 
“De rol van de raad op het terrein van het personeelsbeleid is klein. Je kunt natuurlijk wel adviseren, 
maar je kunt alleen voorzichtig bepaalde thema’s agenderen. Kijken of je een discussie kunt losmaken 
in de Presidentenvergadering.” 

 
Tegelijkertijd ziet de raad veel ontwikkelingen en heeft soms ook meer expertise. Een voorbeeld 
waarin het beleid van de raad tot uiting komt is het (culturele) diversiteitsbeleid. Een medewer-
ker van de raad stelt:  
 

“Dat is een mooi voorbeeld van hoe de raad organiseert: er wordt een – toekomstig – knelpunt gesig-
naleerd, dus gaat de raad aan de slag. De volgende stap is dat de gerechten het uitvoeren. We hebben 
een beleidsmedewerker die Bert (red. Van Delden) daarin gaat ondersteunen. De eerste stap is bij de 
gerechten langsgaan en zeggen dat het dáár ligt.” 

 
Op andere punten wordt er soms gekozen om, in afstemming met de presidenten, zaken te cen-
traliseren. Een voorbeeld hiervan is de werving van rio’s (rechters in opleiding). 



Medewerker raad:  
 
“In mei is besloten om de selectie van rio’s anders te doen. Het was ineffectief, er waren veel ontevre-
den rio’s: ‘ik mocht erdoor, maar vervolgens was er geen plek voor mij’. Er wordt alleen geworven als 
er ook een opleidingsplaats is bij de rechtbank. De start is een centrale selectie. De formele procedure 
start hier op de Raad voor de rechtspraak. De eerste vraag – voldoet de persoon aan het functieprofiel, 
wordt hij een goede rechter – die vraag wordt voortaan hier gesteld.” 

 
Gerechten 
Vanuit de gerechten wordt soms indringend kritiek geleverd op de wijze waarop mensen van de 
raad met de gerechten omgaan, met name op andere punten dan de P&C-cyclus. Ter illustratie 
enkele citaten: 
 

“Wat merk je van de Raad voor de rechtspraak? 
J: Niet veel, dat is een diplomatiek antwoord. Alles wat moeite kost, is een probleem voor de raad. 
Maar alles waar de raad centraal mee kan scoren, dat is voor de raad. De bedoeling was dat de raad 
klein zou blijven, 40 tot 50 mensen. Ze zitten nu op 290155. Ik heb destijds veel last gehad van de 
dienst rechtspleging. Hun motto was: voor u, over u, zonder u. Voor de raad geldt precies hetzelfde, ik 
heb er veel last van. 
 
Wat faciliteren ze in het beheer? 
J: Niets. Bijvoorbeeld huisvesting, dat zou centraal blijven, het beheer van de panden, huurbudgetten, 
contracten met de Rijksgebouwendienst. Het is een erfenis van de Dienst rechtspleging. Die hebben 
een kist aan de Raad voor de rechtspraak gedelegeerd. De raad heeft zijn portie uit die kist gepakt. We 
hebben geprobeerd het goed te organiseren, ….. Als het dan op orde is, dan pakt de raad het terug. 
Y: Ik heb een soort goeroe bij de raad. Dus daar maak ik gebruik van. Het is niet allemaal kommer en 
kwel. 
J: Sommigen doen hun best. Maar ze moeten eens beter afstemmen. De deadlines van diverse projec-
ten zijn altijd op dezelfde dag.” 

 
Maar zulke kritiek wordt vaker gerelativeerd. Men vindt dat de Raad voor de rechtspraak in het 
algemeen wel nuttig werk doet. Er is wel twijfel over het grote aantal lopende projecten en de 
coördinatie daarvan. Maar men beseft ook wel dat dat eigen is aan de opbouwfase waarin de 
organisatie van de rechtspraak verkeert en sommige gerechtsbestuurders erkennen ruiterlijk dat 
men het spel met de raad aan het leren is: 
 

“Onderzoeker: Zijn jullie diegenen die met de raad overleggen? 
PRES: Over productie en geld wel. Wij proberen ook met het hele bestuur te overleggen met de raad. 
Wij zitten doorgaans met het hele bestuur daar, zodat iedereen vanuit zijn eigen sector zaken aan de 
orde kan stellen. Dat geeft ook het gevoel dat we het met z’n allen doen.  
Sectorvoorzitters dienen mijns inziens daar aanwezig te zijn. De raad weet nu ook meteen hoe zit zo’n 
bestuur in elkaar, welke gezichten. Het gaat er niet om grote problemen te bespreken, dat is ook niet 
gebeurd. 
DBV: We roepen elkaar niet tot verantwoording: we zien de raad als het dagelijks bestuur van de ver-
eniging van rechtspraak, die geld bij de minister weghaalt en dat zo eerlijk mogelijk verdeelt. De posi-
tie is soms wat diffuus: enerzijds als je integraal manager bent wil je het ook met z’n allen doen. Je 
wilt dan niet dat een extern orgaan bevelen geeft. Dat is te veel terug naar de oude structuur.  
PRES: Er zit ook een bureau met gekwalificeerde mensen, en DAAR komt het vandaan. Die gaan ein-
deloos in discussie met onze controller. Maar wij zeggen dat is een bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Als er geschillen zijn en je komt er niet uit, leg het dan voor in het bestuurlijk overleg. De medewer-
kers van de raad hebben daar toch de neiging om een positie te claimen, die ze in mijn ogen niet heb-
ben.  

 
Onderzoeker: Neemt de raad een andere positie in dan het oude departement?  

                                                      
155  Dit getal is in werkelijkheid veel lager, namelijk 140.5 fte (bron: jaarverslag bureau rechtspraak, red.). 
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DBV: Dat kan ik niet zeggen. Met de DG kon je gewoon in hoofdlijnen zaken doen. Die (gouden) 
acht hadden een eigen machtsbureau. Dat blijft wel eens lastig. De raad moet in bepaalde gevallen ook 
met het bureau namens ons dingen bereiken. Soms doen ze dat heel goed, maar soms worden we wel 
eens verrast met een beslissing waarvan we denken ‘dat had van ons niet gehoeven’.  
PRES: We moeten ons realiseren dat er nu iets bereikt is wat voorheen niet mogelijk was. De gerech-
ten mocht nooit aangekomen worden. De raad heeft toch een andere positie: ze zijn van ons en zo 
hebben ze zich ook geprofileerd. Ze kunnen veel meer bereiken omdat ze verder durven te gaan omdat 
ze van ons zijn. Ze zullen niet meteen het verwijt krijgen: jullie tasten onze onafhankelijkheid aan.  

 
Onderzoeker: Daar klinkt u heel positief over. 
PRES: Dat wringt natuurlijk wel eens. Dat geeft weerstand. Ik heb steeds gezegd: als we iets niet wil-
len, zeggen we ook dat we het niet doen. Ze moeten goed weten wat onze positie daarin is. Soms is de 
raad in staat om aanwijzingen te geven, maar voordat ze daartoe overgaan zijn de rapen gaar. Als ge-
recht hebben we duidelijk moeten leren om te zeggen ‘Nee dat gaat te ver’. Of: ‘We stellen onze prio-
riteiten anders.” 

 
Webenquête 
Ten aanzien van de bedrijfsvoering zijn enkele vragen gesteld in de enquête. De resultaten zijn 
hierna weergegeven. 
 

B.2.2 De landelijke samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering is toegenomen sinds het in werking 
 treden van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie (2002) 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=347 N=93 N=67 N=20 N=6 N=254 n=203 N=42 N=9 
Eens 47% 75% 73% 85% 67% 37% 35% 43% 44% 
Neutraal 11% 10% 13% 0% 0% 11% 10% 14% 11% 
Oneens 6% 8% 9% 5% 0% 5% 6% 2% 0% 
Geen mening 36% 8% 4% 10% 33% 47% 48% 40% 44% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 4-5 
 
Uit tabel 4-5 komt duidelijk naar voren dat de landelijke samenwerking op het gebied van be-
drijfsvoering is gegroeid sinds 2002. En ook de rol van de raad op dit thema wordt positief ge-
waardeerd door een grote meerderheid van de rechters: 67-85% en gerechtsambtenaren 72-80% 
(item B.2.4). De gerechtsambtenaren scoren veel minder positief: 35-44% en daar is een aan-
zienlijk deel dat geen mening heeft gegeven (40-48%). 
 Ten slotte hebben we ook nog specifiek gevraagd naar een van de bedrijfsvoeringsonderde-
len; de werving en selectie van rechterlijke ambtenaren. Hier zijn rechters alleen bij de ge-
rechtshoven echt positief, terwijl de colleges en de rechtbanken twijfelen. Wij hebben daarvoor 
geen verklaring. 
 

B.2.5 Ik ervaar de samenwerking met de commissie aantrekken leden rechterlijke macht 
 (CALRM) bij de werving, selectie, benoeming en bevordering van rechters als positief 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=121 N=95 N=69 N=20 N=6 N=26 n=18 N=6 N=2 
Eens 37% 40% 35% 55% 50% 27% 28% 33% 0% 
Neutraal 17% 18% 22% 10% 0% 12% 11% 17% 0% 
Oneens 10% 12% 14% 5% 0% 4% 6% 0% 0% 
Geen mening 36% 31% 29% 30% 50% 58% 56% 50% 100% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabel 4-6 



4.3.3 Samenvattende conclusies ten aanzien van ICT en overige bedrijfsvoeringsonderde-
len 

 
De raad zoekt nog zijn rol ten opzichte van gerechten. Hierbij ligt er een spanning tussen het 
behouden en ontwikkelen van het integraal management bij de gerechten en het benutten van de 
expertise en kennis bij de raad. Duidelijk aandachtspunt is ICT.  
 De afstemming tussen de raad en gerechten loopt via diverse gremia, waarvan het presiden-
tenberaad en directeurenoverleg twee belangrijke zijn. Hierin wordt zeer veel besproken en ge-
zocht naar draagvlak voor de voorstellen. De uitwerking hiervan is vervolgens een combinatie 
van taken voor gerechten en voor de raad. Opmerkelijk is dat het soms lijkt alsof bestuurders 
niet volledig achter de gezamenlijk genomen besluiten staan.  
 Op de werkvloeren van de gerechten bestaat de indruk dat de oplopende werkdruk van de 
afgelopen jaren een direct gevolg is van besluitvorming door de raad ten aanzien van de verde-
ling van het geld voor de rechtspraak, zo blijkt uit onze gesprekken. Hiermee is de raad soms de 
kop van jut. Wij vermoeden dat sommige gerechtsbesturen naar hun eigen mensen toe de raad 
‘gebruiken’ om interne kritiek ten opzichte van het strategisch beleid en sturend vermogen te 
voorkomen. Het intern uitleggen waarom de productiviteit in 2003 en 2004 zozeer heeft moeten 
stijgen, terwijl er binnen veel gerechten in 2005 geld over is gehouden, wordt op deze manier 
vermeden. 
 
 
4.4 Facilitering rechtseenheid en juridische kwaliteit 
 
Uitsluitend de verhouding tussen raad en gerechten komt hier aan de orde; voor de overige in-
formatie over dit onderwerp verwijzen wij naar hoofdstuk 4. 
 
Zelfevaluaties 
 
Uit de zelfevaluaties komt weinig informatie betreffende dit onderwerp. De paar rechtbanken 
die het benoemen geven aan dat er op dit punt weinig centrale sturing is, afgezien van een aantal 
instrumenten die zijn ontwikkeld. 
 

“In de relatie tussen het gerechtsbestuur en de raad komt het onderwerp bevordering van de inhoude-
lijke kwaliteit van het rechterswerk slechts in algemene zin aan de orde. Het bestuur legt daarover aan 
de raad geen verantwoording af in deze zin dat het uitleg moet geven over rechterlijke beslissingen of 
rechterlijk beleid.” 

  
 Uit: Zelfevaluatie rechtbank 

 
“Een aantal andere projecten heeft (indirect) invloed op de kwaliteit van rechtspraak. Hierbij kan ge-
dacht worden aan werving en selectie van rechterlijke ambtenaren door de Commissie aantrekken le-
den rechterlijke macht en de raio-commissie, managementdevelopment voor toekomstige bestuurders 
en het project P-instrumentarium in welk kader instrumenten zijn ontwikkeld voor competentiemana-
gement, bewust belonen en coaching. Een deel hiervan dateert van na 1 januari 2002.” 

 
 Uit: Zelfevaluatie rechtbank 
 
Door de gerechten genoemde projecten in het kader van de rechtseenheid en juridische kwaliteit 
zijn: 
– Mediation. 
– Intervisie. 
– RechtspraaQ. 
– Eurinfra: een project ter versterking van de Europeesrechtelijke kennisinfrastructuur van de 

rechterlijke organisatie. 
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– Werkprocessen. 
– Informatiemanagement. 
– Gerechtsstatuut en sectorstatuut. 
– Geldvordering-online. 
– P-direkt. 
 
Gesprekken 
In de gesprekken met de gerechten komt de raad ook weinig naar voren als het gaat om rechts-
eenheid en juridische kwaliteit. Wel wordt zijn rol gezien in het ondersteunen van landelijke 
stafbureaus en de ontwikkeling van enkele systemen en processen zoals hierboven benoemd. 
Men geeft juist nadrukkelijk aan dat juridische kwaliteit en rechtseenheid aangelegenheden zijn 
van de rechters zelf, en dat de raad daaraan alleen maar minimaal bijdraagt – zie daarover het 
hoofdstuk over juridische kwaliteit en rechtseenheid. Dat is in overeenstemming met het stand-
punt van de raad in deze. Men heeft ervoor gekozen om vooral eerst het financiële instrumenta-
rium op orde te krijgen.  
 
Een medewerker van de raad:  
 

“Vraag: De gerechten waren formeel in ieder geval geen organisaties toen de wet werd ingevoerd. 
Wat is de strategie geweest?  
B: Dezelfde strategie als andere gemeenschappelijke diensten erop nahouden. De financiering uniform 
regelen. Instrumenten daarvoor maken, dat is de raad. Het was hard nodig en het is goed bedacht door 
de wetgever. We zitten niet voor niks in een bankgebouw. 
Hoe komt het geld binnen, hoe wordt het verdeeld, dat is goed geïnstrumenteerd. De raad is wat dat 
betreft een succes.” 

 
Een lid van de raad: 
 

“Vraag: Waar blijkt dat succes uit? 
G: Dat er geen failliete gerechten zijn. Dat ze het systeem gebruiken. Iedereen heeft loyaal meege-
werkt, we hebben gezien dat dat rendeert. Vergelijk het met een land, een republiek. Een goed finan-
cieringsmodel, daar draait alles om. Dat is primordiaal.  
 
Vraag: Het is opmerkelijk snel gegaan, van 2002-2005. 
G: Dat is niet verbazingwekkend, vergelijkbaar met de belastingwet. In een onontwikkelde samenle-
ving kun je dat doen, zo’n concept kan prima op een tabula rasa. En dat waren wij! Dus het werkt per-
fect. Net zoals antibiotica de eerste keer. 
Het financiële systeem is perfect, maar als het niet wordt nageleefd dan werkt het niet. Dan ontstaan 
afwentelingsmechanismen, als je je niet het leplazarus wilt werken, dan lopen de voorraden op. Dan 
krijgen we wel extra. Ik vind dat je de wal het schip moet laten keren. 
 
Vraag: Het functioneert pas 1,5 jaar. Op de lange termijn... 
G: Ja, de nieuwe kostprijs is nog niet bekend. Maar het is een prima systeem. 
 
...wordt de juridisch-inhoudelijke kwaliteit verwaarloosd door de productiedruk, zegt de werkvloer. 
G: RechtspraaQ, dat zijn ook registrerende systemen, dat stuurt niet. 
 
Vraag: Mijn vraag is, het was voorzienbaar. Extra druk leidt tot hogere productie, en zo is het ook ge-
beurd. De werkdruk is omhoog gegaan. Wat deed de raad om te zorgen dat de gerechten zouden pro-
beren om de kwaliteit te handhaven en te verbeteren? 
G: Van meet af aan hebben we allerlei systemen om de kwaliteit te meten. Als iedereen gaat proberen 
winst te maken, kan de kwaliteit inderdaad in het geding komen. Wij zijn ook niet dom. Maar ook: 
sectorstatuten laten maken. Dus werkprocessen in kaart brengen, dan zie je waar de problemen liggen. 
Dan kun je een uniforme aanpak van het probleem ontwikkelen. Er is een twist tussen efficiency en 
kwaliteit. Als de instrumenten goed zijn dan betékent efficiency kwaliteit! We doen met grote vreugde 
niet aan inhoudelijke bemoeienis.” 



 
Vanuit de raad is er het beeld dat er voorzichtig aan meer afstemming en samenwerking komt 
tussen de gerechten. Daarnaast is, voor de raad, de benchmark een krachtig instrument om op dit 
terrein te sturen of stimuleren, maar zonder inhoudelijke bemoeienis. 
 
Medewerker raad: 

 
“Ik zie grote kwalitatieve vooruitgang, het gemiddelde niveau is gestegen. Er zijn geen uitschieters 
meer naar beneden, maar inderdaad, de uitschieters naar boven zijn ook weg. 
 
Raad: De raad monitort of gerechten bezig zijn met het ontwikkelen van rechtseenheid binnen het ge-
recht en juridische kwaliteit. Hierbij zijn de benchmarks een krachtig instrument. Deze interne verge-
lijking maakt de verschillen tussen de gerechten op velerlei onderwerpen inzichtelijk en het blijkt dat 
de gerechten ook zeer gevoelig zijn voor deze overzichten en niet graag onderaan staan. Daarnaast 
hanteert de raad het instrument van het bestuurlijk overleg, waarin er veel kan worden besproken en 
gerechten ook worden aangesproken als zaken niet goed lopen. De raad is zeer tevreden over dit in-
strument en ook de gerechten zijn positief.” 

 
Intussen vraagt de Raad voor de rechtspraak de laatste tijd steeds nadrukkelijker aandacht voor 
de inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak. Een voorbeeld daarvan is de recente nota: In het 
belang van goede strafrechtspraak. Voorstellen voor de versterking van de rechterlijke oor-
deelsvorming in strafzaken, van mei 2006.156 
 
Webenquête 
 
 
B.2.1 De landelijke samenwerking tussen rechters op het inhoudelijke vlak  
(denk aan o.a. zaakmanagement, beleid t.a.v. OM, etc.) is toegenomen sinds het in werking 
 treden van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie (2002) 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1104 N=799 N=606 N=161 N=32 N=305 n=211 N=73 N=21 

Eens 39% 42% 44% 37% 16% 32% 35% 29% 19% 

Neutraal 15% 16% 17% 14% 13% 10% 9% 11% 24% 

Oneens 17% 20% 18% 26% 28% 7% 7% 7% 10% 

Geen mening 30% 22% 20% 23% 44% 50% 49% 53% 48% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Figuur 4-23 
 
De enquête geeft ook inzicht in een aantal onderdelen rondom samenwerking en juridische kwa-
liteit. 
 Bij de rechtbanken is men het niet helemaal eens met de stelling dat de landelijke inhoudelij-
ke samenwerking is toegenomen sinds 2002. Bij de gerechtshoven en colleges is dit nog minder 
het geval. Dat is voor de colleges te verklaren uit de bijzondere positie van het bestuursrecht en 
de bestuursrechtspraak, die al sinds 1994 allerlei vormen van gerechtsoverschrijdende samen-
werking kent. Ook de kantonsector kent een lange traditie van gerechtsoverschrijdende samen-
werking. Voor de gerechtshoven betekent dit dat er nog wel wat moet gebeuren in sommige sec-
toren (belastingsectoren en de handelssectoren). 
 

                                                      
156  Gepubliceerd op <www.rechtspraak.nl/Raad voor de rechtspraak/publicaties>. 
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 Het relatief grote percentage non-response duidt hier echter ook op ruis tussen vraagstelling 
en respondent. De rol van de raad in deze afstemming (B.2.3) wordt niet overtuigend herkend of 
onderschreven. 47% van de rechters is het eens met de stelling, tegen 35% van de gerechtsamb-
tenaren. Dit sluit daarmee aan bij het beeld uit de zelfevaluaties en gesprekken met de bestuur-
ders. 
 
B.2.3 De Raad voor de rechtspraak bevordert de eenheid van opereren op inhoudelijk vlak 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=120 N=94 N=68 N=20 N=6 N=26 N=18 N=6 N=2 

Eens 44% 47% 49% 50% 17% 35% 33% 33% 50% 

Neutraal 22% 20% 19% 25% 17% 27% 33% 17% 0% 

Oneens 30% 33% 32% 25% 67% 19% 17% 17% 50% 

Geen mening 4% 0% 0% 0% 0% 19% 17% 33% 0% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Tabel 4-7 
 
4.4.1 Samenvattende conclusies ten aanzien van facilitering kwaliteit en rechtseenheid  
 
Rechters en gerechten claimen met name op het terrein van inhoudelijke kwaliteit en rechtseen-
heid een veel grotere autonomie ten opzichte van de raad in vergelijking met de (financiële as-
pecten van de) bedrijfsvoering. De raad heeft hier wel een faciliterende en stimulerende rol, ook 
via RechtspraaQ, maar laat de ontwikkeling over aan de landelijke overleggen en de rechters 
binnen de gerechten zelf. 
 
 
4.5 Presidentenvergadering 
 
In de verhouding van de raad met de gerechten speelt de presidentenvergadering een belangrijke 
rol. De presidentenvergadering speelde al een rol ten tijde van de toekomstverkenning ZM en 
heeft ook gefunctioneerd als klankbord gedurende de looptijd van het project Versterking rech-
terlijke organisatie. 
 De raad heeft in de presidentenvergadering een forum om met de gerechtsbesturen te over-
leggen over adviezen aan onder meer ministeries bij het opstellen van wetsvoorstellen, of andere 
maatregelen die de regering voorbereidt. Voor nieuw beleid van de raad is overleg met en ad-
vies van de presidentenvergadering belangrijk, voor zover het wenselijk is dat dit beleid door 
alle gerechten wordt gesteund. Dat kan met name het geval zijn bij onderwerpen die raken aan 
de inhoud van de rechtspraak. Soms functioneert de presidentenvergadering als medeopdracht-
gever voor een project van landelijk belang, zoals ter zake van de ontwikkeling van een richtlijn 
voor de rechterlijke onafhankelijkheid. In de presidentenvergadering kan dus ook in alle beslo-
tenheid over steun voor beleid van de raad worden gesproken, evenals over de wensen van ge-
rechten. Het belang van dit lichaam in de rechterlijke organisatie wordt nog eens onderstreept, 
doordat het een dagelijks bestuur heeft.  
 Tijdens onze interviews met medewerkers van het bureau is de presidentenvergadering enke-
le malen in bovenomschreven zin aan de orde geweest. In de jaarverslagen over ‘de rechtspraak’ 
2003-2005 blijft de rol van de presidentenvergadering grotendeels buiten beeld, de presidenten-
vergadering wordt slechts twee keer genoemd. Wel wordt in de adviezen van de raad soms ver-



wezen naar de presidentenvergadering157 en in de jaarplannen van de raad wordt er ook hier en 
daar naar verwezen.158  
 Het valt op dat de presidentenvergadering, anders dan bijvoorbeeld het college van afgevaar-
digden, geen wettelijke basis heeft. In de openbare verantwoording van de raad jegens publiek 
en ministerie blijft de presidentenvergadering grotendeels buiten beeld. 
 
 
4.6 Verhouding raad en ministerie van Justitie 
 
Ten slotte willen wij in dit onderdeel aandacht besteden aan de relatie tussen raad en het minis-
terie. Hierbij maken wij een onderscheid tussen de algemene, de financiële en de wetgevingsad-
viesrelatie. 
 
4.6.1 Algemene relatie 
 
Uit de gesprekken blijkt dat de relatie tussen het ministerie en de raad een duidelijke ontwikke-
ling doormaakt. In het begin was er sprake van aftasten en profileren. Hierbij was het een voor-
deel dat de medewerkers elkaar goed kenden (als voormalige collega’s), waardoor het beeld 
ontstaat dat de relatie nooit echt problematisch is geweest. Daarnaast is er sprake van een pro-
fessionalisering van de relatie, middels gestructureerde afspraken en procedures. 
 
Medewerker ministerie van Justitie:  

 
“In het begin kreeg je echt, zeker bij de raad, een enorme profileringsdrang, want ze wilden hun posi-
tie maken. Ook in het eerste jaar zaten ze heel erg te kijken van: ministerie bemoei je met je eigen za-
ken. We hadden een enorm groot voordeel dat de mensen die in de uitvoering met elkaar omgaan ei-
genlijk ex-collega’s waren. Dus die relatie was zo enorm goed dat het nooit tot een probleem heeft ge-
leid.”  
 

Medewerker ministerie van Justitie:  
 
“De raad is onafhankelijk. De minister moet accepteren dat het kind nu op kamers woont, dat het nu 
anders dan anders gaat. Die symboliek. Dat ging goed tot de DG er zelf last van kreeg, dus dat wordt 
nu weer een beetje teruggedraaid. Maar de strategie was in eerste instantie: zoek het nu verder zelf 
maar uit.” 

 
In de eerste jaren was er ook veel onduidelijkheid over de verschillende posities en verantwoor-
delijkheden als gevolg van de invoering van de WOBG en Wet Raad. Als gevolg hiervan zijn 
het ministerie van Justitie en de raad dit gaan uitleggen aan de betrokkenen. Dit heeft geleid tot 
een aantal aanpassingen in bijvoorbeeld de AMvB Financiering Rechtspraak en de ontwikkeling 
van protocollen. Het huidige beeld is dat de relatie varieert per onderwerp. Zo is er voor financi-
ele zaken een heel ander patroon dan voor wetgevingsadvisering. 
 
Medewerker ministerie van Justitie:  

 
“Langzamerhand is de productie goed ingeschaald, de kostengegevens komen erin, maar op kwali-
teitsgebied is dat lastiger. Daar zijn wel heel veel stappen vooruit in termen van tevredenheidsonder-
zoek, doorlooptijden en dergelijke. Die informatie, daar worden ook targets voor gesteld en we zitten 
nu in de fase dat je ook eigenlijk de SG wil, dat het leuk is dat je weet hoe de doorlooptijden zijn, 
maar je wilt ook een target. En die fase, dat is INK fase 3, maar we zitten nu in fase 2.” 

 

                                                      
157  Zie: <www.rechtspraak.nl/Gerechten/RvdR/Wetgevingsadvisering/>. 
158  2 x in het jaarplan 2003, 2 x in het jaarplan 2004 en 2 x in het jaarplan 2006. 
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De raad geeft aan dat hij een visitatie van zijn eigen organisatie heeft georganiseerd om zo zelf 
meer inzicht te krijgen en te bieden in zijn functioneren.159 Richting het ministerie legt de raad 
eenmaal per jaar verantwoording af, via een jaarverslag en een financiële verantwoording. Voor 
de raad is deze afstand ook belangrijk om zijn onafhankelijke positie te kunnen bewaren. Het 
ministerie lijkt op financieel gebied ook goed te kunnen werken met deze verantwoording. Met 
betrekking tot meer organisatorische en bestuurlijke verantwoording gebeurt er weinig en vanuit 
het ministerie geven medewerkers aan dat dit eigenlijk meer ontwikkeld zou moeten worden.  
De toezichtsbevoegdheden van de minister zijn alleen in financieel opzicht geoperationaliseerd. 
 
4.6.2 Financieel 
 
De financiële relatie tussen raad en ministerie moest in het begin worden uitgewerkt en ontwik-
keld, want er was veel verwarring bij de diverse partners over de verantwoordelijkheden. Nu is 
deze uitvoering beschreven via een aantal protocollen (informatieprotocol, controleprotocol). 
Hierin is onder andere beschreven hoe de begrotingsonderhandelingen plaatsvinden. 
 
Medewerker raad:  

 
“We hebben vrij veel tijd besteed om samen met Justitie en met IRF (Inspectie Rijksfinanciën) het tra-
ject (de begrotingsonderhandeling) als zodanig vooraf duidelijk te krijgen van hoe we dat gaan doen. 
En een van de dingen die we daarin hebben gezegd is dat de hoogte van de P niet bepaald mag worden 
door de Q. Daar zit een groot schot tussen. Omdat de AMvB zegt: je moet in principe de instroom fi-
nancieren. Je gaat dus niet zeggen: de prijs moet lager zijn, omdat die hoeveelheid omhoog gaat. Je 
kunt natuurlijk op je klompen aanvoelen dat zo wel door de oogharen gekeken gaat worden, maar Jus-
titie erkent ook dat dat niet het geval mag zijn.” 

 
Op het moment van het interview was men net begonnen met de begrotingsonderhandelingen 
voor de prijscomponent voor 2008, 2009 en 2010. Hierover zegt een medewerker van de raad: 
 

“Justitie begint – niet geheel onbegrijpelijk vanuit hun perspectief – met puur de sec gerealiseerde 
prijzen te nemen, en dan zegt de AMvB: over 3 jaar gerealiseerde prijzen. Nou die hebben we dus 
niet, dus dat is nog een streep door de rekening, we hebben de facto maar één jaar, dat is 2005, waarin 
we dus nu voor het eerst gegevens hebben. En dat is voor hen dan de insteek. Wij komen vervolgens 
met een aantal argumenten die betrekking hebben op het huisvestingsdossier, bijvoorbeeld op sys-
teemontwikkelingen, en op kwaliteit met name inderdaad. Wat wij dus zeggen: even los van het feit 
wat er nu gerealiseerd is, voorzien wij de komende jaren...wij constateren dat de kwaliteit onder druk 
staat, en wij vinden het dus wenselijk dat er normen zijn voor de ondergrenzen van kwaliteit. Dat be-
tekent dus dat dit aan geld erbij moet.” 
 
Raad: “..zij (het ministerie van Justitie) zeggen: best dat jij aan kwaliteitsimpulsen wil gaan doen, 
maar je hebt daar gezien je eigen vermogen 2005 toch duidelijk zelf de middelen voor om dat te fi-
nancieren. Dus als je het wilt doen: doe vooral, neem je verantwoordelijkheid, maar een claim bij ons 
leggen dat is vraag twee.” 
 
“Formeel is de relatie tussen raad en ministerie kort beschreven in de WOBG en Wet Raad, maar uit-
gebreider uitgewerkt in protocollen. De contacten verlopen conform de afgesproken procedures en re-
gels. Daarnaast blijkt dat de goede persoonlijke verhoudingen tussen medewerkers zorgen voor een 
makkelijke afstemming en verdergaande informatievoorziening dan formeel noodzakelijk. Dit ver-
groot het vertrouwen en zorgt voor een goede afstemming. Bovendien leidt dit vertrouwen ertoe dat de 
raad en het ministerie constructief kunnen werken aan de ontwikkeling van de financiële sturing van 
de rechtspraak.” 

 

                                                      
159  Prof. drs. M.H. Meijerink (voorzitter) en mr. dr. R.J. de Folter (vice-voorzitter), Rapport Visitatie Gerechten 

2006, gepubliceerd op <www.rechtspraak.nl/RaadvoordeRechtspraak/publicaties>. 



4.6.3 Wetgevingsadvisering 
 
De raad is een officieel adviesorgaan en uit de gesprekken blijkt dat adviesverzoeken lopen via 
de directie Strategie en Rechtspleging (DSR) van het ministerie. Soms gebeurt dit eerst infor-
meel, en checkt DSR of het een thema is waar de raad wat mee wil. DSR geeft aan graag meer 
afstemming te willen met de raad over de inhoud van het advies, maar hier neemt de raad vaak 
een zelfstandige positie in en adviseert zonder overleg met DSR. De raad stelt dat hij hier een 
duidelijke rol in heeft en deze zowel actief als reactief invult. 
 
Medewerker Justitie:  

 
“Als er dan wat bijzonders is, dan sturen we het naar de raad voor formeel advies. Als het een twijfel-
geval is dan vragen we informeel advies. Sociale wetgeving is vaak heel ingewikkeld, dan gaan we 
met de raad en het betrokken ministerie om tafel zitten om te kijken hoeveel extra tijd dat gaat kos-
ten.” 
 
“Een voorbeeld: het ministerie zegt: gooi die huurcommissies er maar uit, laat rechters dat doen. Maar 
dat betekent altijd extra werk. …. Dat de raad de zaak met een extern ministerie ging uitonderhande-
len, en wij zaten er tussen geklemd. Daarom zeggen we nu: de raad geeft ons eerst informeel advies, 
met name over de financiën. Over beleidszaken laat de raad zich toch niet remmen. Dat geld, dat zien 
ze als iets dat ze voor ons doen.” 

 
4.6.4 Samenvattende conclusies relatie raad - ministerie 
 
De raad heeft zich de eerste jaren duidelijk geprofileerd tegenover het ministerie. Dit leidde tot 
een aantal stevige discussies en langzaamaan lijkt de relatie zich verder te ontwikkelen en te 
professionaliseren. De raad legt verantwoording af via jaarverslagen, jaarplannen en jaarlijkse 
begroting. De financiële sturing is dominant en de beleidsmatige of inhoudelijke facilitering van 
het rechterswerk is – als gevolg van de taakopvatting van de raad in deze – veel minder aanwe-
zig. 
 
 
4.7 Conclusies 
 
4.7.1 Conclusies ten aanzien van de verhouding tussen de raad en de gerechten 
 
Na een aanloopperiode van 2002 tot 2005 wordt de rechtspraak nu gefinancierd op basis van 
output en met behulp van een baten-lastenstelsel. Dit systeem is nog niet volledig ontwikkeld, 
maar in 2007 zal het naar verwachting geheel zijn ingevoerd. Centraal in het bekostigingssys-
teem staat de berekening van P x Q (prijs maal hoeveelheid). Het berekenen en vaststellen van 
de juiste P en Q en de daarbij behorende kwaliteit is een belangrijk onderdeel van het systeem. 
De eerste jaren is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een instrumentarium om de 
kwantiteit en prijs van de rechtspraak transparant te maken en pas het laatste jaar is er meer 
aandacht gekomen voor de kwaliteitsfactor ook wat betreft de inhoud van het rechterswerk. 
Ten aanzien van het bekostigingsmodel hebben wij de volgende waarnemingen: 
– In de periode 2002 tot 2005 is de eerste opzet aangescherpt. 
– Het bekostigingsstelsel is complex, maar transparant. 
– De prognose van de instroom is het hart van het model. 
– De gerechtsbesturen moeten nog groeien in hun rol in het baten-lastenstelsel. 
– Het bekostigingsmodel wordt geaccepteerd door de gerechten, maar die moeten nog wennen aan 

het systeem en de precieze effecten ervan. 
 
Over het algemeen zijn de gerechten tevreden over de planning-en-controlcyclus. Zij zien ver-
betering ten opzichte van 2001. Aandachtspunten zijn de werkdruk die dit oplevert en de hogere 
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eisen die er worden gesteld aan de medewerkers en gerechtsbesturen op dit gebied. Ten aanzien 
van de invoering van het baten-lastenstelsel en de indringendheid van de sturing vanuit de raad 
in het begin, is er naast instemming binnen de gerechten ook wel weerstand te beluisteren van-
wege de gedetailleerde informatie die steeds bij de gerechten werd gevraagd.  
 In dit hoofdstuk hebben wij een aantal constateringen gedaan rondom werkdruk, productivi-
teit en het nieuwe bekostigingsstelsel die in onze ogen gerelateerd zijn en waar wij ook met vele 
gesprekspartners over gesproken hebben. Hierbij een poging om deze zaken in een logisch ver-
band te presenteren. 
 Ten eerste de constatering vooraf dat het bekostigingsstelsel in onze optiek leidt tot een eer-
lijke verdeling van de middelen en daarin ook transparant is. De gerechten zijn de afgelopen 
jaren geconfronteerd met een stijging van de instroom, maar zijn van nature voorzichtig in het 
opstellen van hun ramingen. Dit kan mogelijk worden verklaard door de vorige financierings-
systemen, waarin ze het moesten doen met de zak geld die ze aan het begin van het jaar kregen. 
De consequentie van het voorzichtige ramen was, dat er de afgelopen jaren meer instroom was 
dan voorspeld (de prognoses van de raad waren overigens wel hoger dan die van de gerechten). 
Omdat gerechten vervolgens terughoudend waren (of niet anders konden) in het aannemen van 
personeel, steeg de werkdruk in de organisaties. Het arbeidsethos in de gerechten is hoog en dit 
hield in dat men geen stijging van de werkvoorraad wilde hebben. Dit leidde tot een stijging van 
de productiviteit. Deze toename van de productiviteit verklaart daarmee ook de geluiden over 
werkdruk. Omdat deze productiviteit/werkdruk in 2003/2004 op zijn hoogst was en in deze pe-
riode ook de metingen zijn gedaan die nu nog worden gebruikt, merkt men de effecten hiervan 
nog steeds. Over 2005 is ook een vergelijkbaar effect te zien van hogere instroom dan geprog-
nosticeerd en tegelijkertijd een afname van de werkvoorraad. Hiermee daalt de werkelijke kost-
prijs, want met gelijke middelen wordt er meer productie gemaakt. Omdat het bekostigingsmo-
del kijkt naar de gerealiseerde kostprijs (wat in theorie ook logisch is), kan nu het beeld ontstaan 
dat de gerechten nog efficiënter kunnen werken. De snelle stijging van het eigen vermogen in 
een aantal gerechten is een effect van het boven beschreven mechanisme. De gerechten krijgen 
achteraf veel meer geld dan verwacht, want ze zijn veel productiever geweest, maar hebben er 
niet op gerekend en geven het (blijkbaar) ook niet direct uit. 
 De gerechtsbesturen moeten dus in feite nog groeien in hun rol in het baten-lastenstelsel. Het 
lijkt er daarbij soms op dat de gerechtsbesturen de werkdruk intern uitleggen als een gevolg van 
beslissingen van de raad; de rechters verwijten vervolgens de hoge werkdruk aan de raad zo 
blijkt uit de rondetafelgesprekken. Anderzijds valt op dat men soms blijk geeft het bekosti-
gingsmodel onvoldoende te doorgronden. 
 Een andere belangrijke constatering is dat de raad niet apart verantwoording aflegt over het 
functioneren van de raad en het bureau van de raad; rechters en sommige gerechten klagen daar 
over. 
 Ten slotte is er de trend waar te nemen dat er meer wordt gestuurd middels kengetallen en de 
rechterlijke organisatie steeds transparanter wordt. Dat blijkt ook uit de constateringen over de 
productiviteit, werkdruk en het toegenomen eigen vermogen van veel gerechten. 
 
Samenvatting overige bedrijfsvoeringsonderdelen 
De raad zoekt nog zijn rol ten opzichte van gerechten. Hierbij ligt er een spanning tussen het 
behouden en ontwikkelen van het integraal management bij de gerechten en het benutten van de 
expertise en kennis bij de raad. De afstemming tussen de raad en gerechten loopt via diverse 
gremia, waarvan het presidentenberaad en directeurenoverleg twee belangrijke zijn. Hierin 
wordt zeer veel besproken en gezocht naar draagvlak voor de voorstellen. De uitwerking hier-
van is vervolgens een combinatie van taken voor gerechten en voor de raad. Opmerkelijk is dat 
het soms lijkt alsof bestuurders niet volledig achter de gezamenlijk genomen besluiten staan. 
Hiermee is de raad soms de kop van jut, omdat de gerechtsbesturen verwijzen naar de raad als 
de verantwoordelijke voor gemeenschappelijke projecten. Een voorbeeld daarvan is ICT.  
 



Presidentenvergadering 
Hoewel de presidentenvergadering niet in de wet wordt genoemd, heeft deze in de relatie tussen 
raad en gerechten een belangrijke functie als afstemmingsmechanisme. Dit overleg wordt onder 
andere gebruikt om draagvlak te verkrijgen voor initiatieven, de eenheid tussen gerechten te 
vergroten en adviezen richting ministerie te formuleren. Aandachtspunt hierbij is dat de rol van 
de presidentenvergadering in de formele verantwoording onderbelicht blijft. 
 
4.7.2 Conclusies relatie raad - ministerie 
 
De raad heeft zich de eerste jaren duidelijk geprofileerd tegenover het ministerie. Dit leidde tot 
een aantal stevige discussies en langzaamaan lijkt de relatie zich verder te ontwikkelen en te 
professionaliseren. De raad legt alleen verantwoording af over het functioneren van de gerech-
ten via jaarverslagen, jaarplannen en jaarlijkse begroting. De financiële sturing is dominant en 
de beleidsmatige of inhoudelijke facilitering van het rechterswerk is – als gevolg van de taakop-
vatting van de raad in deze – veel minder aanwezig. 
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5  Bevindingen ten aanzien van de juridische kwaliteit van 
het rechterlijk werk, efficiency en rechtseenheid 

 

 

 

5.1 Inleiding 
 
Uit het eerste hoofdstuk van dit rapport komt naar voren dat er in de voorbereidingsfase van de 
nieuwe wetgeving nogal wat zorg bestond over de gevolgen die het invoeren van integraal ma-
nagement en een systeem van outputfinanciering zouden hebben voor de onafhankelijkheid en 
de kwaliteit van de rechtspraak. Naar aanleiding van de aankondigingen van de Raad voor de 
rechtspraak bij de jaarverslagen 2003 en 2004 over een aanzienlijke stijging van de productie 
ten opzichte van voorgaande jaren vroegen wij ons af of het beleid om meer uitspraken sneller 
te produceren ook gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van de rechtspraak. Tijdens het pilot-
onderzoek werden wij geconfronteerd met tegenstrijdige uitkomsten: enerzijds enquête-
uitslagen waaruit bleek dat het in de perceptie van respondenten wel meeviel met de juridische 
kwaliteit. Anderzijds hoorden wij in de interviews en in de rondetafelgesprekken veelvuldig 
klagen over de bedreiging van de juridische kwaliteit. De vraag was of de outputfinanciering en 
de druk op de gerechten om de productie te vergroten ten koste zouden gaan van de professione-
le autonomie en de juridische kwaliteit. Daarnaast was de vraag of het streven naar rechtseen-
heid die – gegeven de vele regelingen op rechtspraak.nl – nadrukkelijk aanwezig was, niet ten 
koste zou gaan van de professionele autonomie van rechters – laat staan ten koste zou gaan van 
de rechterlijke onafhankelijkheid. Zie over deze spanningsverhoudingen het interpretatiekader 
in hoofdstuk 2. 
 
5.1.1 Operationaliseringen en de reikwijdte van perceptieonderzoek 
 
Efficiency 
Zoals hierboven aangegeven hebben wij efficiency geoperationaliseerd aan de hand van cijfer-
matige gegevens over bestedingen, personeelsomvang en productie. Daarnaast hebben wij effi-
ciency ook geoperationaliseerd als datgene wat de respondenten van de enquête en tijdens inter-
views hebben waargenomen als efficiency. Daarbij hebben wij vertrouwd op de ABN-betekenis 
van het woord in de context van gerechten en de rechterlijke organisatie in verandering. Ver-
schillen en overeenkomsten tussen de uitkomsten uit de enquête, de zelfevaluaties en de ge-
sprekken trachten wij te verklaren wanneer daarvoor aanknopingspunten zijn. Wij hebben daar-
bij aangenomen dat onderzoekers en respondenten aan gehanteerde begrippen dezelfde beteke-
nis hebben verleend, met andere woorden dat respondenten de vragen hebben verstaan zoals wij 
als onderzoekers ze hebben bedoeld. In het geval van efficiency hebben wij deze percepties 
kunnen afzetten tegen getalsmatige gegevens. 
 
Juridische kwaliteit 
Er bestaat niet een eenduidige standaard voor de juridische kwaliteit van het rechterswerk. Die 
is ook niet goed in zijn algemeenheid te geven, omdat juridische kwaliteit gebonden is aan spe-
cifieke contexten. Meetbare juridische kwaliteit bestaat nog niet, maar het is aannemelijk dat te 
ontwikkelen kwaliteitsmaatstaven kunnen variëren per rechtsgebied. In de memorie van toelich-
ting bij de WOBG wordt het begrip juridische kwaliteit als volgt omschreven: “De juridische 
kwaliteit heeft – mede in het licht van artikel 6 EVRM – betrekking op juridische waarden als 



onpartijdigheid, rechtsgelijkheid, afdoening binnen een redelijke termijn en een eerlijke en 
zorgvuldige procesvoering”.160  
 In het kader van dit onderzoek zijn wij ervan uitgegaan dat onze respondenten het begrip 
inhoudelijke c.q. juridische kwaliteit steeds in deze of vergelijkbare termen zouden opvatten. 
Waar nodig hebben we het begrip juridische kwaliteit in deze zin onderscheiden van het begrip 
‘kwaliteit’ in de zin van RechtspraaQ. Wij hebben uit de zelfevaluaties en uit de interviews ook 
niet de indruk gekregen dat men juridisch-inhoudelijke kwaliteit anders heeft opgevat, maar te-
kenen wel aan dat men in de zelfevaluaties bij het onderdeel ‘rechtseenheid’ vaak heeft verwe-
zen naar de inspanningen om de juridische kwaliteit te bevorderen. Rechtseenheid wordt kenne-
lijk door de gerechtsbesturen gezien als een onderdeel van juridische kwaliteit. In ons onderzoek 
hebben wij niet de juridische kwaliteit van de uitspraken zelf onderzocht, maar de percepties 
geïnventariseerd die daarover bij onze respondenten leven. 
 In verband met dit onderwerp hebben we tevens geïnventariseerd welke inspanningen ge-
rechten leveren om de juridische kwaliteit van het rechterswerk te bevorderen, zoals daarvan 
melding werd gemaakt in de zelfevaluaties, en in de interviews.  
 
Rechtseenheid 
Rechtseenheid wordt in de memorie van toelichting bij de WOBG als volgt gedefinieerd: “uni-
formiteit van het recht in zijn toepassing in concreto”.161 Ook voor dit onderdeel hebben wij niet 
onderzocht of de rechtseenheid feitelijk is toegenomen of afgenomen, daartoe ontbraken tijd en 
middelen voor uitgebreid dossier- en jurisprudentieonderzoek, maar welke percepties daarover 
leven bij onze respondenten. Ook hierbij zijn wij er meestal impliciet van uitgegaan dat het be-
grip rechtseenheid werd gebezigd, zoals hierboven omschreven. Uit het commentaar van res-
pondenten bij de enquête, en uit de interviews en de zelfevaluaties blijkt dat zij dit ook zo heb-
ben begrepen.162 Bovendien hebben wij in de zelfevaluaties en in de interviews gevraagd naar 
de inspanningen op dit punt, en hebben wij publicaties van de gerechten en de Raad voor de 
rechtspraak op dit punt geraadpleegd.  
 
Relaties  
Wij hebben door middel van de gehanteerde onderzoeksmethoden inzicht willen krijgen in de 
volgende relaties: 
– De verhouding tussen de veranderingen in de rechterlijke organisatie (onder meer streven 

naar efficiency en productievergroting ) en de juridische kwaliteit van het rechterswerk. 
– De verhouding tussen de toegenomen druk om efficiënt te werken en de professionele auto-

nomie van rechters. 
– De verhouding tussen het streven naar rechtseenheid en de professionele autonomie en onaf-

hankelijkheid van rechters.  
 
Aard en strekking van perceptieonderzoek 
De reikwijdte van deze informatie is uit zijn aard beperkt; percepties van rechters kunnen niet 
automatisch leiden tot de vaststelling van een inhoudelijke kwaliteit van het rechterswerk, laat 
staan tot het vaststellen van het bestaan van causale verbanden tussen veranderingen in de rech-
terlijke organisatie en die inhoudelijke kwaliteit van het rechterswerk. Dat geldt ook voor de 
andere relaties. Conclusies die wij aan de uitkomsten van dit onderzoek verbinden zijn geba-
seerd op de veronderstelling dat de respondenten van de enquête en de zelfevaluaties, en onze 
gesprekspartners de vragen eerlijk hebben beantwoord. Wij verwijzen in onze conclusies dan 
ook steeds naar hun percepties en niet naar de werkelijke stand van zaken met betrekking tot 
juridische kwaliteit en rechtseenheid. En percepties zijn slechts een deel van de werkelijkheid.  

                                                      
160  Memorie van toelichting WOBG, p. 23. 
161  Kamerstukken II 1999-2000, 27 182, nr. 3, p. 21. 
162  Er werd door een handvol respondenten ernstig gemopperd op de kennelijk voor hen onbegrijpelijke vragen, 

maar op het totaal van de enquête is dit aantal verwaarloosbaar. 
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Wat betreft efficiency is dat anders, omdat we voor dat onderwerp wel gewerkt hebben met ge-
objectiveerde landelijke gegevens en gegevens van de gerechten. Wij hebben daarbij ook ver-
ondersteld dat de geleverde gegevens accuraat zijn. Wij hebben onze berekeningen gebaseerd 
op cijfers aangeleverd door de Raad voor de rechtspraak. 
 
5.1.2 Presentatie van gegevens 
 
Wij geven eerst de feitelijke gegevens weer voor zover wij daarover konden beschikken. Daarna 
beschrijven wij de uitkomsten van de enquête, voorafgaand aan de beschrijving van de uitkom-
sten van de zelfevaluaties en de interviews. Dat doen wij omdat de enquête door de wijze waar-
op deze is afgenomen (via een website waarop respondenten individueel in konden loggen) en 
de grote respons (65%) de meest betrouwbare informatie heeft opgeleverd.  
 De zelfevaluaties zijn uitgezet onder alle gerechten, met uitzondering van de rechtbanken 
Alkmaar, Arnhem, Rotterdam en het gerechtshof Leeuwarden. Zij hebben de vorm van een vra-
genlijst met een instructie. Door het gestructureerde karakter van deze vragenlijst zijn de ant-
woorden grosso modo vergelijkbaar en in beginsel (in beperkte mate) te kwantificeren. De aard 
van de kwaliteit van veel zelfevaluaties staat er echter aan in de weg hieraan veel gewicht toe te 
kunnen kennen. Met name de grotere gerechten – maar ook niet alle – hebben er werk van ge-
maakt en hun beleid en interne afspraken kenbaar gemaakt. Vooral de kleinere gerechten – maar 
ook niet alle – hebben de zelfevaluaties op de onderdelen ‘bevordering juridische kwaliteit’ en 
‘rechtseenheid’ summier en soms ook onvolledig ingevuld. Dit betekent voor de analyse van de 
zelfevaluaties op deze punten dat deze alleen in samenhang met de enquête en de interviews 
betekenis kan krijgen.  
 De interviews en ronde tafels waarnaar wij verwijzen zijn gehouden ter verificatie, aanvul-
ling en interpretatie van de zelfevaluaties en de enquête. Zij zijn in het onderzoek dus het in-
strument om betekenis te kunnen geven aan de gegevens uit de zelfevaluaties en de enquête. De 
gesprekspartners waren vooral leidinggevende rechters (interviews) en gewone rechters en ge-
rechtsambtenaren (ronde tafels), welke gestratificeerd en per toeval zijn geselecteerd. Het half 
open karakter van de interviews staat er aan in de weg dat gedane uitspraken gekwantificeerd 
zouden kunnen worden, wat ook onnodig is, want hiertoe is nu juist de enquête ingezet. De in-
terviewresultaten zijn gebruikt om in grote lijnen de verschillende opvattingen weer te geven die 
over bepaald onderwerpen onder respondenten leven en die waar nodig door middel van een 
citaat te illustreren.  
 
 
5.2 Toename van productie en efficiency sinds 2002 
 
5.2.1 Productie, productiviteit en efficiency 
 
Rondom de termen productie en productiviteit in de rechtspraak heerst soms verwarring. Daar-
om is het belangrijk om enkele basisbegrippen te definiëren. Ten eerste spreken wij over pro-
ductie, waarmee wordt bedoeld het aantal zaken dat de gerechten en de Raad voor de recht-
spraak hebben afgedaan in een bepaalde periode. Daarnaast is er ook sprake van productiviteit 
waarmee wordt geduid op de verhouding tussen het aantal zaken en het aantal fte’s (rechterlijke 
ambtenaren) dat is ingezet om deze productie te realiseren. Ten slotte is een derde kernbegrip 
gewogen productiviteit waarmee wordt bedoeld het aantal zaken vermenigvuldigd met het aan-
tal (Lamicie-)minuten wat staat voor een bepaald type zaak.163 Hiermee is het dus ook zo dat een 

                                                      
163  Bron: Handboek Financiële Bedrijfsvoering Rechtspraak, versie 1, 1 nov. 2005. Gewogen productie wordt bere-

kend als: assortimentsmix x gemiddelde Lamici-behandeltijd (RA/GA) = gewogen productie in minuten. De 
zaakproductie (het aantal afgedane zaken) wordt hier de assortimentsmix genoemd en de term ‘gewogen’ ver-
wijst naar de koppeling met het aantal Lamici-minuten dat een zaak gemiddeld kost. 



stijging van de productiviteit een stijging van de efficiency is, want er wordt dan met minder 
middelen (mensen) meer zaken of gewogen productie afgedaan. 
 
5.2.2 Ontwikkeling productie 
 
In de periode 1995 tot en met 2000 daalde de productiviteit van de rechtspraak met 20% ten op-
zichte van het basisjaar 1995.164 Daarna steeg deze weer in de jaren 2002 tot en met 2004.  
Als we nu kijken naar de ontwikkeling van de instroom van zaken in de periode 2001 tot en met 
2005, valt op dat deze duidelijk is gestegen over de afgelopen jaren. Gemiddeld genomen is de 
stijging 35% ten opzichte van 2001, met een duidelijke piek in 2003 en 2004. Ten tweede valt 
op dat de sector straf relatief de laagste toename van de instroom heeft gehad en de sector kan-
ton relatief het grootste aantal nieuwe zaken heeft gekregen in de jaren 2002 tot 2005. In de on-
derstaande tabel zijn de geïndexeerde cijfers voor de instroom van zaken weergegeven: 
 
 

Ontwikkeling instroom zaken 2001 t/m 2005 (2001 = 100) 
  
  2001 2002 2003 2004 2005 
Rb: kantonsectoren 100 109 130 152 153 
Rb: civiele sectoren 100 98 104 113 115 
Rb: strafsectoren 100 105 114 114 110 
Rb bestuur, vreemdelingen 100 129 105 99 120 
Appelcolleges 100 123 120 131 115 
Totaal zaken excl. akten en verklaringen 100 109 120 133 135 

 
Tabel 5-1 
 
Instroom en productie zijn niet per definitie aan elkaar gelijk, maar als we de ontwikkeling van 
de werkvoorraad in ogenschouw nemen, dan blijkt dat deze wat is afgenomen over de jaren 
2003, 2004, en 2005.165 Dit houdt in dat de toegenomen instroom ook daadwerkelijk is vertaald 
naar meer productie. 
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Figuur 5-1 

                                                      
164  <www.rechtspraak.nl> Rechtspraak: Productie per arbeidsjaar. 
165  Jaarverslag 2005 Rechtspraak, Raad voor de rechtspraak 2005, met name deel II op p. 77 e.v. 
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Uit de gegevens die de Raad voor de rechtspraak presenteert op zijn website, komt naar voren 
dat de productie sinds 2001 achtereenvolgens is gestegen met 9% in 2002166 ten opzichte van 
2001, met 14% in 2003,167 met 13% in 2004168 en met 2% in 2005.169 Het personeelsbestand is 
van 2002-2005 gegroeid van 7911 fte’s tot 8370 fte’s170 (in deze totalen zijn de 143 fte’s voor de 
Raad voor de rechtspraak inbegrepen). Maar in 2002 is er een toename geweest van 803 fte’s ten 
opzichte van 2001.171 Sinds 2001 is er dus een toename geweest van 803 plus 459 fte’s = 
1262 fte’s.172 Ten opzichte van 31 december 2001 is dat per 31 december 2005 een toename van 
bijna 18% (inclusief 143 fte’s voor de Raad voor de rechtspraak). De uitstroom van zaken was 
1.450.000 in 2001 en in 2005 was de productie 1.801.000 zaken. We kunnen aan deze getallen 
echter geen conclusies verbinden over toe- of afname van de productiviteit, omdat de aantallen 
zaken moeilijk te vergelijken zijn vanwege de verschillen in tijdsbelasting die eraan gekoppeld 
zijn (zie ook de Lamicie-normen). Daarom kijken we in de volgende paragraaf naar de gewogen 
productie (uitgedrukt in productietijd) en de hoeveelheid personeel die beschikbaar was per ka-
lenderjaar. 
 
5.2.3 Gewogen productie en productiviteit 
 
Ten eerste valt op dat de gewogen productie duidelijk is gestegen in de afgelopen jaren en dat 
dit redelijk parallel oploopt met de toename van het personeel in de gerechten. Hierbij dient te 
worden opgemerkt dat het aandeel rechtsprekende ambtenaren over de jaren nagenoeg constant 
is gebleven met een percentage van 23 tot 24 van het personeelsbestand. Dit betekent dat de 
toename van het aantal rechters gelijke tred houdt met de toename van het aantal gerechtsamb-
tenaren.  
 Als de gegevens van de productie worden gecombineerd met de aantallen fte’s ontstaat er 
een beeld van de ontwikkeling van de productie in arbeidsjaren. Deze (gele) lijn laat zien dat er 
een stijging van de productiviteit plaats heeft gevonden met een hoogtepunt in 2004. Maar het 
laat ook een lichte daling zien in 2005, ten opzichte van 2004. Al met al kan geconcludeerd 
worden dat de productiviteit (in gewogen productie per arbeidsjaar) is gestegen met 5% ten op-
zichte van 2002. Als we dit gegeven nog corrigeren voor de effecten van inflatie op de kosten 
van de gerechten komt de gemiddelde productiviteitsstijging op 8% in 2005 (dit ten opzichte 
van 2002). 
 

                                                      
166  Jaarverslag Rechtspraak 2002, p. 48. 
167  Jaarverslag Rechtspraak 2003, p. 15. 
168  Jaarverslag Rechtspraak 2004, p. 14. 
169  Jaarverslag Rechtspraak 2005, p. 12. 
170  Jaarverslag Rechtspraak 2005, p. 86.  
171  Volgens ons door de Raad voor de rechtspraak verstrekte gegevens. Volgens het Jaarverslag Rechtspraak 2002, 

p. 55, is er een toename van 756 fte’s, maar daarin was de omvang van de stafdiensten nog niet verwerkt. 
172  Dat wordt niet vermeld in de in het jaarverslag 2005 gepresenteerde cijfers. 
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Figuur 5-2 
 
 
5.2.4 Relatie met resultaten uit gesprekken 
 
Tot 2002 werd de rechtspraak rechtstreeks bekostigd door het ministerie van Justitie aan de 
hand van een mengeling van wat nodig werd geacht (verwachte instroom) en op historische 
gronden. Over door een gerecht gewenste extra investeringen werd apart onderhandeld. Onder-
deel van de herzieningsoperatie van de rechterlijke macht was dat er een zakelijker financie-
ringssysteem in het leven moest worden geroepen (zie hoofdstuk 4 paragraaf 1, Raad voor de 
rechtspraak). Dit financieringssysteem is besproken in hoofdstuk 4. 
 
5.2.5 Samenvattende conclusie 
 
De productie van de gerechten is de afgelopen vijf jaar in absolute aantallen gestegen van 
1.450.000 zaken in 2001 naar 1.801.000 zaken in 2005. Het aantal fte’s is in dezelfde periode 
gestegen met 1262, dat is een stijging van 18% ten opzichte van de uitgangssituatie in 2002. 
Daartegenover staat dat de gewogen productiviteit in dezelfde periode is gestegen met 8%, met 
pieken van groei van de gewogen productie in 2003 en 2004. 
 
 
 
5.3 Percepties ten aanzien van efficiencybevordering 
 
In deze paragraaf gaan wij na wat er op het terrein van efficiencybevordering is gebeurd in de 
gerechtsorganisaties en in de verhouding tussen raad en departement. 
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5.3.1 Enquête173 
 

 
Figuur 5-3  
 
Toelichting 
Ruim 80% van de rechterlijke ambtenaren is van mening dat efficiency sinds het in werking 
treden van de wet op de rechterlijke organisatie meer aandacht heeft gekregen. Bij de gerechts-
ambtenaren ligt dit percentage wat lager (ruim 60%). Het belang van efficiency wordt door zo-
wel rechters als niet-rechters op een kleine 8 geschat (item D.2.2). Beide categorieën schatten 
hun eigen prestatie op dit terrein in op een kleine 7 (item D.7.2). Opvallend is echter het verschil 
tussen gerechtelijke en rechterlijke ambtenaren. Waar rechterlijke ambtenaren ook de prestatie 
van hun organisatieonderdeel een zeven geven, scoort het organisatieonderdeel volgens de ge-
rechtsambtenaren (niet-rechters in de tabel) een ruime onvoldoende (item D.5.2 en D.6.2). De 
gerechtsambtenaren lijken daarmee kritischer over de ontwikkeling van de efficiency dan de 
rechters. Dit verschil van opvatting komt ook duidelijk terug in de verificatieronde. 
 
5.3.2 Zelfevaluatie en interviews 
 
In de zelfevaluatie wordt de gerechten gevraagd hoe zij sturen op efficiency (item 3.1.5). In het 
algemeen wordt in de beantwoording van die vraag verwezen naar de productie-en-
controlcyclus (zie hierover hoofdstuk 4). 
 
Interviews en groepsgesprekken (verificatie) 
Ook in de interviews en groepsgesprekken wordt beaamd dat de aandacht voor productie en ef-
ficiency is toegenomen sinds de invoering van de Wet op de rechterlijke organisatie. Vrijwel 
niemand ontkent dat een dergelijke aandachtsverschuiving noodzakelijk was, al verschillen de 
antwoorden op de vraag of de rechtspraak hier in het algemeen beter van is geworden. De op-
vattingen over het belang van de toegenomen efficiency worden positiever naarmate de respon-
denten verder van het primaire proces afzitten. Bestuursleden en gerechtelijke ambtenaren vin-
den efficiency belangrijker dan rechterlijke ambtenaren. Opvallend is dat veel bestuursleden 
ontkennen bewust gestuurd te hebben op productie. Alleen al het noemen van de benodigde aan-
tallen was voldoende om die ook daadwerkelijk te halen, sterker nog, die in veel gevallen veruit 
te overschrijden. Daaraan dragen ook vergelijkingen tussen gerechten (benchmarks) bij. Een 
directeur en een president: 
 

                                                      
173  Wij presenteren verschillende soorten tabellen. Een algemene, per soort college, en een meer specifieke per col-

lege op sectorniveau. Voor de gerechtshoven levert dit een complicatie op, omdat er twee gerechtshoven zijn met 
één sector civiel recht en drie gerechtshoven met een sector familierecht en een sector handelsrecht. Wij hebben 
deze data apart gepresenteerd. Omdat het aantal respondenten uit de vreemdelingensectoren heel beperkt is (1-3), 
hebben we ervan afgezien de vreemdelingensectoren in de analyse per sector te betrekken. 

C.2.1 Sinds het in werking treden van de gewijzigde wet op de rechterlijke organisatie is er - meer - minder - ge-
lijke hoeveelheid - aandacht voor efficiënt werken binnen mijn organisatieonderdeel 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1386 N=746 N=567 N=150 N=29 N=640 n=483 N=124 N=33 
Eens 73% 82% 83% 80% 69% 63% 62% 67% 64% 
Neutraal 2% 1% 1% 1% 3% 4% 5% 1% 0% 
Oneens 25% 17% 16% 19% 28% 34% 34% 32% 36% 
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



DBV: (op de vraag welke maatregelen zijn genomen om productie te vergroten): “..we hebben geen 
enkele poging gedaan om de productie te vergroten. Dat ging vanzelf.” 
PRES: “Nee, dat ging niet vanzelf. De sectoren en individuele raadsheren kregen zicht op wat de af-
spraken waren. Ze werden geconfronteerd met cijfers wat er per kamer gedraaid werd en niemand 
vindt het prettig om de rode lantaarn te moeten dragen. Dus daar werd over gepraat. Langs die weg is 
het een vrij natuurlijk proces geweest.” 
“In verband met het financieringssysteem gebruiken twee respondenten het begrip ‘ratrace’. Daarmee 
wordt bedoeld dat het inherent is aan het model zelf dat de gerechten in een productiestrijd met elkaar 
verwikkeld zijn geraakt.” 
Een sectorvoorzitter: “Kijk, hoe is het gegaan; de politiek heeft in het verleden altijd argwanend rich-
ting rechterlijke macht gekeken, eigenzinnige club, konden ze niets mee. De raad verzint dan een ont-
zettend slim financieringssysteem, het is gewoon een ratrace, waarmee rechtbanken zichzelf helemaal 
gek kunnen maken. De rechtspraak wordt zo productiegek. Blijft maar gaten opvullen, werkdruk 
wordt enorm groot. De rechterlijke macht blijft meer geld vragen, maar ieder jaar blijkt de productie-
stijging zoveel procent groter dan is afgesproken. De raad zegt nu, te laat, maar à la, ze zeggen het, 
jongens, wat zijn jullie aan het doen? De oplossing zit in de kwaliteit. Dat is ook nodig, want er zijn 
enorme blunders gemaakt. Dus de raad zegt, sectorvoorzitters spreek nu eens af: dit is de top van mijn 
productie en dit is de bodem van mijn kwaliteit. Maar het is een pervers systeem, dus het gaat een tijd-
je goed en dan gaat één rechtbank weer alles enkelvoudig afdoen en begint de hele ratrace weer op-
nieuw.” 

 
Sommige respondenten verbazen zich erover dat rechters veel gevoeliger zijn gebleken voor die 
productiedruk dan men had gedacht. Die houding is ook in tegenspraak met de verwachtingen 
die hierover door onze respondenten in de oriënterende gesprekken werden uitgesproken (zie 
hoofdstuk 1). Volgens anderen is deze instelling echter typisch ‘des rechters’. Twee sectorvoor-
zitters zeggen hierover: 
 

SV1: “..als er nadrukkelijk kwantitatieve doelen worden gesteld, dan ontstaat er een houding: daar 
zullen we aan voldoen. Het stellen van een target leidt tot de motivatie om aan dat doel te gaan vol-
doen. Dat is een eenvoudig principe wat effect heeft.”  
SV2: “Dat is wel typisch rechterlijke macht, die houding.” 
SV1: “Er is een grote mate van loyaliteit. Er is een grote mate van vrijheid, zou je ook kunnen zeggen. 
Maar ook een grote mate van toewijding en loyaliteit van ‘dat is het doel wat gesteld is en dat moeten 
we halen’. Er zal niet snel gezegd worden, maar dan ben ik om vijf uur niet klaar. De enkele rechter 
die zich aan de productiedruk zou onttrekken door bijvoorbeeld stelselmatig meer tijd voor zaken te 
nemen, valt al snel uit de toon. Sommige sectorvoorzitters zien dat met lede ogen aan.  
Sommige rechters willen goede kwaliteit leveren en nemen dan maar een maand langer de tijd. Die 
kiezen voor bewuste overschrijding. Als sectorvoorzitter zie je dan de doorlooptijden oplopen. Als er 
voorraden zijn, zeg je tegen die rechters ‘ga voorlopig maar even niet zitten’, dan kan ik die voorraden 
wegwerken.” 
 

Andere sectorvoorzitters geven aan de bevoegdheid rechters aan te kunnen spreken op individu-
ele zaken wel te missen, terwijl er ook sectorvoorzitters zijn die aangeven er niet voor terug te 
deinzen rechters op achterblijvende productie aan te spreken. Het merendeel van de sectorvoor-
zitters die wij spraken ziet het echter juist als zijn taak als buffer te fungeren tussen de produc-
tie-eisen en de inhoudelijke afdoening van zaken. Mochten de productie-aantallen op de een of 
andere manier tegenvallen, dan nemen zij daarvoor de verantwoordelijkheid in het bestuur, zon-
der de rechters met productie-eisen te achtervolgen.  
 
Een sectorvoorzitter civiel zegt hierover: 
 

“De kostprijs gaat steeds meer de kwaliteit beheersen. Dat probeer ik te voorkomen door er niet op te 
letten. Ik heb een enthousiaste groep mensen. Die werkt hard en dat is het dan. Ik ga niet zeggen: ‘jij 
moet meer schikken’. Dat wil ik per se niet. Ik jaag de rechters niet op.” 
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5.3.3 Interviews Raad voor de rechtspraak en ministerie 
 
Uit de gesprekken bij de raad en het ministerie komt een ander beeld naar voren over de effec-
ten van het bekostigingsmodel. De raad geeft aan dat zij vanaf medio 2004 zijn gaan sturen op 
kwaliteit en gerechten duidelijk hebben geadviseerd om te investeren in kwaliteit en niet ten 
koste van alles de instroom af te willen doen. In hun optiek zit er in het huidige bekostigings-
model ook geen systeem om een ‘ratrace’ op te zetten. Maar doordat sommige gerechten elk 
jaar de geprognosticeerde productie overtreffen, ontstaat bij het ministerie het beeld dat er ruim-
te is voor efficiencywinst. 
 Daarnaast onderkent de raad dat er wel een aantal andere ontwikkelingen zijn geweest die de 
gerechten de indruk kunnen geven dat er sterk gestuurd wordt op efficiency. Ten eerste is er in 
de jaren 2002 tot 2005 in het totaal minder budget beschikbaar gesteld door de minister van Jus-
titie voor de financiering van de rechtspraak dan gevraagd door de raad. Het effect hiervan was 
– volgens de raad – dat de instroom sterk groeide en de middelen niet. Ten tweede heeft de raad 
in dezelfde periode gestuurd op het verkleinen van de productiviteitsverschillen tussen gerech-
ten door gerechten die een hoge productiviteit hadden te belonen met extra geld. Dit gaf de ge-
rechtsbesturen een sterke prikkel om te streven naar productiviteitsverhoging. Ten derde was er 
voorafgaand aan de invoering van het baten-lastenstelsel een vast budget en waren de gerechten 
gewend om de zaken af te doen met de beschikbare middelen. In 2005 is dit veranderd door 
middel van de outputfinanciering. Maar het beeld bij de raad is dat de gerechten nog moeten 
wennen aan deze nieuwe bekostigingssystematiek en daarom het systeem nog niet volledig be-
nutten.  
 Onze indruk is dat gerechten in het stelsel van 2005 vaak nog wat conservatief de productie 
ramen, en pas extra personeel willen inzetten als de middelen beschikbaar zijn. Deze indruk 
wordt nog eens versterkt door het gegeven dat negen gerechten tot 31 december 2005, dus op 
basis van het op het Besluit financiering rechtspraak 2005 functionerende financieringssysteem, 
hun eigen vermogen hadden laten groeien tot boven de maximaal toegestane 5% van hun budget 
voor dat jaar, met als gevolg dat het surplus terugvloeide naar de Raad voor de rechtspraak. Nog 
eens negen gerechten hadden toen een eigen vermogen tussen 1 en 5% van hun jaarbudget en de 
overige gerechten leden verlies. Die achttien gerechten hebben dat geld niet geïnvesteerd in ex-
tra personeel. Maar in het baten-lastensysteem betekent dit dat je pas achteraf geld krijgt voor 
extra productie en daarmee de druk op het beschikbare personeel (tijdelijk) verhoogt. 
 
5.3.4 Samenvattende conclusies  
 
Wat betreft de door de raad aangeleverde cijfermatige gegevens is er sprake van een duidelijke 
stijging in de productie van de rechtspraak als geheel, en ook de productiviteit is gestegen over 
de afgelopen vijf jaar. Daarbij zit er een duidelijke piek in 2003 en 2004, en vlakt deze trend af 
in 2005.  
 Een meerderheid van de rechterlijke ambtenaren en gerechtsambtenaren is ook van mening 
dat de efficiency is toegenomen sinds 2002. Hierbij zijn de rechterlijke ambtenaren wel positie-
ver dan de gerechtsambtenaren, maar in het licht van de cijfers zijn de gerechtsambtenaren ken-
nelijk realistischer dan de rechters. Verder valt op dat een groep mensen klaagt over een toege-
nomen werkdruk, en de oorzaken hiervoor zoekt in het bekostigingssysteem en de sturing hierop 
door Raad voor de rechtspraak. Voor het verschil tussen cijfers en perceptie zijn veel verschil-
lende oorzaken mogelijk. Enkele daarvan, die wij baseren op het voorafgaande, geven wij hier 
weer: 
– In de periode 2002 tot 2005 was er wel een duidelijke productiviteitsprikkel in het bekosti-

gingssysteem gerelateerd aan de vermindering van de productiviteitsverschillen tussen de ge-
rechten, de instroom van zaken nam sterk toe en de gerechtsbesturen en de Raad voor de 



rechtspraak wilden de werkvoorraad niet laten oplopen. Dit heeft geleid tot een perceptie van 
een productiecompetitie tussen met name de rechtbanken (‘ratrace’). 

– De gerechtsbesturen moesten wennen aan het nieuwe bekostigingsstelsel en zijn daarbij mo-
gelijk te conservatief geweest in hun productieramingen en bij de inzet van personeel, waar-
door de werkdruk opliep.  

– Er is meer aandacht gekomen voor indirecte taken (bijv. overleg, administratie) die de werk-
druk hebben doen toenemen.  

– Wij vermoeden verder dat de nadruk op productieregistraties binnen de sectoren ook aan het 
gevoel van toegenomen werkdruk heeft bijgedragen. 

 
 
 
5.4 Juridische kwaliteit van het rechterlijk werk 
 
In dit onderdeel gaan wij na of er een relatie is tussen de ingevoerde veranderingen in de rech-
terlijke organisatie en de juridische kwaliteit van het rechterswerk. 
 
5.4.1 Opvattingen betreffende de spanningsverhouding kwaliteit versus efficiency 
 
Documenten 
Kwaliteit van rechtspraak staat in de begrotingen van het ministerie van Justitie voor 2005 en 
2006 vooral in het teken van bevorderen van efficiency. In de justitiebegroting 2005 wordt kwa-
liteit vooral in verband gebracht met dienstverleningskwaliteit en niet primair met juridische 
kwaliteit. In de justitiebegroting voor 2006 staat tussen enkele zinnen die suggereren dat het 
mogelijk is dat de gerechten andermaal meer produceren dan afgesproken met de Raad voor de 
rechtspraak, ook nog een zin dat dan wellicht de inhoudelijke kwaliteit onder druk komt te 
staan.174 De Raad voor de rechtspraak heeft zelf geconcludeerd in het jaarverslag 2005 dat de 
kwaliteit van de rechtspraak aandacht behoeft.175 Maar dat staat vooral in de voetteksten, en niet 
zozeer in het hoofdstuk over kwaliteit, omdat dat vooral gaat over kwaliteit conform 
RechtspraaQ.176 
 Het ministerie en de raad hebben in de jaren 2002-2005 dus vooral gestuurd op het vergroten 
van de efficiency in de gerechten, en minder op bevordering of handhaving van de juridisch-
inhoudelijke kwaliteit. 
 
Enquête 
In de enquête is een aantal vragen opgenomen die direct samenhangen met de juridische kwali-
teit van rechtspraak of het spanningsveld tussen efficiency en inhoudelijke kwaliteit. Een aantal 
vragen betreft de tijd en ruimte die respondenten hebben om zaken af te doen op de manier die 
zij nodig vinden.  
 Zowel bij de rechtbanken als bij het gerechtshof zegt 70% van de rechters voldoende tijd te 
hebben voor standaardzaken, bijna een vijfde daarentegen heeft onvoldoende tijd voor stan-
daardzaken (item C.1.10). Gevraagd naar bijzondere zaken stelt ruim 40% van de ondervraag-
den bij de gerechtshoven en bijna de helft van de ondervraagden bij de rechtbanken onvoldoen-
de tijd te hebben voor bijzondere zaken (item C.1.11). Het is opvallend dat de verschillen tussen 
de sectoren beperkt zijn, ook die tussen de drukke en minder drukke sectoren.  
 

                                                      
174  Kamerstukken II, 2005/2006, 30 300 VI, nr 2, p. 46.  
175  De Rechtspraak, jaarverslag 2005, voetteksten, p. 1-15. 
176  De Rechtspraak, jaarverslag 2005, voetteksten, p. 38 ev. 
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Figuur 5-7 
 

 
Figuur 5-8 
 
In het licht van de grote eigen vermogens van negen gerechten hebben we de antwoorden op 
items C.1.10 en C.1.11 per gerecht afgezet tegen de omvang van het eigen vermogen van alle 
gerechten per 31 december 2005.177 Omdat deze gerechten in relatief korte tijd hun eigen ver-
mogen hebben vergroot wilden wij nagaan of deze toename wellicht heeft geleid tot een ver-
mindering van (de gepercipieerde) juridische kwaliteit. Een dergelijk verband bestaat er volgens 
onze gegevens niet. We kunnen dus niet concluderen dat de (gepercipieerde) juridische kwaliteit 
in gerechten met een relatief groot eigen vermogen slechter is dan de (gepercipieerde) juridische 
kwaliteit in gerechten met een relatief klein of negatief eigen vermogen. Ook de gerechten met 
een normaal eigen vermogen scoren niet beter of slechter dan de andere gerechten volgens de 
gegevens uit de enquête. 
 In de pilotfase kwam in de groepsgesprekken naar voren dat het beleid binnen de rechtbank 
zou zijn gericht op het terugbrengen van het aantal aanhoudingen in strafzaken wat ten koste 
zou gaan van de juridische kwaliteit van zaken. In de enquête werd gevraagd of men voldoende 
tijd heeft om zaken aan te houden. Die geluiden bleven we horen (zie onder), maar ze komen 
maar in beperkte mate tot uitdrukking in de resultaten van de enquête. 
 Een andere vraag betreft de kwestie of men voldoende ruimte heeft om een zaak aan te hou-
den indien nodig (item C.1.9). Deze vraag werd door een grote meerderheid van rechters posi-
tief beantwoord (rechtbanken en gerechtshoven 87%, resp. 85%; bestuursrechtelijke colleges 
88%). Dat vinden we op sectorniveau terug bij de rechtbanken waar in de strafsectoren 78% een 
bevestigend antwoord geeft en 10% een ontkennend antwoord. In de gerechtshoven onder-
schrijft in de strafsectoren 80% de stelling en 17% ontkent de stelling. In de overige sectoren 
zijn de bevestigende scores hoger. De gegevens uit de enquête komen dus niet overeen met de 
gegevens uit de pilotfase.  

                                                      
177  Omdat wij afgesproken hebben de gerechten niet onderling te vergelijken, benoemen wij deze gerechten hier 

niet. 

  C.1.10  Ik heb voldoende tijd voor standaardzaken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1283 N=902 N=699 N=172 N=31 N=381 n=262 N=96 N=23 
Eens 71% 69% 70% 69% 65% 74% 77% 64% 78% 
Neutraal 9% 10% 9% 12% 10% 7% 7% 5% 9% 
Oneens 18% 19% 19% 19% 23% 15% 14% 20% 4% 
Geen mening 3% 2% 2% 1% 3% 5% 2% 11% 9% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.1.11 Ik heb voldoende tijd voor bijzondere zaken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1283 N=903 N=700 N=172 N=31 N=380 n=261 N=96 N=23 
Eens 43% 41% 40% 44% 39% 49% 51% 41% 70% 
Neutraal 12% 12% 12% 14% 13% 12% 12% 11% 4% 
Oneens 42% 45% 46% 42% 45% 35% 35% 41% 13% 
Geen mening 3% 2% 2% 1% 3% 4% 2% 7% 13% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 
Tabel 5-2 
 
Een volgende vraag in de enquête betrof de relatie tussen de kwaliteit van het inhoudelijk werk 
en de veranderde wetgeving. 

 
Figuur 5-9  C.4.9 Het niveau van het inhoudelijke werk en de uitspraken van de rechtspraak in mijn orga-
nisatie zijn toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de rech-
terlijke organisatie (2002). 

C.1.9 Ik heb voldoende ruimte om zaken aan te houden indien nodig 
Sectoren rechtbanken Best Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bb 

 

Rechterlijk ambtenaren N=82 N=125 N=53 N=100 N=0 N=0 N=8  

Eens 89% 94% 85% 78%   88%  

Neutraal 5% 2% 8% 7%   0%  

Oneens 5% 2% 8% 10%   13%  

Geen mening 1% 2% 0% 5%   0%  

         

Gerechtsambtenaren N=36 N=41 N=23 N=23 N=0 N=0 N=3  

Eens 75% 78% 74% 26%   0%  

Neutraal 11% 5% 4% 0%   33%  

Oneens 6% 5% 13% 26%   0%  

Geen mening 8% 12% 9% 48%   67%  

         

Sectoren  appelcolleges Best Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bb K&O 
Rechterlijk ambtenaren N=7 N=35 N=14 N=3 N=12 N=27 N=4 N=0 
Eens 86% 80% 86% 100% 100% 81% 100%  
Neutraal 14% 3% 0% 0% 0% 0% 0%  
Oneens 0% 17% 14% 0% 0% 11% 0%  
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0%  
         
Gerechtsambtenaren N=5 N=27 N=8 N=1 N=0 N=8 N=0 N=0 
Eens 60% 41% 88% 0% 0% 25%   
Neutraal 0% 7% 0% 100% 0% 13%   
Oneens 20% 26% 13% 0% 0% 25%   
Geen mening 20% 26% 0% 0% 0% 38%   
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Figuur 5-10 C.4.9 Het niveau van het inhoudelijke werk en de uitspraken van de rechtspraak in mijn or-
ganisatie zijn toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de 
rechterlijke organisatie (2002). 
 
Bij de rechtbanken staat twee derde neutraal ten opzichte van deze stelling. Bij de gerechtsho-
ven is dat driekwart van de ondervraagden. Van degenen die daar niet neutraal tegenover staan, 
is ongeveer een even groot deel het eens als oneens met deze stelling. Voor zover men al van 
mening is dat de rechtbank onvoldoende scoort op juridische kwaliteit (zie onder), wijt blijkbaar 
maar een beperkt deel van de ondervraagden dat aan de invoering van de gewijzigde Wet op de 
rechterlijke organisatie. 
 
Voorts de overall score op juridische kwaliteit: 
 

 
Figuur 5-11 
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Figuur 5-12 
 
Toelichting 
Zowel rechters als gerechtsambtenaren stellen het belang van juridische kwaliteit op een negen. 
De prestatie van het eigen gerecht wordt door het rechterlijk personeel bij de rechtbanken ge-
schat op een zes, door de gerechtsambtenaren aldaar op een vier, bij de gerechtshoven en vooral 
de colleges is dat oordeel echter beduidend positiever. Het oordeel over de eigen prestatie ligt 
bij de rechterlijke ambtenaren beduidend hoger dan bij de gerechtelijke ambtenaren, namelijk 
bijna acht om krap vijf.  
 
Zelfevaluatie  
In de zelfevaluatie werd ook gevraagd naar de indicatoren en feitelijke resultaten op verschil-
lende resultaatgebieden, waaronder juridische kwaliteit. Dit onderdeel was voor alle resultaat-
gebieden, maar vooral voor het onderdeel juridische kwaliteit door het merendeel van de recht-
banken zeer onvolledig ingevuld. Voor zover indicatoren werden benoemd, waren dat de indica-
toren uit RechtspraaQ. Resultaten werden zelden benoemd, meestal met als argument dat 
RechtspraaQ nog niet was geïmplementeerd. Voor zover wel resultaten werden gegeven waren 
die afkomstig uit een recent KWO – voor zover wij hebben kunnen nagaan is dat in 2005 uitge-
voerd bij de vijf gerechtshoven en bij veertien rechtbanken, waaronder de zgn. tien maatrecht-
banken178. 
 Uit de enquête valt af te leiden dat een kwart van de rechters van mening is dat zij onvol-
doende tijd hebben voor standaardzaken, bijna de helft vindt dat ze onvoldoende tijd hebben 
voor bijzondere zaken. De juridische kwaliteit van het gerecht wordt geschat op een zes, hoewel 
het belang dat men aan dit onderdeel hecht een negen scoort. Opvallend is echter dat men de 
zorg die men blijkbaar heeft over de juridische kwaliteit niet relateert aan de veranderingen die 
de invoering van de wetgeving met zich mee heeft gebracht. Dit beeld verschuift op basis van 
de uitkomsten van de zelfevaluatie en (met name) de interviews en groepsgesprekken. 
 In de zelfevaluatie is de volgende algemene vraag opgenomen met betrekking tot de inhou-
delijke kwaliteit van de rechtspraak: “3.1.3A Welk beleid volgt het gerecht in het algemeen om 
de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak te bevorderen? Welke doelstellingen en 
instrumenten hanteert u daarbij?” 
 Het algemeen deel van de vraag werd in een kwart van de zelfevaluaties gebruikt om zorg te 
uiten over de spanning tussen inhoud en productie. Men is van mening dat de nadruk de afgelo-
pen jaren te veel op productie is komen te liggen en signaleert dat rechters geneigd zijn voor 
productie te kiezen, ook als dat ten koste gaat van kwaliteit (bijvoorbeeld jurisprudentiebespre-
kingen of opleiding). Wel wordt in nogal wat zelfevaluaties vreugdevol melding gemaakt van 

                                                      
178  Zie pagina 72, voetnoot 138 en 139. 
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het feit dat er sinds enige tijd zowel bij de Raad voor de rechtspraak als bij de gerechten sprake 
is van een kentering naar meer aandacht voor kwaliteit.  
 Een voorbeeld uit een van de zelfevaluaties dat ook de houding van veel sectorvoorzitters in 
de gesprekken weergeeft:  
 

“De laatste jaren is de juridisch-inhoudelijke kwaliteit enigszins in het gedrang gekomen onder druk 
van de productietargets. Een gevolg van deze intern gevoelde productiedruk is dat kwaliteit als ge-
dachtebepalende factor terrein heeft verloren. Inmiddels is duidelijk dat voor de individuele rechter 
productie en kwaliteit communicerende vaten zijn. Als de rechter voor de keuze komt ‘doe ik de zit-
ting of kies ik voor jurisprudentieoverleg, intervisie of opleiding’, dan wordt gekozen voor de zitting. 
De gekozen financieringsconstructie leidt tot een keurslijf waarin onvoldoende de mogelijkheid be-
staat om de kwaliteit te bevorderen. Door het systeem is de rechtbank gedwongen te kiezen voor een 
lage kostprijs en dreigt de kwaliteit sluitpost te worden. De rechtbank heeft de ambitie om de komen-
de jaren meer te gaan focussen op kwaliteit in plaats van alleen op productie. Dit betekent onder meer 
dat structureel geïnvesteerd zal worden in vergroting van kennis en vaardigheden van alle medewer-
kers door o.a. verplichte structurele permanente educatie voor alle juridische medewerkers (rechters 
en ondersteuning) volgens een vastgesteld aantal norm uren per jaar. Tevens zal de verhouding 
EK/MK kritisch worden bezien en zo nodig worden aangepast. Daarnaast zal veel worden geïnves-
teerd in intervisie en zal meer tijd dienen te worden vrijgemaakt voor jurisprudentieoverleg.” 
 
Uit: zelfevaluatie 
 

Groepsgesprekken/verificatie 
In de interviews en groepsgesprekken kon het spanningsveld tussen de inhoud van het juridisch 
werk en de productie-eisen sinds de invoering van de WOBG op verschillende manieren aan de 
orde komen. De openingsvraag van veel interviews was die naar de belangrijkste verandering 
sinds de invoering van de nieuwe wetgeving. Veelal verwezen de directeur en de president naar 
de invoering van het integraal management, naarmate men lager in de organisatie kwam, werd 
opvallend vaak de aandacht voor productie genoemd als antwoord op deze open vraag. Zo niet, 
dan werd de verhouding tussen productie en kwaliteit van het werk vaak later in het gesprek nog 
een keer expliciet aan de orde gesteld. De spanning tussen productie en inhoud werd in de 
groepsgesprekken aan de orde gesteld middels de stelling:179 ‘Productie-eisen bedreigen de kwa-
liteit van de rechtspraak’. Gerechtelijke ambtenaren kregen de stelling ‘De rechtbank kan nóg 
efficiënter werken’ voorgelegd. Hoewel niet expliciet de bedoeling kwam het spanningsveld 
tussen kwaliteit en productie soms ook al aan de orde bij de stelling ‘Mijn professionele auto-
nomie is sinds de invoering van de WOBG beperkt’.  
 Tijdens de (groeps)gesprekken riep het onderwerp productie versus kwaliteit vaak heftige 
emoties op. Anders dan uit de enquête naar voren komt, bleek men wel degelijk een relatie te 
leggen tussen de toegenomen productiedruk en de invoering van de WOBG. Met name het fi-
nancieringsmodel en de wijze waarop dit door de Raad voor de rechtspraak was geïmplemen-
teerd, werd als oorzaak gezien van de toegenomen productiedruk (zie voor een beschrijving van 
dit model en zijn consequenties hoofdstuk 4). De emoties in de gesprekken liepen hoger op 
naarmate de invoering van het financieringsmodel in het betreffende gerecht tot grotere financi-
ele problemen had geleid. De opvattingen over de verhouding kwaliteit-productie waren ook 
meer gematigd naarmate men hoger in de organisatie kwam.  
 Rechters maken zich zorgen om de juridische kwaliteit van uitspraken als juridische beslis-
singen niet primair afhangen van de door de rechter gemaakte inhoudelijke afweging, maar door 
overwegingen die te maken hebben met de productiedruk. Enkele jaren geleden is door de Raad 
voor de rechtspraak voor het eerst de zogenaamde assortimentsmix vastgesteld. De assorti-
mentsmix is een afgesproken samenstelling van soorten zaken binnen een productgroep. Die 
houdt in dat bij de financiering van de strafrechtzaken ervan wordt uitgegaan dat gemiddeld 

                                                      
179  De stellingen zijn weergegeven in hoofdstuk 2, paragraaf 2.3.5. 



maximaal 12% van de strafzaken wordt afgedaan door een meervoudige kamer, de overige za-
ken worden als enkelvoudige afdoening vergoed.  
 Ligt het gemiddelde aantal zaken dat zich leent voor meervoudige afdoening hoger, dan le-
vert dat voor de betreffende rechtbank dus mogelijk een financieel probleem op, tenzij de recht-
bank ervoor kiest zaken enkelvoudig af te doen die zich op grond van juridisch-inhoudelijke 
criteria zouden lenen voor meervoudige afdoening. Alleen al het feit dat men een dergelijke af-
weging moet maken, wordt door het merendeel van de respondenten afgekeurd. Of een zaak 
zich voor meervoudige of enkelvoudige afdoening leent, wordt gezien als een juridisch-
inhoudelijke beslissing en niet als een bedrijfsmatige.  
 
Een rechter:  

 
“..van de raad mogen we niet meer dan twaalf procent meervoudige kamerzittingen organiseren. Doen 
we dat wel, dan krijgen we geen financiering meer. Dat betekent dat ook ernstige zaken, poging tot 
verkrachting bijvoorbeeld, door de politierechter worden afgedaan. Ik vind die twaalfprocentnorm dan 
ook een zeer ernstige norm.” 
 

En de voorzitter van de sector kanton uit een groot arrondissement:  
 
“Ik zie en ik merk dat ook aan kantonrechters die hier uit andere rechtbanken zijn binnengekomen, dat 
die echt geschrokken zijn van zaaktypes die wij hier hebben. Pas zei iemand: het lijkt wel of we hier 
alleen maar MK-zaken hebben. Ik ben nog geen simpele zaken tegengekomen, terwijl voorheen de 
helft van mijn zaken redelijk simpel was.” 

 
Gesprekspartners uit de gerechtshoven maken zich grote zorgen over het streven van de Raad 
voor de rechtspraak om nu ook 7% van de hoger beroepszaken door een alleensprekende raads-
heer te laten afdoen. Ook hier stoort men zich vooral aan het vaste percentage, maar in de secto-
ren waar de productiedruk het hoogst is, is men – los van het percentage dat dat uiteindelijk op-
levert – nog wel bereid te zoeken naar inhoudelijke criteria op grond waarvan men zaken in ho-
ger beroep eventueel enkelvoudig zou kunnen afdoen. Men heeft angst dat een afwijkende op-
stelling van een van de hoven ook hier tot het aanscherpen van de normering door de Raad voor 
de rechtspraak of een ‘ratrace’ tussen de hoven zal leiden.  
 
Een voorzitter van de sector strafrecht: 
 

“Rechtbank X is wegens interne problemen 30% unus gaan doen. Van de raad hoeft maar 7% in die 
bekostiging. Wij werden daardoor overvallen, want we hadden met de hoven afgesproken dat we een 
project zouden opzetten om die zaken eruit te filteren. Bij ons is de discussie gekomen: “waar eindigt 
dit”. Wij hebben criteria voor enkelvoudige afdoening ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen, 
maar als je als hoven dan niet op één lijn zit, wordt dat een probleem.”  

 
Het aanhoudingenbeleid is een ander onderwerp dat in deze categorie zorgpunten past. Er is een 
landelijk aanhoudingenprotocol, dat door de meeste gerechten is overgenomen180 dat op zijn 
zachtst gezegd scherp is geformuleerd. Met name de mogelijkheden om een zaak aan te houden 
vanwege de verhindering van de raadsman, zijn op grond van dit protocol zeer beperkt, zodanig 
dat het de vraag is volgens een van onze respondenten of het wel stand houdt voor de Hoge 
Raad, omdat het recht op verdediging te veel zou worden ingeperkt. 
 In de gesprekken stellen rechters aangesproken te worden op veelvuldig of verondersteld 
onnodig aanhouden of aanhoudingen achterwege te laten waar men daar op inhoudelijke gron-
den wel toe geneigd zou zijn. Een van de door ons geïnterviewde presidenten is zich ervan be-

                                                      
180  Onder meer: Zwolle-Lelystad, Gerechtshof Den Haag. Zie: <www.rechtspraak.nl/Naar+de+rechter> onder Lan-

delijke Regelingen. 
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wust dat dergelijke afwegingen het resultaat zijn van de dominante aandacht die er de afgelopen 
jaren is geweest voor de productie, hoewel hij ze uitdrukkelijk afwijst:  
 

“Het is een gegeven dat met al dat gedonder over geld en budgetten ook tussen de oren van de indivi-
duele rechter is komen te zitten ‘we hebben geld te weinig’. Ik vind het een verkeerde vertaling om je 
daardoor te laten leiden bij een beslissing in een individuele zaak. Ik hoop dan ook niet dat dat ge-
beurt, maar in de toenemende mate waarin productie een rol gaat spelen, kan ik mijn hand er niet voor 
in het vuur steken dat rechters dan wel eens denken ‘deze aanhouding maar niet’.” 

 
Het is overigens wel opvallend dat de enquête laat zien dat de overgrote meerderheid van de 
rechters wel met het aanhoudingenprotocol uit de voeten kan (C.1.9). Dat geldt ook voor de 
strafrechters bij de hoven en de rechtbanken.  
 Andere beslissingen die veelvuldig in de gesprekken naar voren kwamen, omdat ze onder 
druk van de productie soms anders zouden uitpakken dan wenselijk op grond van louter juri-
disch-inhoudelijke argumenten, waren: de schikking na comparitie in civiele zaken, het horen 
van getuigen en deskundigen en het nemen van tussenbeslissingen/vonnissen. Ter illustratie een 
kort fragment uit een groepsgesprek.  
 

“S: Minder aanhoudingen, ik word er niet tobbend wakker van, maar het speelt wel een rol om minder 
aanhoudingen te doen. 
N: Ja, mee eens. Per zitting zoveel aanhoudingen, anders halen we de norm niet. 
J: De organisatie ziet productiecijfers als doelstelling. Bij de vreemdelingenkamer werd er taart be-
loofd als de norm werd gehaald, alsof dat het doel is. Rechters moeten vooral doen wat goed is. En als 
we die doelstelling niet halen, dan is de doelstelling dus niet goed. 
N: Het financiële beleid is bedreigend, productiecijfers zijn heilig. De paradox is: hoe harder je werkt, 
hoe minder geld je krijgt. 
 
Gespreksleider: Waar bezuinig je op? 
Op cursussen, op extern overleg, dat soort dingen. Ook op opleidingstaken, ik kies altijd voor het pri-
maire proces. 
K: Waarheidsvinding in civiele zaken, als ik kan probeer ik om bewijsopdrachten heen te komen, als 
er bijvoorbeeld maar een klein belang is.  
M: Inderdaad en ook dat je niet meer ter plaatse gaat kijken op de plaats delict. Dan gebruik je maar 
foto’s. En geen deskundigenbericht, maar liever comparitie.  
S: Of geen getuigen meer horen. Dat mag eigenlijk niet van het Hof, maar er zit nog een klein gaatje, 
gelukkig is dat heel klein. Maar dat gebruik je dan, je moet toch wat. 
J: Je zoekt dus de grens. 
K: Dat doet op termijn afbreuk aan de rechtspraak. De productiecijfers structureel blijven opvoeren, 
leidt tot uitholling.” 

 
Omgekeerd aan het afdoen van zaken op een inhoudelijk minder zorgvuldige wijze op grond 
van overwegingen die de productie betreffen, is een manier van werken die wel als ‘boekhou-
den’ werd bestempeld. Er wordt dan voor een bepaald soort afdoening gekozen louter en alleen 
omdat het wat oplevert in termen van productie. Die werkwijze leidt niet per se tot kwaliteits-
verlies, maar werd wel als zeer in tegenspraak met de essentie van rechtspraak ervaren. Een sec-
torvoorzitter: 
 

“Bij ons kan je zaken manipuleren, sommige zaken kunnen vereenvoudigd afgedaan worden, zoals 
kennelijke niet-ontvankelijkheid of ongegrondheid. Dat levert niet veel op. Je kunt het dan toch op zit-
ting laten komen. Ook al zijn ze zo eenvoudig. Je krijgt er dan namelijk veel meer voor. Dan gaan we 
zitten boekhouden in plaats van werken.” 

 
 
 



Gegeven de bovengenoemde voorbeelden, verwondert het dat maar betrekkelijk weinig juridi-
sche fouten aan het licht komen. Desgevraagd noemden rechters ook betrekkelijk weinig inhou-
delijk onverantwoorde beslissingen die ze zelf hadden genomen onder druk van de productie, 
veel vaker werd verwezen naar andere gerechten of niet met name genoemde collega’s. Met die 
observaties geconfronteerd, gaven veel rechters aan pas in laatste instantie concessies te doen 
aan de juridische kwaliteit. Liever koos men ervoor zaken mee naar huis te nemen, thuis juris-
prudentie en vakliteratuur te lezen en opleidingen en cursussen achterwege te laten. Ons is her-
haaldelijk tijdens interviews en groepsgesprekken te verstaan gegeven dat harder werken niet 
mogelijk is en dat een vergroting van de efficiency een risico inhoudt voor de ondergrens van de 
kwaliteit. Er zijn verschillende gesprekspartners geweest die hebben aangegeven dat de onder-
grens van de inhoudelijke kwaliteit eigenlijk al is doorbroken. 
 Ook het merendeel van het rechterlijk personeel gaf zonder meer toe dat ook andere kwali-
teitsaspecten van belang waren, waaronder snelheid en productie, en vrijwel niemand ontkende 
dat het belangrijk was dat er ook voor die aspecten aandacht was gekomen. Verbetering op die 
punten verklaarde mede de betrekkelijk positieve resultaten van KWO’s en het stabiele aantal 
zaken waarin hoger beroep werd ingesteld. Men was er echter van overtuigd dat het krediet dat 
de rechterlijke macht met dergelijke verbeteringen opbouwde, in een klap weer teniet kon wor-
den gedaan wanneer er een grote of meerdere kleinere juridische fouten aan het licht kwamen 
als gevolg van de productiedruk. Veelvuldig werd verwezen naar de Schiedammer Parkmoord 
en ook naar de conclusie van Jörg bij het arrest van de Hoge Raad van 25 januari 2005.181  
 
5.4.2 Maatregelen betreffende de inhoudelijke kwaliteit 
 
In het vorige hoofdstuk (paragraaf 4.4) is reeds beschreven hoe de Raad voor de rechtspraak de 
kwaliteit van het rechterlijk werk heeft gefaciliteerd. Het meest in het oog springend is 
RechtspraaQ, het project waarin de activiteiten van ZM 2000 en PVRO deels werden voorgezet. 
De kwaliteit binnen de gerechten volgens RechtspraaQ wordt door de raad zelf geëvalueerd en 
valt om die reden buiten onze eigen evaluatie.182 Vrijwel alle gerechten waren blij met de aan-
dacht die de raad nu had voor het kwaliteitsbeleid en in het algemeen was men van mening dat 
die aandacht er nooit gekomen zou zijn als niet de raad maar het ministerie van Justitie zelf de 
beheersfunctie was blijven uitoefenen. Kritische geluiden waren dat de inspanningen die in het 
kader van dit project verricht moesten worden, wederom afleiden van het primaire proces en dat 
de resultaten van de inspanningen die in bijvoorbeeld projectgroepen en dergelijke verricht wer-
den niet altijd werden teruggekoppeld.  
 De belangrijkste activiteiten waarvan de gerechten zelf melding maakten in het kader van de 
bevordering van de juridische kwaliteit waren die ter bevordering van de inhoudelijke professi-
onalisering van rechters. 
 
5.4.3 Professionalisering van rechters  
 
Enquête 
Een aantal vragen in de enquête heeft betrekking op de aandacht die er binnen het gerecht is 
voor het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van het personeel. 
 

                                                      
181  HR 25 januari 2005, Strafkamer nr. 01698/04 LR/IV (rechtspraak.nl). 
182  Commissie Meijerink, Rapport visitatiegerechten 2006: zie: rechtspraak.nl/RvdR. 
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Tabel 5-3 
 
Bijna driekwart van de rechters is van mening dat hij/zij zich voldoende kan ontwikkelen binnen 
het gerecht. Bij de gerechtsambtenaren ligt dat percentage wat lager dan bij de rechterlijke amb-
tenaren. Bij de rechtbanken is ruim 60% van zowel de rechterlijke als niet-rechterlijke ambtena-
ren van mening dat ze voldoende opleidingen en trainingen kunnen volgen, bij de gerechtshoven 
ligt dat echter een stuk lager, ongeveer 52% van de rechters en 60% van de gerechtsambtenaren 
is het eens met de stelling. 
 

 
Tabel 5-4 
 
 

 
Figuur 5-19 Hoeveel opleidingsdagen hebt u in het afgelopen jaar gehad? 
 

C.4.2 Ik heb het gevoel dat ik mijzelf verder kan ontwikkelen binnen dit gerecht 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1804 N=888 N=689 N=168 N=31 N=916 N=688 N=187 N=41 
Eens 72% 75% 74% 77% 87% 68% 68% 65% 76% 
Neutraal 10% 9% 9% 9% 3% 11% 12% 10% 7% 
Oneens 15% 12% 13% 11% 6% 17% 17% 22% 12% 
Geen mening 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.4.3 & C.4.4.  De opleidingen en trainingen voor rechterlijke ambtenaren  (C.4.3.)  en voor niet-rechterlijke 
ambtenaren (C.4.4.) zijn afdoende om de benodigde kennis en vaardigheden te kunnen ontwikkelen    

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1794 N=879 N=683 N=166 N=30 N=915 n=688 N=185 N=42 

Eens 64% 62% 64% 52% 80% 66% 68% 60% 64% 

Neutraal 9% 9% 9% 10% 0% 9% 9% 9% 10% 

Oneens 21% 27% 25% 35% 17% 16% 15% 22% 12% 

Geen mening 5% 2% 2% 2% 3% 8% 8% 9% 14% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Figuur 5-20 Hoeveel opleidingsdagen hebt u in het afgelopen jaar gehad? 
 
Het aantal opleidingsdagen ligt het hoogst in de rechtbanken, waar men gemiddeld tussen de 
vier en de vijf opleidingsdagen heeft. In de gerechtshoven en colleges ligt dit beduidend lager. 
Hierover werd in de groepsgesprekken ook flink geklaagd. Deze cijfers verschillen nauwelijks 
voor rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren. 
 
Ten aanzien van het jurisprudentieoverleg is gevraagd of men hieraan altijd deelneemt. 
 

 
Figuur 5-21 C.3.2 Ik neem altijd deel aan het jurisprudentieoverleg 
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Figuur 5-22 C.3.2 Ik neem altijd deel aan het jurisprudentieoverleg 
 
Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat een grote meerderheid regelmatig tot altijd deelneemt aan 
het jurisprudentieoverleg. 
 
Zelfevaluatie 
De volgende vragen in de zelfevaluatie hadden betrekking op de mogelijkheden tot professiona-
lisering van rechters:  
 
Welke maatregelen het gerecht heeft getroffen om de kennis en competenties van medewerkers 
te waarborgen (3.1.1B). En in hoeverre men daarvoor gebruik maakt van: 
– opleidingen/cursussen (3.1.1C); 
– jurisprudentie/casuïstiekbesprekingen en intervisie (3.1.3B); 
– roulatie (3.1.2). 
 
Zes rechtbanken hebben dit onderdeel zo summier ingevuld dat er geen gegevens aan te ontle-
nen waren. Slechts in enkele gevallen was er sprake van algemene en uitgebreide opleidings-
plannen. In veel zelfevaluaties werden de SSR-cursussen genoemd, waarvan er in drie geklaagd 
is dat die duur zouden zijn, weinig plaatsen beschikbaar hadden en inflexibel waren. Sommige 
gerechten maakten om die reden meer gebruik van in-companycursussen, waarbij soms van pas 
kwam dat men als rechter-plaatsvervanger veelvuldig gebruik maakte van universitair personeel 
(twee keer genoemd). 
 
Groepsgesprekken/verificatie 
Het onderwerp professionele ontwikkeling werd in de interviews steeds expliciet aan de orde 
gesteld. Tijdens de groepsgesprekken kwam het aan bod naar aanleiding van de stelling: ‘Er is 
voldoende aandacht voor de professionele ontwikkeling van het rechterlijk (dan wel gerechte-
lijk) personeel.’ De teneur in de gesprekken was veel minder positief dan uit de enquête naar 
voren komt. Zowel het management als het rechterlijk en gerechtelijk personeel klaagde erover 
dat de nadruk sinds 2002 teveel op productie had gelegen en veel minder op opleiding en ont-
wikkeling van personeel. Vooral in de gerechten waar de introductie van het financieringsmodel 
voor grote financiële problemen had gezorgd, was er in de afgelopen jaren ook gewoon veel 
minder geld geweest voor professionele ontwikkeling en opleiding. Voorzover er geld was, 
werd dit besteed aan instromers, personeel dat al langer in dienst was, kwam in veel mindere 
mate in aanmerking voor het volgen van cursussen. In de gerechten waar men wel van het fi-
nancieringsmodel geprofiteerd had, was er wel geld, maar weinig aandacht geweest voor oplei-
ding. Hoewel het management aangaf dat het budget voor opleiding van personeel niet werd 



overschreden, lag het initiatief om cursussen te volgen volledig bij het personeel. Deze toonde 
echter weinig initiatief, vanuit het idee dat het volgen van cursussen een onverantwoorde druk 
legde op het primaire proces. Pas recent werden in de gerechten- mede op initiatief van de 
Raad- opleidingsplannen en protocollen ontwikkeld waarvan de uitvoering mede tot de verant-
woordelijkheid van de sectorvoorzitters werd gerekend. Deze ontwikkeling verkeerde in de 
meeste gerechten nog in de planfase. Uit de gesprekken met de Raad kwam naar voren dat het 
komende jaar ook duidelijke afspraken zijn gemaakt over de vakgerichte opleidingen in het ka-
der van de “education permanente” en er een richtlijn is afgesproken van 30 uur per jaar. Tot 
slot een tweetal citaten, waarmee bovenstaande stand van zaken wordt geïllustreerd. 
 
Teamleider straf: (op de vraag of er voldoende tijd en mogelijkheden voor opleiding zijn):  

 
“..matig. In het strafrecht is er zo’n enorme werkdruk. Iedere sector heeft zijn studiepunten. Daar zit-
ten wij altijd mee te klooien Er zijn een beperkt aantal studiepunten. Natuurlijk is het logisch dat die 
naar nieuwe werknemers gaan om zo te zorgen dat ze het vak onder de knie krijgen. Maar er zijn ook 
ouderen die het interessant vinden om zich te verdiepen. Als je je nu inschrijft voor vier cursussen, 
mag je blij zijn als je er 1 krijgt. En als je die dan krijgt, dan heb je meestal niet eens tijd om die te 
volgen.” 
 

Uit een groepsgesprek met rechters:  
 
“..nieuwkomers krijgen alles, de rest krijgt niks. Je moet 20 jaar op oude roem teren. Dat is heel 
slecht. Je krijgt geen cursussen, vervolgens heb je dus geen opfrissing en daarna zeggen ze: zie je wel: 
verzuurd.” 
 

Jurisprudentie, casuïstiekbesprekingen en intervisie  
 
Een andere mogelijkheid om aandacht te geven aan de juridische kwaliteit van het rechterlijk 
werk, is door regelmatig gezamenlijk over de inhoud van het werk te spreken. Een van de con-
sequenties van het meer enkelvoudig afdoen van zaken, is geweest dat een natuurlijke manier 
om jonge rechters in te wijden in de geheimen van het rechtspreken is weggevallen. Des te be-
langrijker zijn jurisprudentie en casuïstiekbesprekingen geworden.  
 
Enquête 
In de enquête is gevraagd of men altijd aan het jurisprudentieoverleg deelneemt. 
 
Uit de cijfers blijkt zeer duidelijk dat een grote meerderheid regelmatig tot altijd deelneemt aan 
het jurisprudentieoverleg. 
 
Zelfevaluaties/verificatie 
Uit zowel de zelfevaluaties als uit de gesprekken kregen wij de indruk dat aan jurisprudentie, 
casuïstiek en intervisie in elk gerecht en in iedere sector aandacht wordt besteed. In de zelfeva-
luatie werd per sector aangegeven wat voor soort bijeenkomsten werden georganiseerd en met 
welke frequentie. Uit de (groeps)gesprekken kwam naar voren dat deze bijeenkomsten tegemoet 
kwamen aan een grote behoefte en liefst op tijden werden georganiseerd dat ze niet moesten 
concurreren met het primaire proces. Voor de intervisie gold dit alles in mindere mate, dit was 
een activiteit die pas in sommige gerechten en dan pas sinds kort werd georganiseerd en vooral 
voor de nieuw ingestroomde rechters.  
 
Roulatie 
Ook het rouleren van rechters tussen verschillende sectoren kan de kwaliteit van de rechtspraak 
bevorderen. In ieder geval bevordert het de kennis van verschillende rechtsgebieden en voor-
komt het afstompen van rechters. Toch vindt maar de helft van het rechterlijk personeel dat rou-
leren de kwaliteit van de rechtspraak bevordert, in de gerechtshoven is dat percentage zelfs nog 
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iets lager (43%). Tijdens de gesprekken werd erop gewezen dat het voortdurende uitgangspunt 
dat rechters alleswetende generalisten moeten zijn in tegenspraak was met de neiging tot specia-
lisatie in andere beroepsgroepen (advocatuur en openbaar ministerie) en op die manier de kwali-
teit van de rechtspraak ook negatief kon beïnvloeden. Uit de zelfevaluaties blijkt dat de mate 
waarin beleid wordt gevoerd sterk per gerecht verschilt. Uitgangspunt is nog altijd roulatie, ze-
ker in de eerste fase van een loopbaan, vanaf een zekere leeftijd wordt dat uitgangspunt losgela-
ten. Sommige gerechten voeren een strikt beleid van roulatie met een maximale uitloop van 
twee jaar bij een sterke voorkeur van een rechter voor een sector. Andere gerechten laten de be-
slissing of daadwerkelijk gerouleerd wordt feitelijk aan de rechter zelf over. Bij de uitvoering 
van het beleid wordt in ieder geval niet alleen rekening gehouden met de hierboven genoemde 
doelstellingen, de doelmatigheid van de rechtspraak is minstens even belangrijk. Of daadwerke-
lijk gerouleerd wordt, is toch in de eerste plaats afhankelijk van de personeelsbehoefte in de ver-
schillende sectoren. Verschillende bestuursleden gaven aan dat roulatie ook wel wordt ingezet 
als een verkapte sanctie voor moeilijk te corrigeren rechters. Overigens maakt geen van de ge-
rechten melding van serieuze wijzigingen in het rouleerbeleid sinds de invoering van de 
WOBG. Wij hadden de vraag opgenomen om te achterhalen of de andere eisen die aan rechters 
gesteld worden onder invloed van de productiedruk, ook tot andere kwaliteitsbevorderende 
maatregelen hebben geleid of tot een veranderde toepassing daarvan.  
 
Kwaliteitsfunctionarissen 
Naast de activiteiten in het kader van RechtspraaQ, maakte een aantal gerechten melding van 
nog andere activiteiten of maatregelen die binnen het gerecht zijn genomen om de juridische 
kwaliteit te handhaven. Het voert te ver om die hier allemaal te noemen, maar één maatregel die 
we in verschillende varianten tegenkwamen willen we niet onvermeld laten. Regelmatig keerde 
de aanstelling van zogenaamde kwaliteitsfunctionarissen terug. Een van de onderzochte hoven 
volgde een zogenaamd tweesporenbeleid dat inhield dat rechters naast een carrière in het mana-
gement ook carrière konden maken op het gebied van kwaliteit. De kwaliteitscoördinator werkte 
nauw samen met de sectorvoorzitter en stond met hem op gelijke voet. Ook in gerechten waar 
van een dergelijk tweesporenbeleid geen sprake was, werd met instemming melding gemaakt 
van deze mogelijkheid. 
 
5.4.4 Samenvattende conclusie 
 
Binnen de gerechtsorganisaties heeft onder invloed van het nieuwe financieringssysteem de na-
druk gelegen op het op orde krijgen van de productieregistraties en de financiële administratie. 
Wellicht mede daardoor is de primaire aandacht van de gerechtsbesturen en de Raad voor de 
rechtspraak tot medio 2005 minder gericht geweest op het waarborgen van de juridische kwali-
teit.  
 Rechters geven in de enquête aan dat zij voldoende tijd hebben voor standaard zaken, maar 
niet voor bijzondere zaken. Rechters scoren voor de juridische kwaliteit in hun gerecht gemid-
deld een kleine zes voor de rechtbanken, een zeven voor de gerechtshoven en een ruime acht bij 
de bestuursrechtelijke colleges.  
 De verschuiving van aandacht van kwaliteit naar kwantiteit is echter niet zozeer veroorzaakt 
door de nieuwe wetgeving, maar veeleer door de invoering van het nieuwe financieringssysteem 
dat sedert 2002 is voorbereid en medio 2005 helemaal operationeel is geworden. In de gesprek-
ken en de zelfevaluaties geeft men aan de spanning te ervaren tussen de inhoudelijke kwaliteit 
die men nodig acht en de gevoelde noodzaak om productie te maken. Rechters geven in ge-
sprekken en de zelfevaluaties aan dat de inhoudelijke kwaliteit te zeer het onderspit delft onder 
het streven naar productievergroting. Rechters wijten dit aan het financieringsmodel en het be-
leid van de Raad voor de rechtspraak, maar ons is opgevallen dat de keuzen die door een aantal 
gerechtsbesturen zijn gemaakt om voor vergroting van de efficiency te gaan daar eveneens een 
rol bij spelen. Daarnaast heeft men in een aantal gerechten zelfs bezuinigd op cursussen en op-



leiding. Wel zijn er langzamerhand in alle sectoren kwaliteitscoördinatoren actief, en wordt ju-
risprudentie regelmatig in alle sectoren besproken. 
 De gerechten en de Raad voor de rechtspraak hebben na de eerste schokken van de invoering 
van het nieuwe financieringssysteem de aandacht nu weer gericht op de bevordering van de ju-
ridische kwaliteit. 
 
 
5.5 Rechtseenheid 
 
Zoals aangegeven hebben wij bij dit thema getracht te achterhalen of er een verhouding is tus-
sen de nieuwe wet en de mate waarin rechtseenheid wordt gerealiseerd. Daarbij hebben wij een 
onderscheid gemaakt tussen rechtseenheid binnen gerechten en rechtseenheid tussen gerechten. 
Wij hebben voorts een indeling gemaakt naar de volgende onderwerpen:  
– Inspanningen. Onder inspanning verstaan wij de samenwerking tussen rechters, met name 

naar de mate waarin zij afspraken maken over de wijze van afhandeling en beoordeling van 
categorieën van zaken. Meer specifiek hebben we gevraagd naar jurisprudentiebesprekingen, 
en hoe vaak men daar aan deelneemt. Overigens hebben wij willen nagaan in hoeverre de in-
voering van de wet heeft geleid tot extra inspanningen. Daarnaast hebben we in de gesprek-
ken en in de zelfevaluaties nog eens gekeken naar de overige instrumenten die men heeft in-
gezet om rechtseenheid te bevorderen.  

– Het beperkend karakter van afspraken. Daarmee bedoelen wij de mate waarin rechters ge-
maakte afspraken over de toepassing van het procesrecht en over de inhoudelijke beoorde-
ling van zaken als beperkend ervaren. Als rechters de gemaakte afspraken als beperkend 
zouden ervaren, zou dit kunnen worden opgevat als een beperking van de professionele au-
tonomie van rechters, en eventueel, afhankelijk van de aard van de beperking en de context 
waarin de beperking tot gelding wordt gebracht, als een inbreuk op de rechterlijke onafhan-
kelijkheid. 

– Peer pressure. Daarmee doelen wij op de druk die collega’s op elkaar uitoefenen en van el-
kaar ervaren om aan bepaalde professionele standaarden te doen, in dit geval die van de 
rechtseenheid. Wij hebben daartoe gevraagd of rechters zich vrij voelen om af te wijken van 
inhoudelijke en procedureafspraken, en we hebben ook gevraagd of men wordt aangespro-
ken indien men afwijkt.  

– Effecten. Het gaat hier om de gevolgen van al hetgeen in de rechterlijke organisatie wordt 
gedaan om de rechtseenheid te bevorderen volgens de respondenten (perceptie). Daartoe 
hebben we ze gevraagd hoe vaak ze afwijken. Overigens hebben wij willen nagaan in hoe-
verre de invoering van de wet volgens onze respondenten heeft geleid tot toe- of afname van 
de mate van rechtseenheid. In het kader van dit onderzoek hebben wij niet kunnen nagaan 
wat de daadwerkelijke resultaten van de ingezette instrumenten zijn. 

 
Tot slot hebben we onze respondenten gevraagd om te scoren op de huidige stand van zaken ten 
aanzien van rechtseenheid. Voor deze indeling zijn de vragen uit de enquête leidend; de zelfeva-
luaties, documenten en interviews geven aanvullende informatie aan de hand waarvan wij de 
gegevens in de enquête nader duiden.  
 
5.5.1 Inspanningen voor rechtseenheid 
 
5.5.1.1 Inspanningen binnen de gerechten 
 
Enquête 
In de perceptie van rechters is er enige aarzeling te zien bij de beantwoording van de vraag of de 
samenwerking is toegenomen sinds de invoering van de nieuwe Wet RO. De bestuursrechtelijke 
colleges beantwoorden de vraag neutraal tot negatief, de gerechtshoven en de rechtbanken zijn 
neutraal tot positief bij de beantwoording van deze vraag. Dit ziet men ook terug in de scores 
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per sector. Bij de rechtbanken is er binnen de sectoren de neiging deze vraag licht positief te 
beantwoorden, het meest in de strafsector. De sectoren van de gerechtshoven beantwoorden de 
vraag verschillend, nl. positief in de strafsector en de familiesector, en negatiever in de bestuurs, 
rechts- en handelssectoren. 
 

 
Tabel 5-5 
 
De samenwerking betreft vooral jurisprudentiebesprekingen, maar er zijn ook andere vormen 
van onderlinge samenwerking. Men raadpleegt elkaar ook informeel en er zijn lokale werkgroe-
pen of commissies om voor bepaalde nieuwe problemen oplossingen te verzinnen. 
 

Tabel 5-7 

Vraagnummer  C.3.1 De samenwerking tussen rechters binnen mijn sector is op het inhoudelijke vlak toegeno-
men sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1043 N=762 N=582 N=152 N=28 N=281 N=192 N=70 N=19 
Eens 38% 39% 40% 36% 25% 37% 39% 34% 32% 
Neutraal 23% 27% 26% 30% 32% 15% 14% 16% 16% 
Oneens 17% 20% 20% 21% 29% 7% 7% 7% 11% 
Geen mening 21% 14% 14% 14% 14% 41% 40% 43% 42% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.3.1  De samenwerking tussen rechters binnen mijn sector is op het inhoudelijke vlak toegenomen sinds de
 invoering van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie 

Sectoren rechtbanken Best Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=94 N=182 N=97 N=162 N=2 N=0 N=45  

Eens 35% 39% 39% 43% 50%  51%  

Neutraal 32% 26% 22% 23% 0%  27%  

Oneens 19% 18% 32% 16% 50%  16%  

Geen mening 14% 17% 7% 18% 0%  7%  

         

Gerechtsambtenaren N=43 N=52 N=29 N=34 N=4 N=0 N=30  

Eens 26% 50% 45% 56% 0%  20%  

Neutraal 19% 12% 14% 15% 0%  13%  

Oneens 9% 2% 17% 3% 25%  3%  

Geen mening 47% 37% 24% 26% 75%  63%  

         

Sectoren appelcolleges Best Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=26 N=56 N=30 N=17 N=19 N=26 N=6 N=0 
Eens 23% 45% 27% 47% 32% 12% 83%  
Neutraal 35% 20% 40% 18% 32% 50% 0%  
Oneens 31% 23% 20% 18% 32% 15% 0%  
Geen mening 12% 13% 13% 18% 5% 23% 17%  
         
Gerechtsambtenaren N=15 N=30 N=8 N=7 N=0 N=5 N=9 N=2 
Eens 33% 47% 13% 57% 0% 0% 33% 0% 
Neutraal 13% 10% 25% 14% 0% 20% 0% 50% 
Oneens 13% 7% 13% 0% 0% 40% 0% 0% 
Geen mening 40% 37% 50% 29% 0% 40% 67% 50% 
         



 
Jurisprudentiebesprekingen zijn overal een hit. Meer dan 80% van de rechters geeft aan daar 
altijd aan mee te doen (item C.3.3). De inspanningen zijn bij de civiele en bestuursrechtsectoren 
het grootst (meer dan 90% eens) en kleiner in de strafrecht- en kantonsectoren (81% resp. 67% 
eens). De gerechtshoven leveren wat jurisprudentiebesprekingen betreft een minder grote in-
spanning dan de rechtbanken. Een verklaring daarvoor is dat men meestal meervoudig zit en 
door deze dagelijkse samenwerking minder behoefte daaraan heeft. De bestuursrechtelijke col-
leges hebben door hun interne organisatie kennelijk minder behoefte aan jurisprudentiebespre-
kingen; zittingsroosters zijn zo opgezet dat de samenstelling van kamers regelmatig wisselt, en 
rechters elkaar dus regelmatig tegenkomen bij verschillende zaken. 
 

 
 
Tabel 5-8 
 
 

 
Tabel 5-9 
 
Zelfevaluaties  
Uit de zelfevaluaties ontstaat de indruk dat de hoeveelheid inspanningen die men binnen de ge-
rechten pleegt, van sector tot sector verschilt. Wat steeds terugkomt zijn de jurisprudentiebe-
sprekingen. Daarnaast refereert men altijd aan de verschillende procesregelingen (vreemdelin-
genzaken; bestuursrecht; rolreglement civiel). Wat betreft de inhoud van uitspraken worden 
vrijwel altijd straftoemetingsrichtlijnen en oriëntatiepunten straftoemeting genoemd. Er is voor  

C.3.2 Hoe vaak per jaar vindt er een jurisprudentiebespreking 
plaats in uw sector? 
 
 
Rechterlijke 
ambtenaren 

Belasting- 
recht 

Civiel recht Strafrecht Bestuurs- 
recht 

Kanton Vreemdelingen 

Appelcolleges 
per sector 

10,7 17,7 7,5 5,1   

Rechtbanken 
per sector  

 23,7 16,4 18,1 9,4 38,8 

       
Gerechts- 
ambtenaren 

Belasting 
recht 

Civiel recht Strafrecht Bestuurs- 
Recht 

Kanton Vreemdelingen 

Appelcolleges 
per sector 

19,6 9,4 6,1    

 
Rechtbanken 
per sector  

 15,6 14,3 17,5 7,5 10,3 

C.3.3 Ik neem altijd deel aan het jurisprudentieoverleg 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1237 N=867 N=678 N=161 N=28 N=370 N=255 N=94 N=21 
Eens 84% 85% 85% 90% 71% 82% 81% 84% 81% 
Neutraal 4% 3% 3% 4% 4% 6% 6% 7% 10% 
Oneens 8% 8% 9% 4% 11% 6% 7% 4% 10% 
Geen mening 4% 3% 3% 2% 14% 6% 7% 4% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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de meeste sectoren, zowel bij de rechtbanken als bij de gerechtshoven een hele infrastructuur 
van landelijke en lokale overleggen ontstaan. Deze overleggen hebben geleid tot richtlijnen op 
landelijk niveau, en tot werkafspraken en beschreven werkprocessen op het niveau van de secto-
ren (handboeken). Op het niveau van de appelgerechten wordt gerefereerd aan de omstandig-
heid dat men daar in beginsel meervoudig zit. Door de wisselende samenstelling van de meer-
voudige kamers houden raadsheren elkaar scherp, ook wat betreft deze afspraken en richtlijnen.  
In sommige sectoren is de rechtseenheid een verder geoperationaliseerde doelstelling dan in 
andere, met name wat betreft de controle op het nakomen van gemaakte afspraken. In de belas-
tingsectoren van de hoven wekt men de indruk op dit punt met een inhaalslag bezig te zijn; in de 
familiesectoren van de hoven wordt gewerkt met werkafspraken en handboeken, en bovendien 
worden stafjuristen en soms ook rechters ingezet om te checken of de afspraken gevolgd worden 
(3 x aangevoerd). Ook in de bestuursrecht- en strafsectoren van de rechtbanken en gerechtsho-
ven worden zulke inspanningen gepleegd. Een voorbeeld uit een kantonsector is dat men vrij 
concrete afspraken heeft gemaakt over aandelenleasezaken. 
 In enkele grote rechtbanken werkt men in de strafsectoren met een poortrechter die bepaalt 
hoe de zaken worden verdeeld en aan welke kamer (enkelvoudig/meervoudig) zij worden toe-
gewezen. Deze werkt daarbij met appointeringsrichtlijnen. Inhoudelijk werkt men in de strafsec-
toren met oriëntatiepunten straftoemeting – landelijke en lokale. Voor de strafsectoren is overi-
gens van belang dat men tracht de uitspraken beter te motiveren. Dat is op zichzelf ook van be-
lang voor de rechtseenheid. 
 Uit de zelfevaluaties voor zover uitgewerkt op dit punt, komt naar voren dat met name de 
kleine rechtbanken veel minder moeite doen om gestructureerd af te stemmen dan de grotere 
rechtbanken. De verklaring daarvoor is gelegen in de schaal van de gerechten; in Middelburg, 
Assen en Groningen, bijvoorbeeld, is aannemelijk dat informeel overleg eerder afdoende kan 
zijn dan in een van de grote rechtbanken. In de grotere rechtbanken werken de sectoren met be-
schreven werkprocessen en er worden ook rechters en stafjuristen ingezet om te signaleren of 
uitspraken afwijkingen vertonen. Sommige gerechten werken ook op dit punt samen, zoals de 
rechtbanken Groningen, Assen en Leeuwarden, en de Noord-Hollandse rechtbanken. Dat neemt 
niet weg dat kleinere gerechten intern kennelijk minder kunnen doen dan de grotere. Wij hebben 
niet kunnen nagaan in hoeverre dit ook gevolgen heeft voor de gerealiseerde rechtseenheid. 
 Andere instrumenten die de rechtseenheid dienen zijn de ontsluiting van uitspraken via 
rechtspraak.nl en de uitsprakendatabanken en elektronische handboeken die men zelf heeft sa-
mengesteld. Door de inzet van stafjuristen en/of rechters wordt deze verzamelde ervaring als 
referentiepunt gehanteerd. Daarbij wordt in zelfevaluaties vaak aangegeven dat in geval van 
afwijkingen van de afspraken, daarop jegens de verantwoordelijke rechter (soms) wordt terug-
gekomen. Er wordt dus wel druk uitgeoefend, maar het gebeurt indirect. Sommige rechtbanken 
geven in de zelfevaluatie expliciet aan dat bij principiële bezwaren van een rechter een afspraak 
niet tot stand komt. Een meerderheid van rechters mag een minderheid niet zijn wil opleggen; 
men acht dat in strijd met de rechterlijke onafhankelijkheid. Opmerkingen van deze strekking 
zijn in de zelfevaluaties van vijf rechtbanken gemaakt; de rest zwijgt erover. Voor de bestuurs-
sector van één rechtbank wordt aangegeven dat afwijkingen niet worden geaccepteerd; besluiten 
worden bij meerderheid van stemmen genomen, waaraan men zich heeft te conformeren. Aan-
passingen van de afspraken behoren via het interne rechtersoverleg te lopen. 
 De meeste gerechten hebben nadrukkelijk ontkend dat de vernieuwde wet van invloed is op 
de aandacht die zij besteden aan rechtseenheid. Zij zijn er al eerder mee begonnen. Dat strookt 
ook met de tijdstippen van de totstandkoming van de procesregeling bestuursprocesrecht en het 
rolreglement civiel in het jaar 2000. Er zijn dan ook rechters die vinden dat zij zich geen extra 
inspanningen hoeven te getroosten in vergelijking met de periode voorafgaand aan de wetswij-
ziging.  
 De Centrale Raad van Beroep heeft zijn interne organisatie helemaal op rechtseenheid inge-
richt. Voor zover een gerechtsorganisatie op rechtseenheid kan worden ingericht, kunnen de 
andere gerechten hier inspiratie opdoen, vooral door het platte karakter van deze organisatie en 
het feit dat de rechtseenheid vanuit de secties en kamers wordt vormgegeven, door twee speciale 



organisaties te vormen: het bureau kennis en onderzoek en de internationale kamer. Daarbij zij 
aangetekend dat de Centrale Raad van Beroep in vergelijking met de gerechtshoven als één sec-
tor kan worden beschouwd. 
 Eenzelfde, maar minder strakke benadering hebben wij aangetroffen bij het College van Be-
roep voor het bedrijfsleven. Het verschil kan worden verklaard uit het grote verschil in aantallen 
zaken die de Centrale Raad (11.000) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (1.100) 
jaarlijks te verwerken krijgen. 
 
Interviews (verificatie) 
Rechters en sectorvoorzitters benadrukken vrijwel unaniem dat de inspanningen voor rechtseen-
heid niet oorzakelijk aan de nieuwe wet zijn gebonden. Vanuit verschillende gerechten wordt 
aangegeven dat de opvattingen over rechtseenheid al voorafgaand aan de invoering van de wet 
zijn veranderd. Daarmee zijn de hier en daar aarzelende enquête-uitslagen verklaard. 
Enkele sectorvoorzitters en rechters geven aan dat het werken aan rechtseenheid ook capaciteit 
kost, die wordt onttrokken aan het primaire proces. Zij hadden eigenlijk van de Raad voor de 
rechtspraak verwacht dat die projecten en overleggen ter bevordering van de rechtseenheid na-
drukkelijker zou steunen. 
 
5.5.1.2 Inspanningen voor de rechtseenheid tussen gerechten 
 
Enquête 
Dat er volgens onze respondenten een toename is van de landelijke samenwerking sedert de in-
voering van de wet kan niet eenduidig voor de hele rechterlijke organisatie uit de enquête-
uitslagen worden geconcludeerd (item B.2.1). Op de stelling: ‘de landelijke samenwerking tus-
sen rechters op het inhoudelijke vlak is toegenomen sinds het in werking treden van de gewij-
zigde Wet op de rechterlijke organisatie’, scoren de rechtbanken voor de rechters positiever dan 
de gerechtsambtenaren. De scores geven echter een nadrukkelijke aarzeling aan. Het valt op dat 
de sector civiel bij de rechtbanken uitdrukkelijk positief scoort. De aarzeling is sterker te zien 
bij de gerechtshoven; kennelijk is men op dit punt tot nu toe wat minder actief geweest dan de 
rechtbanken. Bij de bestuursrechtelijke colleges scoren de rechters negatief. Wat betreft de ge-
rechtshoven blijkt dat met name de sector familierecht positief scoort. Daarnaast scoort de straf-
sector wat minder uitgesproken, maar toch positief. De gerechtsambtenaren scoren overwegend 
positiever dan de rechters. Wij hebben daarvoor geen verklaring, behalve dat de transparantie 
van de rechterlijke organisatie de afgelopen jaren ingrijpend is toegenomen, en de inspanningen 
die buiten hun eigen sector toch al geleverd werden nu wellicht ook voor gerechtsambtenaren 
zichtbaar zijn. 
 

 
Tabel 5-10 
 
 

B.2.1 De landelijke samenwerking tussen rechters op het inhoudelijke vlak is toegenomen sinds het in werking 
treden van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1104 N=799 N=606 N=161 N=32 N=305 n=211 N=73 N=21 
Eens 39% 42% 44% 37% 16% 32% 35% 29% 19% 
Neutraal 15% 16% 17% 14% 13% 10% 9% 11% 24% 
Oneens 17% 20% 18% 26% 28% 7% 7% 7% 10% 
Geen mening 30% 22% 20% 23% 44% 50% 49% 53% 48% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



 

 139 

 
Tabel 5-11 
 
Zelfevaluatie 
In de zelfevaluaties refereert men vrijwel altijd aan de procesregelingen, maar ook aan allerlei 
landelijke richtlijnen die in de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht over de inhoudelijke af-
doening van zaken. Het landelijke aanhoudingenprotocol in strafzaken, de regeling bestuurspro-
cesrecht en de rolregeling civiel zijn daarvan voorbeelden voor het procesrecht; de alimentatie-
richtlijnen en de oriëntatiepunten zijn voorbeelden van landelijke, inhoudelijke afspraken. Men 
benadrukt dat de afspraken die er zijn, en waar men zich aan gebonden acht, procedureafspraken 
zijn. Overigens verwijst men naar oriëntatiepunten straftoemeting (strafrecht), alimentatiericht-
lijnen (familiezaken) en dexia-zaken (kantonsector). De uitkomsten van de landelijke overleg-
gen zijn onder de noemer ‘landelijke regelingen’ gepubliceerd op rechtspraak.nl.183 
 De sectoren van de gerechtshoven ontwikkelen hun eigen overleggen, omdat zij aansluiting 
bij de landelijke overleggen met de rechtbanken te omslachtig vinden. Het gaat daarbij bijvoor-
beeld om dexia-zaken, oriëntatiepunten straftoemeting en schuldsanering. Dat overleg is primair 
een zaak voor de sectorvoorzitters. Bij de sector belastingrecht bestaat zo’n overleg nog niet, 
maar wel werkt men daar af en toe met rechtseenheidkamers (2 x genoemd), zoals bij mestza-
ken. 
 Daarnaast zijn er meer regionale overleggen, die vaak ressortgebonden zijn. Denk daarbij 
ook aan overleggen tussen sectorvoorzitters van rechtbanken en van de gerechtshoven waarbij 
logistieke kwesties aan de orde zijn. Deze raken slechts indirect aan de inhoud van zaken, bij-
voorbeeld met betrekking tot vergoeding proceskosten. Een ander voorbeeld betreft de WOZ-
                                                      
183  Zie hierna onder ‘effecten’. 

Vraag B.2.1 De landelijke samenwerking tussen raadsheren op het inhoudelijke vlak (denk aan o.a.  
zaakmanagement,  beleid t.a.v. OM, etc.) is toegenomen sinds het in werking treden van de gewijzigde 
Wet op de rechterlijke organisatie (2002) 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren 100 186 97 174 2 0 47  

Eens 34% 55% 42% 37% 0%  57%  

Neutraal 22% 11% 25% 15% 50%  17%  

Oneens 20% 13% 21% 22% 0%  15%  

Geen mening 24% 20% 12% 25% 50%  11%  

         

Gerechtsambtenaren 48 57 31 37 4 0 34  

Eens 25% 37% 45% 38% 0%  38%  

Neutraal 10% 9% 6% 11% 25%  6%  

Oneens 13% 5% 10% 8% 0%  0%  

Geen mening 52% 49% 39% 43% 75%  56%  

         

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=30 N=60 N=33 N=18 N=19 N=25 N=8 N=0 
Eens 13% 37% 30% 61% 32% 24% 63%  
Neutraal 13% 15% 18% 6% 0% 24% 13%  
Oneens 30% 27% 27% 6% 47% 28% 0%  
Geen mening 43% 22% 24% 28% 21% 24% 25%  
         
Gerechtsambtenaren N=17 N=34 N=8 N=7 N=0 N=5 N=8 N=2 
Eens 24% 32% 38% 43% 0% 0% 25% 0% 
Neutraal 24% 6% 0% 14% 0% 40% 13% 0% 
Oneens 6% 6% 13% 14% 0% 0% 13% 50% 
Geen mening 47% 56% 50% 29% 0% 60% 50% 50% 
         



golf in het ressort Den Haag (belastingrecht). Bij het gerechtshof Den Bosch is binnen de straf-
sector in voorbereiding het opzetten van een landelijk expertisecentrum voor Milieu en Openba-
re gezondheid. Dat past in het beleid van de raad en de gerechten om de nodige expertise voor 
een bepaald soort zaken landelijk te concentreren. 
 
Interviews (verificatie) 
In het algemeen nemen de sectorvoorzitters deel aan allerlei landelijke, inhoudelijke overleggen, 
zoals het Landelijk Overleg van Kantonrechters (LOK), of het Landelijk Overleg Voorzitters 
Strafsectoren (LOSV). Elke sector en elk algemeen specialisme (vreemdelingen, bestuursrecht, 
belastingrecht, civiel (handelszaken en familiezaken) en strafrecht) heeft haar eigen landelijke 
overleg. Sectorvoorzitters geven aan daarmee veel tijd kwijt te zijn (ongeveer 25% van hun 
tijd). Er zijn daarnaast ook regionale overleggen, bijvoorbeeld het AHA-verband (Alkmaar, 
Haarlem, Amsterdam). 
 
5.5.2 Beperkend karakter van afspraken 
 
Uitgaande van de door de Raad voor de rechtspraak breed uitgevente productiestijgingen en de 
ook daarnaast toegenomen aandacht voor rechtseenheid in de rechterlijke organisatie als geheel 
zijn wij nagegaan hoe rechters de spanning ervaren tussen hun professionele autonomie en aller-
lei afspraken (‘beleid’) die aangeven hoe een zaak moet worden behandeld en hoe erover moet 
worden beslist. 
 
Enquête  
Het valt op dat de afspraken die er zijn nagenoeg niet als knellend worden ervaren. Door de een-
duidigheid van deze uitkomsten hebben we ervan afgezien om de uitslagen grafisch te presente-
ren. Grote meerderheden (>80%) over alle sectoren en alle soorten gerechten geven dat aan 
(item C.1.14). Zowel de inhoudelijke afspraken als de procedureafspraken laten kennelijk vol-
doende ruimte (meerderheden van 68%-78% - items C.1.1 en C.1.5). Dat geldt ook voor alle 
afzonderlijke sectoren. En het blijkt ook uit overwegend positieve reacties – meerderheden van 
groter dan 80% – op de stelling dat er een goede balans is tussen rechtseenheid en de toepassing 
van recht op een individueel geval (item C.1.14). Daarnaast maken de uitslagen duidelijk dat de 
percepties van gerechtsambtenaren en rechters op dit punt overeenkomen. 
 De beantwoording van de vraag of de professionele autonomie van rechters is toegenomen, 
afgenomen of gelijk gebleven in item C.1.17,184 is in zoverre anders dat 72% geen verandering 
aangeeft, maar dat 28% van de rechters een afname van zijn autonomie ervaart, terwijl niemand 
een toename van zijn autonomie ziet. In zoverre heeft de organisatieontwikkeling in de rechter-
lijke organisatie sedert 2001 wel gevolgen gehad.  
 
Zelfevaluatie en interviews 
In de zelfevaluaties wordt over het beperkend karakter van afspraken weinig gezegd; vijf maal 
geeft men in verschillende bewoordingen aan dat de uiteindelijke beslissing in een concrete 
zaak altijd aan de rechter is.185 
 In rondetafelgesprekken geven met name raadsheren aan dat de beschrijving van werkpro-
cessen en het werken met bouwstenen wel als beperkend worden ervaren. Daar staat tegenover 
dat met name sectorvoorzitters aangeven dat rechtseenheid een belangrijk thema is, dat breed 
door de rechters wordt gedragen. De meeste rechters zien de afspraken volgens deze sectorvoor-
zitters niet als knellend, zolang men maar deel kan hebben in de totstandkoming van afspraken. 
Dat wordt hier en daar ook ondersteund door alle afspraken voor een sector op intranet te zetten.  
 In veel gesprekken, met name de ronde tafels, is aangegeven dat het protocol aanhoudingen 
in strafzaken te veel beperkingen oplegt. Streven naar efficiency gaat hier in de ogen van som-
                                                      
184   N=759. 
185  Zie daarover de opmerkingen in hoofdstuk 2, Methodologie. 
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mige rechters ten koste van de uit het oogpunt van verdediging noodzakelijke kwaliteit. Ande-
ren geven aan er minder moeite mee te hebben; dan stuurt een advocatenkantoor maar een col-
lega van de verhinderde advocaat! In zoverre komen de resultaten van de enquête en de ge-
sprekken overwegend wel overeen. 
 
5.5.3 De door rechters ervaren peer pressure 
 
Enquête  
Er wordt wel enige groepsdruk ervaren bij zowel de afspraken over de inhoud als bij de afspra-
ken over de procedure. Men voelt zich vrijer om van inhoudelijke afspraken af te wijken dan 
van procedureafspraken. Dat correspondeert ook met de uitkomst dat rechters kennelijk eerder 
worden aangesproken op afwijkingen van procedureafspraken dan op afwijkingen van inhoude-
lijke afspraken. Hier zijn de verschillen tussen rechtbanken en hoven klein (rechtbanken: 20%; 
gerechtshoven: 22%). De raadsheren van de gerechtshoven voelen zich ongeveer evenzeer ge-
bonden aan inhoudelijke en procedureafspraken als de rechters van de rechtbanken; het sterkst 
is het gevoel van gebondenheid bij de raadsheren van de bestuursrechtelijke colleges.  
 

 
Tabel 5-12 
 

 
Tabel 5-13 
 
Op sectorniveau wordt de algemene trend bevestigd ter zake van het afwijken van inhoudelijke 
afspraken. De meerderheid voelt zich vrij om af te wijken van inhoudelijke afspraken, behalve 
de rechters in de bestuursrechtelijke colleges. 
 Wat betreft procedureafspraken bij de rechtbanken voelen de bestuursrechters zich er het 
meest aan gebonden (50% voelt zich vrij om af te wijken) en de kantonrechters voelen zich er 
het minst aan gebonden (66% voelt zich vrij om af te wijken). Maar de rechters uit de sectoren 
straf (41%) en familie (40%) bij de gerechtshoven geven slechts in minderheid aan dat zij zich 
vrij voelen om af te wijken van procedureafspraken. Alleen rechters in de handelssectoren van 
de gerechtshoven (69%) geven aan zich niet zo aan de procedureafspraken gebonden te voelen. 

C.1.2 Ik voel mij vrij om af te wijken van de afspraken over de inhoud van uitspraken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1312 N=919 N=712 N=175 N=32 N=393 n=272 N=98 N=23 
Eens 63% 74% 76% 73% 44% 37% 42% 29% 17% 
Neutraal 9% 7% 7% 7% 16% 15% 15% 16% 9% 
Oneens 19% 15% 14% 15% 34% 29% 25% 32% 65% 
Geen mening 8% 4% 3% 6% 6% 19% 18% 23% 9% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

C.1.6 Ik voel mij vrij om af te wijken van de procedureafspraken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1276 N=896 N=695 N=171 N=30 N=380 n=260 N=97 N=23 
Eens 47% 54% 56% 51% 40% 30% 34% 23% 17% 
Neutraal 12% 10% 10% 12% 10% 16% 15% 18% 22% 
Oneens 29% 28% 28% 27% 47% 32% 32% 34% 30% 
Geen mening 11% 7% 6% 9% 3% 22% 19% 26% 30% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



Rechters voelen zich in het algemeen dus sterker gebonden aan procedureafspraken dan aan in-
houdelijke afspraken. 

 
Tabel 5-14 
 
Het valt op dat 47% van de rechters van de rechtbanken overwegend ontkent dat zij worden 
aangesproken op het afwijken van inhoudelijke afspraken (24% bevestigt), tegen 45% van de 
rechters van de gerechtshoven (22% bevestigt) en 27% van de rechters in de bestuursrechtelijke 
colleges (50% bevestigt; zie item C.1.4). Bij procedureafspraken is er kennelijk wat meer sprake 
van aanspreken dan bij inhoudelijke afspraken; gemiddeld 33% van de rechtbankrechters, 35% 
van de raadsheren bij de hoven en 50% van de raadsheren in de bestuursrechtelijke colleges 
geeft aan aangesproken te worden bij afwijken van procedureafspraken (item C.1.8). Deze ant-
woorden corresponderen met de uitkomsten van de vraag of men zich vrij voelt om af te wijken 
(C.1.2 en C.1.6).  
 Op sectorniveau bij de rechtbanken geeft 54% van de rechters in de kantonsector en 58% van 
de rechters in de strafsector een ontkennende reactie op de stelling: ‘Ik word aangesproken 
wanneer ik afwijk van afspraken over de inhoud van uitspraken’. Bij de appelcolleges vallen de 
sectoren civiel recht (Leeuwarden, Arnhem) op met 63% ontkennende antwoorden, tegen 50% 
in de familiesectoren en 46% in de handelssectoren (Amsterdam, Den Haag, Den Bosch) (item 
C.1.4 per sector). 
 Wat betreft de stelling: ‘Ik word aangesproken wanneer ik afwijk van afspraken over de pro-
cedure’ (item C.1.8) zijn de uitslagen minder ontkennend, maar evengoed zijn op recht-
bankniveau de hoogste percentages in alle sectoren ontkennend behalve in de bestuurssector, 
met de hoogste ontkennende score in de kantonsector: 42%. Op het niveau van de appelcolleges 
zijn de familiesectoren (Amsterdam, Den Haag, Den Bosch) het meest bevestigend (53%), ge-

Vraag C.1.6  Ik voel mij vrij om af te wijken van de procedure afspraken 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=134 N=211 N=101 N=195 N=4 N=0 N=50  

Eens 50% 60% 66% 52% 50%  48%  

Neutraal 11% 9% 11% 10% 0%  10%  

Oneens 31% 25% 19% 31% 25%  36%  

Geen mening 7% 6% 4% 7% 25%  6%  

         

Gerechtsambtenaren N=68 N=69 N=43 N=52 N=4 N=0 N=24  

Eens 35% 35% 35% 29% 50%  33%  

Neutraal 15% 16% 12% 15% 0%  21%  

Oneens 38% 29% 42% 21% 25%  29%  

Geen mening 12% 20% 12% 35% 25%  17%  

         

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=29 N=60 N=35 N=20 N=23 N=27 N=7 N=0 
Eens 41% 42% 69% 40% 57% 59% 29%  
Neutraal 10% 18% 0% 20% 13% 0% 29%  
Oneens 45% 32% 20% 35% 22% 26% 43%  
Geen mening 3% 8% 11% 5% 9% 15% 0%  
         
Gerechtsambtenaren N=21 N=50 N=13 N=10 N=16 N=8 N=0 N=2 
Eens 19% 22% 8% 0% 0% 25% 0% 0% 
Neutraal 19% 22% 15% 10% 0% 13% 0% 50% 
Oneens 33% 30% 38% 60% 0% 38% 0% 0% 
Geen mening 29% 26% 38% 30% 0% 25% 0% 50% 
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volgd door de strafsectoren (40%). Van de rechters in de handelssectoren ontkent 40% te wor-
den aangesproken na afwijken van procedureafspraken. In de civiele sectoren (Arnhem, Leeu-
warden) ontkent 48% te worden aangesproken na afwijken van procedureafspraken. 
 De achtergrond bij deze antwoorden is, dat rechters zich meestal houden aan gemaakte af-
spraken over inhoud en procedure (zie hieronder items C.1.3 en C.1.7).  
 

 
Tabel 5-15 
 
 

 
Tabel 5-16 
 

C.1.4 Ik word aangesproken wanneer ik afwijk van afspraken over de inhoud van uitspraken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1282 N=899 N=699 N=170 N=30 N=383 N=265 N=95 N=23 
Eens 30% 25% 24% 22% 50% 43% 44% 39% 57% 
Neutraal 15% 16% 16% 17% 17% 11% 13% 8% 4% 
Oneens 38% 46% 47% 45% 27% 19% 16% 27% 22% 
Geen mening 17% 13% 13% 15% 7% 26% 27% 25% 17% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vraag  C.1.4 Ik word aangesproken wanneer ik afwijk van afspraken over de inhoud van uitspraken 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=138 N=208 N=100 N=199 N=4 N=0 N=50  

Eens 35% 25% 18% 19% 50%  22%  

Neutraal 10% 16% 22% 17% 0%  18%  

Oneens 38% 42% 54% 58% 25%  38%  

Geen mening 17% 16% 6% 7% 25%  22%  

 138 208 100 199 4 0 50  

Gerechtsambtenaren N=71 N=69 N=44 N=53 N=4 N=0 N=24  

Eens 42% 51% 50% 43% 0%  25%  

Neutraal 15% 12% 11% 15% 0%  13%  

Oneens 18% 13% 23% 4% 75%  25%  

Geen mening 24% 25% 16% 38% 25%  38%  

         

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=29 N=61 N=35 N=20 N=21 N=27 N=7 N=0 
Eens 48% 26% 17% 35% 19% 11% 43%  
Neutraal 17% 25% 11% 10% 19% 11% 14%  
Oneens 28% 36% 46% 50% 48% 63% 29%  
Geen mening 7% 13% 26% 5% 14% 15% 14%  
         
Gerechtsambtenaren N=21 N=50 N=13 N=10 N=0 N=8 N=0 N=2 
Eens 57% 42% 23% 30% 0% 50%  50% 
Neutraal 5% 8% 8% 10% 0% 13%  0% 
Oneens 19% 28% 31% 30% 0% 38%  50% 
Geen mening 19% 22% 38% 30% 0% 0%  0% 
         



 
Tabel 5-17 
 
 

 
Tabel 5-18 
 
Rechters achten zich sterker gebonden aan procedureafspraken dan aan inhoudelijke afspraken. 
Procedureafspraken worden in het algemeen enigszins nadrukkelijker jegens elkaar gehand-
haafd dan inhoudelijke afspraken. Echter, gezien de antwoorden worden afspraken meestal niet 
strak jegens elkaar gehandhaafd; noch bij de rechtbanken, noch bij de gerechtshoven. Bij de 
bestuursrechtelijke colleges doet men dat juist wél.  
 Deze uitslagen roepen de vraag op hoe de ‘peer pressure’ tussen rechters effect krijgt, want 
hij wordt wél ervaren, en men houdt zich naar eigen zeggen meestal aan de afspraken.  
 

Vraagnummer  C.1.8 Ik word aangesproken wanneer ik afwijk van procedureafspraken 
Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1270 N=891 N=694 N=167 N=30 N=379 N=261 N=95 N=23 
Eens 38% 34% 33% 35% 50% 47% 51% 34% 52% 
Neutraal 15% 17% 17% 16% 17% 10% 10% 12% 4% 
Oneens 29% 35% 35% 34% 17% 17% 14% 23% 22% 
Geen mening 18% 15% 15% 15% 17% 26% 24% 32% 22% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vraag C.1.8 Ik word aangesproken wanneer ik afwijk van procedureafspraken 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=134 N=210 N=99 N=197 N=4 N=0 N=50  

Eens 38% 32% 31% 32% 0%  32%  

Neutraal 12% 14% 21% 21% 0%  20%  

Oneens 29% 37% 42% 35% 50%  36%  

Geen mening 21% 18% 5% 13% 50%  12%  

         

Gerechtsambtenaren N=70 N=68 N=44 N=51 N=4 N=0 N=24  

Eens 56% 51% 55% 49% 25%  42%  

Neutraal 9% 12% 7% 10% 0%  21%  

Oneens 14% 12% 18% 12% 50%  13%  

Geen mening 21% 25% 20% 29% 25%  25%  

         

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=28 N=60 N=35 N=19 N=23 N=25 N=7 N=0 
Eens 50% 40% 20% 53% 30% 32% 57%  
Neutraal 14% 22% 9% 11% 13% 16% 29%  
Oneens 18% 20% 46% 32% 43% 48% 14%  
Geen mening 18% 18% 26% 5% 13% 4% 0%  
         
Gerechtsambtenaren N=21 N=49 N=13 N=10 N=0 N=8 N=0 N=2 
Eens 52% 37% 15% 30% 0% 13%  50% 
Neutraal 5% 8% 15% 10% 0% 13%  0% 
Oneens 19% 20% 31% 30% 0% 25%  50% 
Geen mening 24% 35% 38% 30% 0% 50%  0% 
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Over de hele linie achten gerechtsambtenaren zich sterker aan richtlijnen en afspraken gebonden 
dan rechters. Dat komt overeen met hun positie in de gerechtsorganisaties.  
 
Zelfevaluatie en interviews 
Enkele sectorvoorzitters en afdelingsvoorzitters geven in interviews, en een enkele keer ook in 
een zelfevaluatie aan dat zij er moeite mee hebben zich sturend met de inhoud van de zaak van 
een andere rechter te bemoeien. Een uitzondering wordt gemaakt voor blunders (‘kunstfouten’), 
maar dat staat eigenlijk los van het streven naar rechtseenheid. Enkele hoven geven aan dat zij 
soms actief trachten om de rechtbanken in hun ressort te sturen, bijvoorbeeld door vergelijkbare 
zaken van eenzelfde rechtbank geconcentreerd af te doen. Dat heeft naar hun zeggen echter niet 
altijd het gewenste effect. 
 Bij rondetafelgesprekken wordt het belang van rechtseenheid nadrukkelijk erkend, maar veel 
rechters hebben de opvatting dat het eigen is aan de rechterlijke positie om met het streven naar 
rechtseenheid in een concreet geval om te kunnen gaan.  
 Raadsheren bij de Centrale Raad van Beroep dragen ook verbaal uit dat zij aan hun onderlin-
ge afspraken bij behandeling en beslissing van zaken voorrang geven. Men vindt het daar nor-
maal dat men op afwijkingen wordt aangesproken. 
 
5.5.4 Effecten van streven naar rechtseenheid 
 
Effecten op rechtseenheid binnen de gerechten 
Om het beeld compleet te krijgen hebben we rechters ook gevraagd hoe vaak ze afwijken van 
afspraken. De uitkomst is dat veruit de meesten dit zelden of nooit doen. 
 De antwoorden van rechters in de enquête op de vraag hoe vaak ze afwijken van inhoudelij-
ke en procedureafspraken corresponderen met de antwoorden omtrent de ervaren ‘peer  
pressure’. Men wijkt kennelijk gemakkelijker af van inhoudelijke afspraken (item C.1.3: recht-
banken + 40%; gerechtshoven + 45% wijkt vaak af van inhoudelijke afspraken) dan van proce-
dureafspraken (item C.1.7: rechtbanken + 30%; gerechtshoven + 25% wijkt vaak af van proce-
dureafspraken), maar in het algemeen wijkt men niet zo snel af. Meerderheden bij de rechtban-
ken van rond de 60% en van rond de 55% bij de gerechtshoven wijken eigenlijk niet af; men 
heeft er kennelijk geen behoefte aan, want de afspraken worden niet als knellend ervaren. Als 
het nodig is kan men kennelijk wel afwijken. Overeenkomstig het sterke gevoel van gebonden-
heid aan afspraken wijken respondenten bij de bestuursrechtelijke colleges de facto weinig af.  
 De uitkomsten van de sectoren bij de rechtbanken laten hier zien dat vooral de strafsector 
(45% wijkt af en toe af van inhoudelijke afspraken) en de kantonsector (39% wijkt af en toe af 
van inhoudelijke afspraken) minder streng in de leer zijn dan de civiele en de bestuursrechtsec-
toren (67 resp. 66 % wijkt nooit af). Ook bij de gerechtshoven zijn rechters in de strafrechtsecto-
ren het minst streng in de leer (53% wijkt af en toe af). Verder vallen de handelssectoren (31% 
wijkt af en toe af) en de familiesectoren (40% wijkt af en toe af) op. De raadsheren in de be-
stuursrechtelijke colleges geven het sterkste aan dat zij zelden of nooit afwijken (item C.1.3, 
93% geeft aan nooit of zelden van inhoudelijke afspraken af te wijken). 
 Wat betreft procedureafspraken geeft 73% van de rechters aan zelden of nooit af te wijken en 
een kwart doet dat af en toe. Ook hier zijn de straf- en kantonsectoren van de rechtbanken met 
34 resp. 40% af en toe afwijken van procedureafspraken het minst streng in de leer. Bij de ge-
rechtshoven is dat de sector handelsrecht die met 33% af en toe afwijkt van procedureafspraken 
(item C.1.7). 
  
De gerechtsambtenaren laten ook hier zien dat zij overwegend het beleid volgen. 



 
Tabel 5-19 
 

C.1.17 Mijn professionele autonomie is toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen sinds het in werking treden van 
de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie (2002) 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=1000 N=751 N=572 N=151 N=28 N=249 n=175 N=58 N=16 
Toegenomen 4% 2% 2% 1% 0% 10% 11% 9% 13% 
Gelijk geble-
ven 74% 71% 69% 75% 89% 83% 83% 81% 88% 
Afgenomen 22% 28% 30% 24% 11% 6% 6% 10% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tabel 5-20 
 

C.1.3 Hoe vaak wijkt u af van de afspraken over de inhoud van uitspraken? 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=137 N=204 N=101 N=196 N=4 N=0 N=48  

Nooit/zelden 66% 67% 58% 45% 75%  69%  

Af en toe 31% 30% 39% 45% 25%  31%  

Regelmatig/Vaak 4% 3% 3% 10% 0%  0%  

         

Gerechtsambtenaren N=70 N=68 N=40 N=51 N=4 N=0 N=24  

Nooit/zelden 79% 66% 80% 73% 75%  83%  

Af en toe 20% 34% 20% 24% 25%  17%  

Regelmatig/Vaak 1% 0% 0% 4% 0%  0%  

         

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=29 N=58 N=32 N=20 N=22 N=23 N=6 N=0 
Nooit/zelden 93% 36% 69% 60% 59% 65% 100%  
Af en toe 3% 53% 31% 40% 32% 35% 0%  
Regelmatig/Vaak 3% 10% 0% 0% 9% 0% 0%  
         
Gerechtsambtenaren N=20 N=48 N=12 N=9 N=0 N=7 N=0 N=2 
Nooit/zelden 85% 79% 83% 78% 0% 57%  100% 
Af en toe 15% 19% 0% 22% 0% 29%  0% 
Regelmatig/Vaak 0% 2% 17% 0% 0% 14%  0% 
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Tabel 5-21 
 
Deze scores worden bevestigd door de antwoorden op item C.1.12: Er is eenheid in de toepas-
sing van het procesrecht binnen uw sector. Daarop wordt door de rechters en raadsheren met 
grote meerderheden bevestigend geantwoord; de raadsheren in de bestuursrechtelijke colleges 
bevestigen zelfs met 97%! Ook de gerechtsambtenaren volgen deze stelling met scores rond de 
80%. Tegen deze achtergrond valt wel op dat de scores in de strafsectoren van de appelcolleges 
hoewel hoog, toch relatief het laagst zijn (74% raadsheren, 72% gerechtsambtenaren).186 
 

 
Tabel 5-22 
 
Deze tabel moet, mede in het licht van de gevoerde gesprekken, zo gelezen worden dat men 
ontkent dat er een oorzakelijk verband is tussen de invoering van de wet en de mate van rechts-
eenheid sinds die tijd. In het algemeen ziet men niet dat de invoering van de gewijzigde Wet op 
de rechterlijke organisatie heeft geleid tot meer rechtseenheid. Bij de rechtbanken ziet een grote 

                                                      
186  We hebben deze tabel niet opgenomen wegens de eenduidig positieve uitslag. 

Vraag C.1.7  Hoe vaak wijkt u af van procedurele afspraken? 
Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 

 

Rechterlijke ambtenaren N=131 N=208 N=100 N=194 N=4 N=0 N=47  

Nooit/zelden 77% 70% 57% 63% 75%  74%  

Af en toe 21% 27% 40% 34% 25%  26%  

Regelmatig/Vaak 2% 2% 3% 3% 0%  0%  

         

Gerechtsambtenaren N=68 N=68 N=43 N=47 N=4 N=0 N=24  

Nooit/zelden 78% 78% 81% 68% 100%  83%  

Af en toe 21% 22% 16% 32% 0%  17%  

Regelmatig/Vaak 1% 0% 2% 0% 0%  0%  

         

Sectoren appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=28 N=58 N=33 N=19 N=0 N=24 N=5 N=0 

Nooit/zelden 100% 74% 67% 84%  83% 100%  
Af en toe 0% 22% 33% 16%  17% 0%  
Regelmatig/Vaak 0% 3% 0% 0%  0% 0%  
         
Gerechtsambtenaren N=20 N=47 N=13 N=10 N=0 N=7 N=0 N=2 
Nooit/zelden 80% 89% 85% 70%  86%  50% 
Af en toe 20% 11% 8% 30%  14%  50% 
Regelmatig/Vaak 0% 0% 8% 0%  0%  0% 
         

C.1.15 De rechtseenheid in mijn organisatie is toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen sinds het in werking tre-
den van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=970 N=728 N=560 N=141 N=27 N=242 n=171 N=54 N=17 
Toegenomen 35% 36% 38% 29% 26% 35% 36% 37% 24% 
Gelijk geble-
ven 63% 63% 61% 67% 74% 62% 61% 59% 76% 
Afgenomen 2% 2% 1% 4% 0% 3% 3% 4% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 



minderheid een toename van de rechtseenheid. Maar vrijwel niemand geeft aan dat de rechts-
eenheid is afgenomen. Op sectorniveau geeft 46% van de rechters uit de civiele sectoren van de 
rechtbanken aan dat de rechtseenheid is toegenomen; in de kanton- en strafsectoren is dat 36% 
en de bestuursrechtsectoren scoren 24%. In de gerechtshoven geeft ongeveer 33% aan dat de 
rechtseenheid is toegenomen in alle sectoren, maar in de civiele sectoren (Arnhem, Leeuwar-
den) geeft maar 4% dat antwoord, 96% geeft aan dat de rechtseenheid niet is toegenomen of 
afgenomen. 

 
Tabel 5-23 
 
63% van de rechters in de rechtbanken, 51% van de rechters in de gerechtshoven en 40% van de 
rechters in de bestuursrechtelijke colleges vinden dat de procedurele rechtseenheid is toegeno-
men sinds de invoering van de wet. Tussen de sectoren bestaan er wat dit betreft geen grote ver-
schillen. 
 

 
Tabel 5-24 
 

C.1.15 De rechtseenheid in mijn organisatie is toegenomen - gelijk gebleven  - afgenomen sinds
 het in werking treden van de gewijzigde  wet op de rechterlijke organisatie (2002) 

Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 
 

Rechterlijke ambtenaren 91 N=170 N=94 N=157 N=2 N=0 N=46  

Toegenomen 24% 46% 36% 36% 50%  41%  

Gelijk gebleven 74% 54% 61% 64% 0%  59%  

Afgenomen 2% 0% 3% 1% 50%  0%  

 0% 0% 0% 0% 0%  0%  

Gerechtsambtenaren N=42 N=52 N=29 N=29 N=4 N=0 N=15  

Toegenomen 10% 56% 45% 48% 0%  7%  

Gelijk gebleven 88% 42% 48% 48% 100%  93%  

Afgenomen 2% 2% 7% 3% 0%  0%  

 0% 0% 0% 0% 0%  0%  

Sectoren appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijke ambtenaren N=27 N=51 N=28 N=16 N=19 N=23 N=4 N=0 
Toegenomen 26% 33% 32% 25% 32% 4% 100%  
Gelijk gebleven 74% 57% 68% 75% 68% 96% 0%  
Afgenomen 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0%  
  0% 0% 0% 0% 0% 0%  
Gerechtsambtenaren N=17 N=25 N=6 N=7 N=0 N=3 N=0 N=0 
Toegenomen 24% 52% 33% 29% 0% 0%   
Gelijk gebleven 76% 48% 50% 71% 0% 67%   
Afgenomen 0% 0% 17% 0% 0% 33%   
         

C.3.5 Sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de rechterlijke organisatie (2002) is de rechtseenheid voor 
wat betreft de procedureafspraken toegenomen/gelijk gebleven/afgenomen 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=945 N=707 N=543 N=139 N=25 N=238 n=168 N=54 N=16 
Toegenomen 60% 63% 67% 51% 40% 52% 53% 52% 44% 
Gelijk geble-
ven 40% 37% 33% 49% 60% 47% 46% 46% 56% 
Afgenomen 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 0% 
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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In de perceptie van rechters is er dus meer rechtseenheid als het gaat om het procesrecht dan bij 
de inhoud van het rechterswerk. Dat strookt met het gegeven dat de procesregelingen door grote 
meerderheden worden onderschreven (item C.1.16). Daar zijn nauwelijks verschillen tussen 
rechtbanken en hoven met scores boven de 80%, en ook tussen de sectoren zijn wat dit betreft 
nauwelijks verschillen. 
 
Stand van zaken rechtseenheid  
Hier geven we eerst op gerechtsniveau weer, welke rapportcijfers respondenten hebben gegeven 
aan het belang van rechtseenheid, de prestatie van hun eigen gerecht op rechtseenheid, de pres-
taties van hun eigen organisatieonderdeel en hun eigen prestaties (items: D.1.3, D.3.3, D.5.3, 
D.7.3). 
 Het belang dat op gerechtshofniveau aan rechtseenheid wordt toegekend is ongeveer gelijk 
aan het belang dat er op rechtbankniveau aan wordt toegekend, nl. ongeveer een 8. Wat betreft 
de score van het eigen gerecht op een tienpuntsschaal, valt op dat de gerechtshoven slechts een 
halve punt hoger scoren dan de rechtbanken. Vooral de lage scores van belastingrecht (score 
5,8) en strafrecht (score 5,1) vallen op. De rechtbanken hebben ook een lage dunk van zichzelf 
(score 5,1). Bij de rechtbanken scoren alle sectoren tussen de 5,2 en de 5,8. Van het eigen orga-
nisatieonderdeel heeft men een hogere dunk. Daarbij scoren de gerechtshoven wat hoger dan de 
rechtbanken. Strafrecht en belastingrecht geven aan voor hun eigen onderdeel op 6,6 resp. 6,8 te 
zitten. Bij de rechtbanken scoren de sectoren rond de 6. Bestuursrecht scoort een 7,2 en kanton 
scoort een 6,9. Wat betreft de eigen prestaties valt op de lage score van de sector handelsrecht 
bij de hoven (6,1). 
 

 
Figuur 5-24 
 
Zelfevaluaties en interviews 
 
Rechtbanken 
De medewerkers bij de rechtbanken zien de bereikte rechtseenheid los van de invoering van de 
hernieuwde wet. Men draagt breed de opvatting dat dit thema ook zonder de wetswijziging aan-
dacht zou hebben gekregen. Dat ziet men als een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Uit het recente Prisma-klantwaarderingsonderzoek bij tien rechtbanken kunnen geen gedetail-
leerde gegevens worden gedestilleerd over rechtseenheid bij de verschillende rechtbanken. 
Slechts in algemene zin geeft men een stijging van het tevredenheidspercentage  
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van 38% naar 47%, en ook de constatering dat de waardering van de motivering van rechterlijke 
beslissingen nauw samenhangt met de waardering van de rechtseenheid.187 
 De uitkomsten van aan ons verstrekte bijlagen (voor zover verstrekt) zijn nogal verschillend. 
Een enkele rechtbank krijgt positieve feedback (Den Bosch), maar de meeste niet. Toch is een 
gemeenschappelijk kenmerk dat interne rechtseenheid erkend wordt als aandachtspunt, terwijl 
het sturen op rechtseenheid vrijwel overal als problematisch wordt ervaren.  
 
Gerechtshoven 
Dat tevredenheid over de rechtseenheid bij de gerechtshoven niet geweldig scoort blijkt ook uit 
de volgende gegevens uit KWO’s bij de gerechtshoven. 
 
Tevredenheid over rechtseenheid gerechtshoven volgens KWO188 
 
2006  

Amsterdam 
 
Arnhem 

 
Den Bosch 

 
Den Haag 

 
Leeuwarden 

Rechtseenheid   40% 49% 43% 51% 45% 
 
Tabel 5-25 
 
In de belastingsectoren is rechtseenheid grotendeels gebonden aan specialisatie van meervoudi-
ge kamers. In de civiele sectoren zijn er landelijke inhoudelijke afspraken over bijvoorbeeld 
liquidatietarieven en incassokosten. In de strafsectoren worden veel werkafspraken gemaakt die 
bijdragen aan de rechtseenheid. Er is geen informatie verstrekt over het karakter van deze werk-
afspraken. De motivering van uitspraken is hier een aandachtspunt; het OM en de rechtbanken 
zijn daarover ontevreden, met name als het om vrijspraak gaat waar de rechtbank tot een ander 
oordeel was gekomen.  
 
Effecten op rechtseenheid tussen de gerechten 
 
Enquête  
De procesregelingen worden binnen de rechterlijke organisatie breed gedragen (item C.1.16, 
bevestigende scores hoger dan 80%), met positieve uitslagen in alle sectoren.  
 42% van de rechters vindt dat de landelijke samenwerking tussen de gerechten is toegeno-
men: 44% van de rechters in rechtbanken, 37% van de raadsheren in de gerechtshoven en 16% 
van de rechters in de bestuursrechtelijke colleges. Maar niemand geeft aan dat de rechtseenheid 
kleiner is geworden. Binnen de rechtbanken springen de civiele sectoren eruit met een bevesti-
gend antwoord (55%) en binnen de gerechtshoven is dat de sector familierecht (Amsterdam, 
Den Haag, Den Bosch) met 61%. Binnen de belastingsectoren is 47% het oneens met deze stel-
ling. 
 De enquête geeft in item C.1.13 aan dat volgens een grote meerderheid van de gerechtsbe-
stuurders (68%) er thans eenheid is wat betreft toepassing van het procesrecht tussen dezelfde 
sectoren van verschillende gerechten. Zoemen we in naar sectorniveau, dan zien we deze uit-
komst algemeen bevestigd. Echter, binnen de strafsectoren van de gerechtshoven is de uitslag 
minder eenduidig positief – maar het aantal respondenten is bij de gerechtshoven erg klein (14), 
zodat deze uitslag op zichzelf niet als een ontkenning kan worden opgevat.  
 

                                                      
187  De zaken meer op orde, klantwaarderingsonderzoek in 10 rechtbanken, Prisma, Amersfoort, mei 2006, p. 11. 
188  Bron: Prisma, ’s-Gravenhage Totaal, 24 februari 2006, p. 56. 
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Tabel 5-25 
 
 
Zelfevaluatie en interviews 
Deze leverden geen aanvullende informatie op wat betreft de bereikte rechtseenheid.  
 
 

 
Tabel 5-26 
 
5.6 Samenvattende conclusies 
 
We vatten hieronder onze bevindingen samen ten aanzien van het sturen op efficiency, kwaliteit 
en rechtseenheid, en de gevolgen die dat – in de percepties van gerechtsbestuurders, rechters en 
gerechtsambtenaren – heeft gehad. 
 
5.6.1 Conclusies met betrekking tot efficiency  
 
De grote stijging van de productie in de periode 2002-2005 geeft een enigszins vertekend beeld 
doordat de meeste groei is gerealiseerd in de kantonsectoren – het gaat grotendeels om eenvou-
dige zaken. Voorts is in de presentatie van de productiecijfers door de raad in het jaarverslag 
over 2005 de forse toename van het personeelsbestand in 2001 (756 fte’s) in de jaarverslagen 
2003-2005 nauwelijks zichtbaar gemaakt. Betrekt men deze beide aspecten in de analyse, dan 
blijkt dat de efficiency van de rechtspraak tussen 2001 en 2006 met ongeveer 8% is toegeno-
men, uitgaande van de gewogen productie en de toename van het personeel in fte’s.  
 Het lijkt erop dat de gerechten klem zitten tussen de maatschappelijke druk en de eigen pro-
fessionele attitude om alle binnenkomende zaken snel af te doen en de doorlooptijden kort te 

C.1.13 Er is eenheid in de toepassing van het procesrecht binnen vergelijkbare sectoren van andere rechtban-
ken/gerechtshoven 

Totaal Rechterlijke ambtenaren Gerechtsambtenaren 
 Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges Subtotaal  Rechtbanken Gerechtshoven Colleges 

 N=68 N=68 N=54 N=14 N=0 N=0 n=0 N=0 N=0 
Eens 68% 68% 70% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 
Neutraal 10% 10% 7% 21% 0% 0%! 0% 0% 0% 
Oneens 13% 13% 13% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 
Geen mening 9% 9% 9% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 
Totaal 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 

C.1.13  Er is eenheid in de toepassing van het procesrecht binnen vergelijkbare sectoren van andere
rechtbanken 

Sectoren rechtbanken Bestuursr Civiel Kanton Straf Vreemd Belasting Bedrijfsb 
 

Rechterlijk ambtenaren N=13 N=16 N=11 N=8 N=1 N=0 N=5  

Eens 77% 69% 64% 63% 100%  80%  

Neutraal 0% 6% 9% 13% 0%  20%  

Oneens 15% 6% 18% 25% 0%  0%  

Geen mening 8% 19% 9% 0% 0%  0%  

Sectoren  appelcolleges Bestuursr Straf Handel  Familie Belasting Civiel Bedrijfsb K&O 
Rechterlijk ambtenaren N=0 N=4 N=2 N=3 N=3 N=2 N=0 N=0 
Eens  25% 50% 100% 67% 50%   
Neutraal  25% 50% 0% 0% 50%   
Oneens  50% 0% 0% 0% 0%   
Geen mening  0% 0% 0% 33% 0%   



houden en de noodzaak om ‘normale’ werktijden te hanteren om een realistische prijs te realise-
ren. Doordat de gerechten telkens alle zaken afhandelen, ook al heeft men minder tijd, daalt de 
gemiddelde kostprijs per zaak, wat resulteert in een signaal aan het ministerie van Justitie dat er 
nog rek zit in de bekostiging. 
 
5.6.2 Conclusies met betrekking tot kwaliteit 
 
Uit zowel de zelfevaluaties als de (groeps)gesprekken blijkt dat er binnen de gerechten een grote 
zorg is over het gebrek aan aandacht dat er in de afgelopen jaren is geweest voor de juridische 
kwaliteit van het rechterlijk werk, vooral wanneer het de meer bijzondere zaken betreft. Volgens 
de enquête is het beeld minder ernstig dan uit de gesprekken blijkt, maar er is desalniettemin 
aanleiding tot zorg over het gebrek aan tijd dat bijna de helft van de rechters zegt te hebben voor 
het behandelen van bijzondere zaken. Binnen de gerechtsorganisaties heeft onder invloed van 
het nieuwe financieringssysteem de nadruk gelegen op het op orde krijgen van de productieregi-
straties en de financiële administratie. Wellicht mede daardoor is de primaire aandacht van de 
gerechtsbesturen en de Raad voor de rechtspraak tot medio 2005 minder gericht geweest op het 
waarborgen van de juridische kwaliteit. Deze aandachtsverschuiving is echter niet zozeer ver-
oorzaakt door de nieuwe wetgeving, maar veeleer door de invoering van het nieuwe financie-
ringssysteem dat sedert 2002 is voorbereid en medio 2005 helemaal operationeel is geworden. 
Volgens veel van onze gesprekspartners in de gerechten is dit te wijten aan het beleid van de 
raad, maar ons is opgevallen dat de keuzen die door veel gerechtsbesturen zijn gemaakt om de 
noodzaak van productiegroei te benadrukken en soms te bezuinigen op cursussen en training 
daar eveneens een rol bij spelen. 
 Rechters zijn veel gevoeliger gebleken voor productiedruk dan werd verwacht. Door nogal 
wat gesprekspartners is een hybride beeld geschetst van de persoonlijkheid van de gemiddelde 
rechter, enerzijds eigenzinnig en individualistisch, anderzijds zeer gezagsgetrouw. Om de pro-
ductie binnen de gerechten op te voeren, was eigenlijk niet veel meer nodig dan het noemen van 
targets en het publiceren van benchmarks. Ook al produceerden sommige gerechten jarenlang 
meer dan wat ze met de Raad voor de rechtspraak hadden afgesproken, er waren altijd wel ge-
rechten of collega’s die naar verhouding meer produceerden. De raad heeft voorafgaand aan de 
invoering van het nieuwe financieringssysteem in 2005 getracht de productiviteitsverschillen 
tussen de gerechten te verminderen door een premie te zetten op een grotere productiviteit. Dat 
was voor sommige gerechten kennelijk een sterke stimulans om te streven naar productievergro-
ting. Dat heeft echter geleid tot een neerwaartse druk op de juridische kwaliteit van het rechter-
lijk werk.  
 Sinds ongeveer een jaar worden er in ieder geval binnen de raad en tussen de raad en de ge-
rechtsbesturen afspraken gemaakt over verbetering van de juridische kwaliteit. Op de werkvloer 
zijn de effecten van die maatregelen nog maar in beperkte mate zichtbaar, maar dat verandert 
vermoedelijk op korte termijn. Of die extra aandacht voor kwaliteit ook zal worden omgezet in 
meer geld, is de vraag. In de periode 2002-2005 heeft het ministerie van Justitie ervan afgezien 
om de gerealiseerde productie conform eerdere prijsafspraken te vergoeden. Thans wordt on-
derhandeld over de minuutprijs gebaseerd op een werklastmeting over de uitkomsten waarvan 
groot verschil van mening bestaat.  
 
5.6.3 Conclusies met betrekking tot rechtseenheid  
 
Inspanningen 
Men pleegt aanzienlijke inspanningen ter bevordering van de rechtseenheid, zowel binnen de 
gerechten als tussen de gerechten. Deze inspanningen zijn volgens onze respondenten niet gere-
lateerd aan de invoering van de nieuwe wet, maar zijn gebaseerd op de beweging die al veel 
eerder was ingezet en die later verder is gestimuleerd door het PVRO. De inspanningen die men 
pleegt betreffen onder meer landelijke en regionale overleggen, jurisprudentieoverleg, afspra-
ken, en het inrichten en bijhouden van databases. 
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 Wat betreft bevordering van eenheid tussen gerechten valt op dat er ook op regionaal niveau 
veel wordt samengewerkt, zowel verticaal (hof-rechtbank) als horizontaal (rechtbanken onder-
ling). Men heeft op landelijk niveau, voorafgaand aan de nieuwe wet, maar ook daarna, grote 
inspanningen gepleegd om landelijke regelingen ten aanzien van inhoud van beslissen en wijze 
van behandeling van zaken tot stand te brengen. Die inspanningen zijn grotendeels verricht door 
sectorvoorzitters of hun vertegenwoordigers. Daarmee gaan die inspanningen grotendeels buiten 
de gerechtsbesturen om, al is het een taak van het gerechtsbestuur om een landelijke regeling te 
onderschrijven en aan te bevelen bij de rechters van het eigen gerecht. Deze landelijke overleg-
gen worden ondersteund door de Raad voor de rechtspraak, die daarbij kennelijk een facilite-
rende en niet een sturende rol speelt – zoals ook zijn wettelijke taak is. 
 
Beperkend karakter van afspraken over de behandeling van zaken en professionele autonomie 
Rechters geven aan de inhoudelijke en procedureafspraken niet als beperkend te ervaren. In het 
algemeen stelt men – al dan niet gestructureerd – inhoudelijk overleg met collega’s zeer op 
prijs. Ook geeft een meerderheid aan zich niet beperkt te voelen in zijn professionele autonomie 
ten gevolge van de invoering van de gewijzigde wet; ongeveer een kwart geeft aan dit wel zo te 
ervaren. Over aantasting van de professionele autonomie werd nauwelijks geklaagd in de zelf-
evaluaties en tijdens de gesprekken. Van een directe aantasting van de rechterlijke onafhanke-
lijkheid (wat betreft de inhoudelijke bemoeienis van derden met de zaakbehandeling of inhoud 
van rechterlijke oordelen) is dan ook geen sprake. Een verklaring voor deze perceptie van rech-
ters is dat zij maar zelden rechtstreeks worden aangesproken op de inhoud van hun uitspraken. 
Sturen op rechtseenheid is moeilijk, omdat sectorvoorzitters en afdelingsvoorzitters hun collega-
rechters overwegend niet dwingend inhoudelijk willen sturen. Dat is hen als bestuursleden wet-
telijk in concrete zaken ook niet toegestaan, maar wettelijk is uit kwaliteitsoogpunt niet verbo-
den dat het bestuur zich bemoeit met categorieën van zaken (zie artikel 23 lid 3 Wet RO). Toch 
denken wij, gezien de herhaalde waarschuwingen van onze gesprekspartners voor de door de 
productiedruk bedreigde inhoudelijke kwaliteit, dat van die productiedruk, waarvoor rechters 
kennelijk gevoelig zijn, een grote conformerende werking uitgaat. Uit de enquête blijkt immers 
ook dat de meeste rechters zelden of nooit afwijken van inhoudelijke en procedureafspraken 
(items C.1.3 en C.1.7). 
 
Peer pressure  
De uitoefening van peer pressure ten behoeve van meer rechtseenheid is op dit moment in de 
gerechten in ontwikkeling. Rechters achten zich meer gebonden aan afspraken over procedures 
dan aan afspraken over de inhoud bij de behandeling van zaken. Met name in de bestuursrecht-
sectoren van de rechtbanken en bij de bestuursrechtelijke colleges spreken rechters elkaar wel 
aan op afwijkingen van afspraken, maar in andere sectoren, zoals de kantonsector en de strafsec-
toren is dit minder het geval. Bij de gerechtshoven valt op dat rechters uit de sectoren straf en 
familie zich wél gebonden achten aan afspraken over procedures, maar rechters uit de handels-
sectoren veel minder. 
 Het organisatiemodel van de Centrale Raad van Beroep bevordert rechtseenheid van onderaf, 
vanuit de kamers binnen dat gerecht. Daardoor wordt de professionele autonomie van de raads-
heren gerespecteerd, en is rechtseenheid effectief een niet-inhoudelijke verantwoordelijkheid 
van het bestuur van dat gerecht, die is vormgegeven in het bestuursreglement. 
 
Effecten 
De bereikte rechtseenheid wordt door de rechters en de gerechtsbesturen overwegend niet toe-
geschreven aan de invoering van de nieuwe wet. In hoeverre de rechtseenheid materieel is ge-
groeid kunnen wij op basis van de door ons verzamelde gegevens niet beoordelen. De waarde-
ring die rechters en gerechten zichzelf geven schommelt rond de 6,5 (op een schaal van 1-10); 
de bestuursrechtelijke colleges geven zichzelf ongeveer een 8.  
 Er zijn enkele sectoren waar rechtseenheid kennelijk moeilijker te realiseren is dan in andere. 
Allereerst verdient de rechtseenheid in de strafsectoren de aandacht. Er zijn daar relatief minder 



jurisprudentieoverleggen. Tijdens de gesprekken is er veel geklaagd over de knelling van aan-
houdingenprotocol, maar de enquête laat op verschillende manier zien dat het wel meevalt met 
de ervaren peer pressure van rechters in de strafsectoren (items C.1.9; C.1.3; C.1.4 en C.1.8). 
Ook de sectoren civiel recht in enkele gerechten hebben kennelijk nog een weg te gaan op dit 
terrein. Uit klanttevredenheidsonderzoeken blijkt ook dat men nog niet erg tevreden is over de 
bereikte rechtseenheid. 
 Wat betreft de rechtseenheid tussen gerechten kan verwezen worden naar de grote hoeveel-
heid regelingen voor verschillende rechtsgebieden die tot stand zijn gebracht, en die gepubli-
ceerd zijn op rechtspraak.nl.  
 Uit de verzamelde percepties blijkt dat de organisatie van de rechtseenheid gedurende de 
laatste jaren vanuit de gerechten is opgepakt, voortbordurend op de initiatieven van het PVRO. 
Volgens diezelfde percepties laat de effectiviteit van de inspanningen met name in de gerechts-
hoven en in de strafsectoren nog te wensen over. 
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6  Conclusies ten aanzien van het bereiken van de wettelijke 
doelstellingen 

 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk beantwoorden wij de vraag of, en zo ja in welke mate de wettelijke doelstellin-
gen blijkens het door ons verrichte onderzoek zijn gerealiseerd. Wij hebben uit de zelfevaluaties 
en de interviews kunnen opmaken in welke mate de ontwikkeling van de rechterlijke organisatie 
na de invoering van de WOBG en de Wet Raad in gang is gezet. Over de relatieve posities van 
het ministerie van Justitie, de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen hebben wij in de 
voorafgaande hoofdstukken conclusies geformuleerd. In dit afsluitende hoofdstuk gaan wij in op 
wat er allemaal is bereikt. Dat doen wij per wettelijke doelstelling. We beschrijven daarbij 
steeds: 
– Uitgangssituatie. 
– Doelstelling. 
– Uitkomsten. 
 
In de beschrijving van de doelstelling en de uitkomsten geven we steeds zoveel mogelijk aan 
welke instanties deel hebben aan de realisering daarvan en in welk opzicht. We beginnen met de 
doelstellingen die vooral op het gerechtsniveau zijn georiënteerd en behandelen daarna de doel-
stellingen die primair op het niveau van de rechterlijke organisatie zijn gericht.  
 
 
6.1 Doelstellingen voor de gerechtsorganisaties 
 
6.1.1 Het verhelderen van de verantwoordingsstructuur voor het functioneren van de ge-

rechten en het verbeteren van de verantwoording voor het functioneren van de ge-
rechten, alsmede het vergroten van de transparantie van het begrotingsproces, 
planning en control, toezicht en organisatiestructuur 

 
Uitgangssituatie 
Ten tijde van de invoering van de wet was de minister van Justitie eenduidig verantwoordelijk 
voor de rechterlijke organisatie, maar er waren in feite geen sturingsinstrumenten om die ver-
antwoordelijkheid in de gerechten te effectueren. Zo werd de planning-en-controlcyclus vooraf-
gaand aan de wetswijziging als niet erg doorzichtig ervaren. Bovendien was zowel intern als 
extern niet helder wat een gerecht precies aan productie realiseerde, en wat dus de reële finan-
cieringsbehoefte van een gerecht was. Ook konden rechters met een managementpositie op geen 
enkele manier worden aangesproken op disfunctioneren. 
 Voorts was in de oude Wet op de rechterlijke organisatie tegen de achtergrond van de ont-
wikkeling van de rechterlijke organisatie niet helder geregeld wie waarover verantwoording 
moest afleggen. De ontwikkeling in de gerechten was immers dat zowel de directeur gerechte-
lijke ondersteuning als de president verantwoordelijk was voor de organisatie. Rechterlijke en 
organisatieverantwoordelijkheden waren formeel wel, maar de facto niet gescheiden. 

 
Doelstelling 
Eenvoudig gezegd: bevordering van doelmatigheid van het functioneren van de gerechten is een 
hoofddoelstelling van het wetsvoorstel. Daarnaast was een doelstelling om, gegeven de investe-
ringen in organisatieontwikkeling, een betere verantwoording met betrekking tot de besteding 
van de gelden voor rechtspraak door de gerechten te realiseren. Achterliggend doel was dat de 



verbetering van de verantwoording ook vooral tot uitdrukking zou komen in de bedrijfsvoering. 
Zo kan ook het nieuwe financieringsmodel dat gebaseerd is op periodieke werklastmetingen en 
outputfinanciering gezien worden als een instrument om deze doelstelling te realiseren. Daar-
naast kunnen in verband met deze doelstelling worden genoemd: de instelling van de Raad voor 
de rechtspraak, de toezichtsbevoegdheden van de raad als ook de verplichting van de gerechten 
om een jaarverslag te publiceren. 
 Om een en ander goed te laten werken is toekenning van duidelijke taken en verantwoorde-
lijkheden aan en binnen de gerechtsbesturen en aan de Raad voor de rechtspraak en aan de mi-
nister van Justitie, met name ter zake van de interne organisatie (de bedrijfsvoering, financiering 
en de planning-en-controlcyclus), van belang. 
 
Uitkomsten 
Op dit punt is grote vooruitgang geboekt. De planning-en-controlcyclus is in de gerechten en in 
de verhouding tussen de raad en de gerechten geïmplementeerd en wordt verder verfijnd. Daar-
door heeft de raad een beter inzicht in de efficiency van het functioneren van de verschillende 
sectoren in de gerechten. 
 In de financiële verhouding tussen ministerie van Justitie en de raad is er op basis van de Be-
sluiten Financiering rechtspraak 2002 en 2005 een aanzienlijke mate van transparantie ontstaan, 
mede doordat de raad verplicht is informatie te verstrekken over de uitkomsten van planning en 
control aan het ministerie. Dit betekent dat het ministerie van Justitie inzicht heeft in de kosten 
van de rechtspleging en de verschillende onderdelen daarvan, veel meer dan men voorafgaand 
aan de invoering van de wet kon hebben en ook veel meer dan men daadwerkelijk had. Een 
kanttekening die wij hierbij willen maken is dat de productiviteitscijfers in de jaarverslagen van 
de raad over de eerste jaren niet altijd helemaal herkenbaar zijn. Ook zijn de cijfers over aantal-
len personeel in de eerste jaarverslagen niet helemaal eenduidig gepresenteerd. Het jaarverslag 
2005 zet de cijfers vanaf 2003 echter wel eenduidig op een rij. Dat strookt met de moeite die 
men kennelijk heeft moeten doen om de registraties op orde te krijgen. In de huidige situatie is 
het gerechtsbestuur verantwoordelijk en aanspreekbaar op de resultaten, waarbij bepaalde taken 
expliciet aan bepaalde bestuursleden kunnen worden overgedragen door middel van mandaat. 
Dit is in de meeste gerechten ook kenbaar gebeurd door middel van mandateringsbesluiten. Een 
en ander is ingekaderd in bestuursreglementen en bestuursregelingen. 
 De gerechten produceren jaarplannen en jaarverslagen volgens een door de raad voorge-
schreven format. Dat doet de raad ook voor de rechterlijke organisatie als geheel. De raad doet 
dat echter niet voor zichzelf. Dat is wettelijk ook niet voorgeschreven, maar zou in het licht van 
bovenomschreven doelstelling wel in de lijn der verwachting liggen.  
 
6.1.2 Het vergroten van het bestuurlijk vermogen van de gerechten door integrale be-

sluitvorming en sturing 
 
Uitgangssituatie 
Ten tijde van de invoering van de wet waren er al collegiaal opererende gerechtsbesturen die 
met de directeur gerechtelijke ondersteuning (dgo) leiding gaven aan de rechters en de gerechts-
ambtenaren. In sommige rechtbanken namen de kantonrechters ook deel in deze vorm van be-
sturen. Ook integraal management was door de opsplitsing van de arrondissementale stafdien-
sten in een dienst voor het OM en een dienst voor de gerechten al een ingevoerd begrip.  
 
Doelstelling 
Het vergroten van het vermogen van het gerechtsbestuur om verschillende gerechtelijke en 
maatschappelijke belangen in de taakstelling van het gerecht zowel met het oog op rechters als 
met het oog op andere medewerkers met elkaar in verband te brengen en naar aanleiding daar-
van prioriteiten te stellen in de aanwending van mensen en middelen. Een middel daartoe is in-
tegraal management. Een van de belangrijkste uitgangspunten hierbij is het onder één bestuur 
plaatsen van rechters en ondersteunend personeel, waardoor de organisatie integrale verant-
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woordelijkheden kent waarmee de organisatorische scheiding tussen het rechtspreken en de be-
drijfsvoering is opgeheven. Het bestuur heeft daarmee een integrale verantwoordelijkheid voor 
sectoroverstijgende aangelegenheden. Maar ook binnen de sectoren is er sprake van de invulling 
van integraal management. 
 
Uitkomsten 
Het bestuurlijk vermogen in de gerechten is herkenbaar vergroot, maar is nog niet in alle op-
zichten volledig ontwikkeld. Zo wordt integraal management in de hierboven weergegeven be-
tekenis in vrijwel alle gerechten gerealiseerd, maar de uitvoering verschilt. Op bestuursniveau is 
integraal management zichtbaar, zeker voor wat betreft een aantal bedrijfsvoeringsthema’s, zo-
als het arbeidsvoorwaardenbeleid en de sectoroverschrijdende thema’s als ICT. Daarnaast zien 
we dit terug in de positie van de directeur bedrijfsvoering als volwaardig lid van het bestuur. Er 
is echter ook een aantal kanttekeningen. In sommige gevallen is er nog geen sprake van een in-
tegrale afweging bij de verdeling van middelen. Hier vindt weliswaar wel een consolidatie 
plaats op organisatieniveau, maar dit lijkt meer op een ‘optelsom’ van de benodigde middelen 
bij de sectoren, dan een vanuit de organisatiestrategie opgestelde begroting.  
 De duidelijkste verschillen tussen de gerechten zijn dan ook vooral op sectorniveau waar-
neembaar. In sommige gerechten lijkt de oude duale structuur tussen sectorvoorzitter en sector-
coördinator gehandhaafd, terwijl in andere gerechten de sectorvoorzitter juist integraal beheer 
voert. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de verdeling van taken rond functionerings- dan 
wel evaluatiegesprekken. Een zwak punt is de druk op de sectorvoorzitters van grote sectoren. 
Zij klagen, evenals de leden van hun sector, over gebrek aan tijd om deel te nemen aan het pri-
maire proces, met name als gevolg van het grote aantal interne en landelijke overleggen. Mede 
hierdoor (en door de als matig ervaren extra beloning) zijn bestuursfuncties onder rechters niet 
erg populair. Daarbij speelt ook een rol dat het schadelijk kan zijn voor een loopbaan als rechter 
wanneer men te veraf komt te staan van het inhoudelijk werk. Op termijn kan dit het concept 
van integraal, collegiaal bestuur onder druk zetten. Er zijn dan simpelweg geen rechters meer 
die een bestuursfunctie willen of kunnen vervullen.  
 Een zorgpunt in de uitvoering van de wet is de invulling van het humanresourcesmanage-
ment. Zo geven alle besturen aan een roulatiebeleid belangrijk te vinden, maar in de praktijk 
wordt er maar mondjesmaat gerouleerd (en dus op resultaat gestuurd). Ook op het gebied van 
opleiding wordt er maar weinig initiatief ontplooid door de gerechtsbesturen. Dit geldt vooral 
voor de gerechtsambtenaren, maar ook voor rechters zijn er (te) weinig ontwikkelmogelijkhe-
den. Daar komt nog bij dat de rechters in sommige gerechten zeggen dat ze soms afzien van het 
volgen van een cursus door de werkdruk die zij ervaren. 
 Al met al is er ontegenzeggelijk een ontwikkeling van integraal management in gang gezet 
en duidelijk waarneembaar, maar sommige gerechten zijn daar verder mee dan andere. Over het 
geheel genomen kan men zich afvragen of de afzonderlijke gerechtsbesturen afdoende moge-
lijkheden hebben om dit met name op het terrein van het personeelsbeleid goed te ontwikkelen. 
Ook op het gebied van management development zijn in sommige gerechten initiatieven geno-
men, maar de besturen geven daarbij alle aan dat dit nog veel aandacht behoeft in de toekomst. 
Naar onze mening is dit, zeker gezien de snelle ontwikkeling en verbetering van het financieel 
management, een essentiële taak van professioneel functionerende besturen. Essentieel, omdat 
zij daarmee hun positie in hun eigen organisatie kunnen versterken en daarmee sterker ten op-
zichte van de raad komen te staan.  
 
6.1.3 Behoud van de voordelen en werkwijze van het kantongerecht 
 
Uitgangssituatie 
Na het intrekken van het wetsvoorstel integratie kantongerechten en rechtbanken, is in het Con-
venant van Zeist afgesproken dat de kantongerechten niet zouden worden geïntegreerd in de 
rechtbanken, maar dat er sprake zou zijn van bestuurlijke onderbrenging. In veel kantongerech-
ten is gedurende de jaren voorafgaand aan de wijziging van de Wet op de rechterlijke organisa-



tie een werkwijze ontwikkeld die hen in staat heeft gesteld om een hoge productiviteit te combi-
neren met kwalitatief behoorlijke rechtspraak waar nodig. 
 
Doelstelling 
Uit dat oogpunt was een wettelijke doelstelling dat de bestaande, kenmerkende doelmatigheid 
van de kantonrechtspraak behouden moest blijven. 
 
Uitkomsten 
Deze doelstelling is bereikt. Getalsmatig behoren de kantonsectoren in veel rechtbanken tot de 
meest productieve en efficiënte. Voor het gevoel van veel sectorvoorzitters kanton financieren 
zij eventuele ‘verliesmakende’ sectoren (als een soort ‘cash-cow’ voor de gerechtsorganisatie 
als geheel). Men ervaart dit kennelijk nog niet als een normale situatie die het gevolg is van een 
gedeelde bekostiging en integrale sturing. 
 Voor wat betreft het oordeel over de organisatorische gevolgen van de WOBG op de sector 
kanton, bestaat nogal verschil tussen de door de gerechten ingevulde zelfevaluatie en het beeld 
geschetst in de diverse gesprekken die zijn gevoerd. Waar de zelfevaluaties het beeld oproepen 
van een behoorlijke organisatorische verandering, blijkt dat in de praktijk wel mee te vallen. De 
sector kanton heeft meer nog dan de andere sectoren een behoorlijk autonome positie binnen de 
rechtbanken. Dat wordt nog eens onderschreven door de cultuurverschillen met bijvoorbeeld de 
sector civiel. In de kleinere rechtbanken bestaat echter een ander patroon: daar wordt vaak in-
tensief samengewerkt met de sectoren straf en civiel. Men vervangt elkaar over en weer als het 
door omstandigheden moeilijk is om met de eigen sector het zittingsrooster uit te voeren. Maar 
dat is dan vaak een situatie die ook al bestond voorafgaand aan de invoering van de wet. 
 De organisatie en positie van veel sectoren kanton lijkt al met al nog erg op de oude situatie, 
waarin de kantonrechters een behoorlijk autonome positie innamen. Ook zijn de voordelen voor 
wat betreft efficiency aantoonbaar en onderscheiden de kantonsectoren zich in dat opzicht dui-
delijk van de overige sectoren. In zoverre is de wettelijke doelstelling gerealiseerd.  
 
6.1.4 Verbetering van de externe oriëntatie van de gerechten 
 
Uitgangssituatie 
Gerechten maakten wel al afspraken met de overige procesdeelnemers en instanties met wie zij 
veel te maken hebben; er waren al werkafspraken met het OM, met de kinderbescherming, uit-
keringsinstanties en met de advocatuur. Ook waren er al persrechters. In het algemeen kan men 
zeggen dat gerechten vanaf 1996 oog begonnen te krijgen voor de belangstelling voor recht-
spraak vanuit de samenleving. Echter zij waren nog niet toegerust om daar in georganiseerd – 
gerechtsoverschrijdend – verband mee om te gaan. 
 
Doelstelling 
Deze doelstelling heeft betrekking op de interactie tussen gerechtsorganisaties en hun omge-
ving. In zoverre is er een duidelijk verband met de doelstelling om de externe verantwoording te 
verbeteren. Van gerechten als publieke dienstverlenende organisaties mag verwacht worden dat 
zij inspelen op ontwikkelingen in de samenleving, voorlichting geven aan het publiek en zich 
responsief openstellen voor degenen die gebruikmaken van de gerechtelijke dienstverlening en 
vragen of klachten hebben. 
 
Uitkomsten 
Ook hier is grote vooruitgang geboekt, mede dankzij de eerder ingezette beweging van de ge-
rechten. De gerechten hebben de ontwikkeling van hun externe oriëntatie al voorafgaand aan de 
invoering van de wet in gang gezet. Kennelijk tot hun eigen tevredenheid. Sectorgewijs worden 
contacten onderhouden met organisaties in het veld; af en toe worden er ook bijeenkomsten ge-
organiseerd waar rechters algemene kennis over het veld waarin zij opereren kunnen opdoen.  
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 Daarnaast participeren alle gerechten actief aan de website rechtspraak.nl, worden gerechte-
lijke uitspraken via een aan rechtspraak.nl gekoppelde service onder professionele belangheb-
benden verspreid en doen de gerechten actief aan publieksvoorlichting. 
 KWO’s worden overal georganiseerd. Daarmee was men overigens ook al voorafgaand aan 
de invoering van de nieuwe wet begonnen, veelal in het kader van een INK-positiebepaling en 
verbetertraject. Na de invoering van de WOBG is men ermee doorgegaan, met name in het ka-
der van RechtspraaQ. Ons onderzoek heeft zich echter niet gericht op de evaluatie van dat kwa-
liteitsprogramma, zodat wij over de realisatie van de doelstellingen in dat kader hier geen uit-
komsten presenteren.  
 Ook klachtenregelingen zijn overal van kracht. In sommige gerechten worden weinig klach-
ten ingediend. Voor zover er geklaagd wordt en klachten als terecht worden beoordeeld, worden 
deze uitkomsten teruggekoppeld aan de betrokken medewerkers. 
 
 
6.2 Doelstellingen op het niveau van de rechterlijke organisatie 
 
6.2.1 Het meer opereren van de rechterlijke macht als eenheid 
 
Uitgangssituatie 
Ten tijde van de invoering van de wet was het bestuurlijk vermogen van de rechterlijke organi-
satie feitelijk niet zo groot. Alleen het ministerie van Justitie was in staat te sturen, maar had 
weinig informatie en overzicht over de organisatie in haar geheel en wilde overigens niet de ver-
denking op zich laden inbreuk te maken op de trias politica. Ten tijde van de invoering van de 
wet werd daarom een eenduidig aanspreekpunt voor de rechterlijke organisatie ernstig gemist. 
Immers, het doel om weerstand te kunnen bieden aan politieke druk ligt mede ten grondslag aan 
de gedachte van een Raad voor de rechtspraak. 
 Met name in de bestuursrechtspraak zijn na 1994 allerlei informele overleggen tussen lei-
dinggevende bestuursrechters ontstaan om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zo uniform 
mogelijk toe te passen. Reeds voorafgaand aan de aftrap van het PVRO werd er gewerkt aan een 
procesregeling bestuursrecht. Ook de kantonrechters en familierechters hadden al hun duiten in 
het zakje gedaan met richtlijnen voor ontslagvergoedingen en voor alimentatie. Vooral het 
PVRO heeft aan de wieg gestaan van het rolreglement in handelszaken. De strafsectoren moes-
ten toen nog aan een uniforme rechtstoepassing gaan werken. 
 
Doelstelling 
Zowel op gerechtsniveau als op systeemniveau is er een grote (maatschappelijke) druk op de 
gerechten en de rechterlijke organisatie om dezelfde boodschap uit te dragen. Dit heeft niet al-
leen betrekking op de inhoud van rechterlijke uitspraken, maar ook op de wijze van omgang met 
de pers, de verhouding tot publiek en politiek. 
 Daarnaast brengt het belang van organisatieontwikkeling mee dat de gerechten hun ervarin-
gen delen. Dat veronderstelt dat de uitwisseling van ervaringen op de een of andere wijze wordt 
georganiseerd en dan zo dat gerechten de ervaringen van andere gerechten in praktijk kunnen 
brengen. 
 
Uitkomsten 
Er is een duidelijke positieve ontwikkeling naar het bewerkstelligen van eenheid binnen de 
rechterlijke macht. In vergelijking met de uitgangssituatie is er een geweldige vooruitgang ge-
boekt. Het ministerie van Justitie heeft in de Raad voor de rechtspraak onmiskenbaar een een-
duidig aanspreekpunt. 
 Bezien we de talloze projecten die mede op initiatief van de Raad voor de rechtspraak zijn 
georganiseerd op het terrein van de bedrijfsvoering, toedeling van zaken en de richtlijnen die 
wat betreft de behandeling en de inhoud van zaken tot stand zijn gebracht, dan is de conclusie 



duidelijk dat er een groot verschil is met de toestand voorafgaand aan de invoering van de wet. 
Deze verschillen – in positieve zin – zijn met name evident in de bedrijfsvoering en wat betreft 
de rechtseenheid in de civiele en de strafsectoren, waar in vergelijking met bestuursrecht en 
vreemdelingenrecht de afgelopen jaren relatief de meeste vooruitgang is geboekt. Kritisch wa-
ren sommige respondenten over de keuzes die door de Raad voor de rechtspraak gemaakt wer-
den bij het bevorderen van de eenheid. Zo heeft de raad zich volgens deze critici zeer ingespan-
nen om een uniforme lay-out van het briefpapier te realiseren, terwijl hij naar buiten toe onvol-
doende zichtbaar is en geen duidelijk standpunt inneemt bij politieke of publieke ophef rond de 
rechterlijke macht.  
 
6.2.2 Een landelijke aanpak voor gerechtsoverschrijdende zaken  
 
Uitgangssituatie 
Gerechtsoverschrijdende zaken zijn bijvoorbeeld humanresourcesmanagement en ICT en kwali-
teitszorg. Het was natuurlijk niet zo dat daar onder de hoede van het ministerie helemaal geen 
aandacht voor was, maar het ontbrak de gerechten aan een eenduidig instrumentarium om zelf te 
kunnen sturen. 
 
Doelstelling 

Deze doelstelling ziet op de taken van de Raad voor de rechtspraak om aspecten van rechtspraak 
en organisatie die verder reiken dan alleen het belang van één gerecht landelijk aan te pakken. 
Te denken valt onder andere aan procesregelingen en ICT-voorzieningen. 
 
Uitkomsten 
In samenhang met de vorige doelstelling kan hier geconcludeerd worden dat deze doelstelling 
gerealiseerd wordt. Er zijn zeer veel projecten geëntameerd, met name op het terrein van de be-
drijfsvoering. Niet alle projecten zijn even succesvol; vooral de projecten op het gebied van ICT 
en humanresourcesmanagement zijn een aandachtspunt Er wordt door rechters en gerechtsamb-
tenaren geklaagd over de bruikbaarheid van projecten op deze terreinen, terwijl er nauwelijks 
successen zijn genoemd. Ook heeft de raad de eerste jaren kennelijk nauwelijks rekening ge-
houden met de (beperkte) capaciteit van de gerechtsorganisaties om mensen in te zetten voor 
projecten. Na klachten van de gerechtsbesturen heeft de raad in 2005 een lijst van projecten 
vastgesteld die in elk geval voortgezet moeten worden.  
 
6.2.3 Bestuurlijke zelfstandigheid voor de rechterlijke macht als geheel 
 
Uitgangssituatie 
Zoals hierboven gesteld, kende het bestuurlijk vermogen van de rechterlijke organisatie ten tijde 
van de invoering van de wet veel beperkingen ten aanzien van de sturingsmogelijkheden. Zowel 
voor het departement als voor de gerechten gezamenlijk ontbrak het aan structuren en bevoegd-
heden voor het nemen van beslissingen voor de rechterlijke organisatie als geheel. Dat werd wel 
wenselijk geacht, aangezien de ontwikkelingen in recht, politiek en samenleving erom vragen 
dat gerechten alleen en in onderling verband flexibel kunnen reageren op veranderingen. 
 
Doelstelling 
Deze doelstelling betreft de autonomie die de raad en de gerechten zouden moeten hebben om 
hun taken uit te voeren binnen de kaders van de regelgeving en rekening houdend met de veran-
derlijkheid van de samenleving. Raad en gerechten kunnen daarbij alleen door middel van re-
gelgeving en toezicht gestuurd worden. De vraag is dus of regelgeving en controleverhoudingen 
de raad en de gerechten daartoe afdoende zelfstandigheid laten. 
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Uitkomsten 
Er is sprake van bestuurlijke zelfstandigheid, maar met een aantal kanttekeningen. 
 Een van de opvallende kenmerken van de rechterlijke organisatie is dat de Raad voor de 
rechtspraak en de gerechten geen zelfstandige rechtspersonen zijn, zoals bijvoorbeeld gemeen-
ten dat wel zijn. Daardoor is de financiële ‘ophanging’ van de raad en de gerechten in de rijks-
overheid via de Comptabiliteitswet dominant aanwezig in de verhouding tussen Rijk, raad en 
gerechten en is het Besluit financiering rechtspraak van wezenlijk belang voor de positie van 
raad en gerechten ten opzichte van elkaar en jegens het ministerie van Justitie. Daarnaast heb-
ben de raad en de gerechten eigen wettelijke taakstellingen die hen formeel tot zelfstandige uit-
voerders van wettelijke organisatieregels maken.  
 In de verhouding tot het ministerie van Justitie tracht de raad een zo zelfstandig mogelijke 
positie in te nemen, vooral als het gaat om andere onderwerpen dan het financiële beheer van de 
rechtspraak. Er is dus wel sprake van organisatieautonomie, maar in het licht van de implemen-
tatie van het financieringssysteem, zoals hierboven beschreven, zijn daaraan duidelijke beper-
kingen verbonden die hun uitwerking in de ontwikkeling van de bedrijfsvoering in de gerechten 
en in de aandacht voor inhoudelijke kwaliteit niet hebben gemist. De meeste aandacht is uitge-
gaan naar planning en control en naar bevordering van efficiency en productie, terwijl er veel 
minder maatregelen zijn genomen voor het behoud en ter bevordering van de inhoudelijke kwa-
liteit van het rechtspreken.  
 
6.2.4 Behoud van de ministeriële verantwoordelijkheid 
 
Uitgangssituatie 
De minister was voorafgaand aan de invoering van de wet volledig politiek verantwoordelijk 
voor het beheer en functioneren van de rechterlijke organisatie. 
 
Doelstelling 
In het licht van de Nederlandse parlementaire democratie vonden de opstellers van het wets-
voorstel het absoluut noodzakelijk een minimale lijn van politieke verantwoordelijkheid voor 
het functioneren van de rechterlijke organisatie overeind te houden.  
 
Uitkomsten 
Deze doelstelling wordt ruimschoots gerealiseerd. 
 De gelden voor de rechterlijke organisatie worden verkregen via parlementaire instemming 
met de Justitiebegroting. De politieke ministeriële verantwoordelijkheid voor de rechterlijke 
organisatie betreft allereerst de financiering van de rechterlijke organisatie op basis van het Be-
sluit financiering rechtspraak. Zo stelt de minister periodiek de minuutprijs vast aan de hand 
waarvan de prijs van de verschillende zaakcategorieën wordt vastgesteld. Daarnaast is de minis-
ter van Justitie toezichthouder op de Raad voor de rechtspraak. De informatie-uitwisseling tus-
sen ministerie en raad verschaft de minister veel meer inzicht in het functioneren van de rechter-
lijke organisatie dan voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wet mogelijk was. Op sys-
teemniveau heeft de minister dus veel meer sturingsmogelijkheden dan voor de invoering van 
de nieuwe wetgeving het geval was.  
 De minister van Justitie heeft (mede) het initiatief voor de totstandkoming van wetgeving op 
het gebied van de rechtspleging. Voorbeeld daarvan is de invoering van belastingrechtspraak in 
twee instanties. Verder heeft het ministerie regelgevingsbevoegdheden ten aanzien van de rech-
terlijke organisatie. AMvB’s ter zake komen op initiatief van de minister tot stand, hetzelfde 
geldt voor ministeriële regelingen.  
 



6.2.5 In stand laten rechterlijke onafhankelijkheid 
 
Uitgangssituatie 
Rechters waren voorafgaand aan de invoering van de nieuwe wet institutioneel zeer onafhanke-
lijk. Er waren, afgezien van de disciplinaire bevoegdheden van de president, geen sturingsin-
strumenten ten aanzien van de rechters. Daarnaast is de rechterlijke onafhankelijkheid een con-
stitutioneel vereiste dat ook in artikel 6 EVRM is uitgewerkt. Rechters worden in Nederland 
daarom voor het leven benoemd en de ontslagregeling – via een procedure bij de Hoge Raad – 
is lastig en wordt slechts zelden toegepast.  
 
Doelstelling 
Rechterlijke onafhankelijkheid heeft traditioneel betrekking op de procesvoering en de inhoud 
van rechterlijke uitspraken en is een constitutioneel vereiste. De veranderingen in de organisa-
tiestructuur van de rechterlijke organisatie hebben mede als grondslag de gedachte dat waar de 
organisatie het functioneren van rechters bij de procesvoering beïnvloedt, rechters zelf verant-
woordelijkheid zouden moeten dragen voor het functioneren van de organisatie. Organisatieau-
tonomie en rechterlijke onafhankelijkheid zijn daardoor nauw verbonden. De gewijzigde wet op 
de rechterlijke organisatie gaat echter uit van een enge definitie van rechterlijke onafhankelijk-
heid, beperkt tot de procesvoering en de inhoud van uitspraken.  
 
Uitkomsten 
Er is in het huidige verband van de rechterlijke organisatie een dunne lijn die de positie van de 
rechters als professionals in de gerechtsorganisaties scheidt van de rechterlijke onafhankelijk-
heid. Die onafhankelijkheid is in de Wet RO vooral gedefinieerd als onbevoegdheid van de raad 
en de gerechtsbesturen om zich met de behandeling van concrete zaken te bemoeien, zowel uit 
oogpunt van bedrijfsvoering als uit oogpunt van kwaliteitsbeleid. De wet laat echter de moge-
lijkheid open dat de raad en de gerechtsbesturen op categorieën van zaken mogen sturen waar 
het de bevordering van de rechtseenheid en juridische kwaliteit van zaken betreft.  
 Tot nu toe is de inhoudelijke bemoeienis van de gerechtsbesturen en de Raad voor de recht-
spraak met de juridische kwaliteit en de rechtseenheid gering geweest. Overleggen over rechts-
eenheid hebben plaats buiten de gerechtsbesturen om en worden sectorgewijs georganiseerd. De 
landelijke richtlijnen die daaruit zijn voortgekomen en ook de afspraken die binnen de gerechts-
organisaties zijn gemaakt naar aanleiding van jurisprudentiebesprekingen worden door de rech-
ters nadrukkelijk niet als knellend ervaren. Er bestaat echter een risico dat een volgende genera-
tie bestuurders zich wel nadrukkelijker met de inhoud van de rechtspraak zal gaan bemoeien. 
Deze gedachte werken wij uit in het volgende hoofdstuk. 
 Tot nu toe is de doelstelling echter feitelijk gerealiseerd. 
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7  Slotbeschouwing in het licht van het interpretatiekader 
 

 

 

 

7.1  Inleiding 
 
In hoofdstuk 2 schetsten wij ons interpretatiekader: de spanningsverhoudingen in de recht-
spraak. Daarbij staat de spanning tussen onafhankelijkheid van rechters en de autonomie van de 
rechterlijke organisatie en van de gerechten enerzijds en hun plicht om zich over rechtspraak, 
productiviteit, financiën en organisatie te verantwoorden anderzijds centraal.  
 Wij gaven daar al aan dat we met dit kader vooral de risico’s willen blootleggen die met de 
(her)inrichting van de rechterlijke organisatie verbonden zijn. In dit hoofdstuk beoordelen we in 
hoeverre die risico’s zijn vermeden dan wel bewaarheid zijn geworden. We volgen daarbij de in 
hoofdstuk 2, paragraaf 5 geschetste spanningsverhoudingen en beantwoorden in dit hoofdstuk 
de vragen die daar zijn gesteld. We beginnen echter met een korte samenvatting van de uit-
gangssituatie, zoals geschetst in hoofdstuk 1.  
 
 
7.2  De uitgangssituatie 
 
De herziening van de rechterlijke organisatie, waarvan de invoering van de WOBG en de Wet 
Raad deel uitmaken, is voorafgegaan door een reeks kritische rapporten over het beheer van de 
gerechten. In de situatie direct voorafgaand aan de gewijzigde wetgeving, was het beheer in de 
gerechten in handen van de directeuren gerechtelijke ondersteuning. De gerechten voerden al-
lemaal afzonderlijk onderhandelingen met de directie Rechtspleging, waarbij de persoonlijke 
relaties van grote invloed waren op de uitkomsten van de onderhandelingen. Ondanks dit geïn-
stitutionaliseerde gevaar van willekeur ervoeren de gerechten een grote autonomie ten opzichte 
van het ministerie van Justitie en waagde het ministerie het ook niet zich direct met de organisa-
tie van de rechtspraak te bemoeien.  
 De WOBG en de Wet Raad brachten als belangrijkste veranderingen mee dat er gerechtsbe-
sturen bij de gerechten werden aangesteld, bestaande uit de president, een directeur en de voor-
zitters van de sectoren en dat het beheer en het beleid van de organisatie in één hand kwamen 
(integraal management). Integraal management hield ook in dat er een gezamenlijke verant-
woordelijkheid was van het gerechtsbestuur voor het rechtsprekende en ondersteunende perso-
neel. Tevens werd er een Raad voor de rechtspraak opgericht die als buffer moest fungeren tus-
sen het ministerie van Justitie en de gerechten. Het ministerie van Justitie bleef echter uitdruk-
kelijk invloed uitoefenen, met name door middel van een drietal bevoegdheden. Ten eerste door 
de benoemingsbevoegdheid die de Kroon heeft behouden; ten tweede door de toezichtmecha-
nismen, zoals die in de wet zijn neergelegd; ten slotte door de wijze waarop het financierings-
stelsel werd vormgegeven en de bevoegdheden van het ministerie van Justitie op basis van de 
besluiten Financiering rechtspraak 2002/2005. 
 Ten tijde van de invoering van de WOBG en de Wet Raad, bestond dan ook de angst dat de 
wetswijzigingen ten koste zouden gaan van de onafhankelijkheid en kwaliteit van de recht-
spraak. Ten koste van de onafhankelijkheid van de organisatie én de individuele rechters, omdat 
het veel makkelijker zou zijn voor het ministerie van Justitie om via de raad invloed uit te oefe-
nen op de organisatie van de rechtspraak dan via de afzonderlijke gerechten, zelfs als men niet 
direct gebruikmaakte van de in de wet neergelegde toezichtsbevoegdheden. Ten koste van de 



kwaliteit, omdat de invoering van het op output gebaseerde financieringsmodel het gevaar in 
zich borg dat de nadruk meer op de productie dan op de kwaliteit van de rechtspraak zou komen 
te liggen, een gevaar waartegen op voorhand geen waarborgen waren ingebouwd.  
 
 
7.3 Autonomie van de organisatie versus plicht tot verantwoording met betrek-

king tot bedrijfsvoering 
 
Raad en ministerie van Justitie 
Uit ons onderzoek blijkt dat de verhouding tussen de Raad voor de rechtspraak en het ministerie 
van Justitie (en in het verlengde daarvan, de regering) gekenmerkt wordt door vier opvallende 
zaken. 
 In de eerste plaats zijn de belangrijkste aspecten van de verhouding direct gerelateerd aan het 
financieringssysteem. Tot nu toe is in de verantwoordingsverhouding de meeste aandacht daar-
op geconcentreerd en niet op het bestuurlijk en organisatorisch functioneren van de gerechten. 
In de financiële verhouding bestaat tussen de raad en het ministerie een goede samenwerkings-
verhouding, maar die wordt enigszins vertroebeld door het feit dat de regering al enige malen – 
overigens met instemming van het parlement – geweigerd heeft de afgesproken vergoeding voor 
de rechtspraak te voldoen.  
 In de tweede plaats heeft het ministerie van Justitie steeds heel nadrukkelijk aangestuurd op 
efficiencyverbetering in de rechtspraak. De raad heeft dit streven in de periode 2002-2005 als 
zijn belangrijkste doelstelling geadopteerd.  
 In de derde plaats hebben de gerechten de afgelopen jaren een aanzienlijke productiestijging 
gerealiseerd en ook een efficiencyverbetering.  
 In de vierde plaats heeft een aanzienlijk aantal gerechten zijn eigen vermogen in een jaar tijd 
tot boven de wettelijk toegestane 5% laten groeien. Daardoor is het ministerie van Justitie en op 
de achtergrond, het ministerie van Financiën, weinig geneigd om in de rechtspraak te investeren. 
Dat kan consequenties krijgen voor de kwaliteit van de rechtspraak en voor de werkdruk in de 
gerechten. In zoverre staat de Raad voor de rechtspraak in deze situatie onder druk om het de-
partement én het parlement te overtuigen van de noodzaak om de gerealiseerde productiestijging 
ook daadwerkelijk te financieren. Die inspanning zal worden bemoeilijkt door het feit dat over 
de interpretatie van een recent werklastmetingsonderzoek bij de gerechten, groot verschil van 
mening bestaat.  
 Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 is ook de verhouding tussen de raad en het ministerie wat 
betreft de regelgeving een belangrijk aandachtspunt in dit spanningsveld. Dit heeft twee aspec-
ten. In de eerste plaats de regelgeving betreffende de rechterlijke organisatie. Op dat terrein 
heeft het ministerie van Justitie nadrukkelijk de competentie en, meestal, het initiatief. Omdat de 
medewerkers van de raad elkaar kennen uit de situatie waarbij de dienst rechtspleging onderdeel 
was van het ministerie, verloopt de samenwerking in het algemeen soepel. De raad geeft in die 
samenwerkingsverhouding duidelijk zijn wensen te kennen. In de tweede plaats is er de overige 
regelgeving met mogelijke gevolgen voor de rechterlijke organisatie. De raad stelt zich daarbij 
onafhankelijk op ten opzichte van het ministerie. Zozeer, dat de raad ten opzichte van andere 
departementen nadrukkelijk stelling neemt, soms ook met voorbijgaan van het ministerie van 
Justitie. 
 Al met al heeft de Raad voor de rechtspraak dus eenzelfde positie als een zelfstandig be-
stuursorgaan, waarbij het politiek verantwoordelijke departement op afstand is geplaatst. Daar-
mee is de politieke verantwoordelijkheid voor de rechterlijke organisatie formeel wel kleiner 
geworden dan hij was, maar bepaald niet verdwenen. De raad bevindt zich in een tamelijk af-
hankelijke positie van het departement, met name wat betreft de financiering en de regelgeving 
voor de rechtelijke organisatie. Dat is bijvoorbeeld duidelijk geworden toen de regering in 2003 
en 2004 geweigerd heeft om de gerealiseerde productie van de gerechten conform de oorspron-
kelijke prijsafspraken te vergoeden. In zoverre is de raad wel autonoom, maar qua financiën en 
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bedrijfsvoering zeker niet volledig. Waar de raad als buffer bedoeld is tussen het ministerie en 
de gerechten, kan de raad in de beeldvorming van de gerechten gemakkelijk als verlengstuk van 
het ministerie van Justitie worden gezien. Daarmee wordt de autonomie van de rechterlijke or-
ganisatie in de kern misschien niet aangetast, maar de financiële koorden zijn nadrukkelijk aan-
wezig.  
 
Gerechtsbesturen en de raad 
Bedrijfsvoeringsprocessen in de rechterlijke organisatie spelen primair op gerechtsniveau en 
worden door de verantwoordingsverhoudingen gestuurd door de Raad voor de rechtspraak.  
 Uit ons onderzoek blijkt dat de raad de afgelopen jaren vooral heeft ingezet op het verbeteren 
van de bedrijfsvoering in de gerechten en ook op verbetering van de efficiency.  
 Daarbij heeft de nadruk gelegen op het invoeren en verbeteren van de plannings- en verant-
woordingscyclus van de gerechten, waarmee men tevens een productiviteitsverbetering beoog-
de. Daarnaast is verder gewerkt aan de invoering van RechtspraaQ, het systeem waarmee de 
organisatiekwaliteit van de gerechten wordt bijgehouden; dit systeem is echter eerst in 2007 vol-
ledig operationeel. 
 De gerechtsbesturen hebben zich onder leiding van de Raad voor de rechtspraak vooral op de 
bedrijfsvoering gericht en op de cyclus van planning en control. In overeenstemming met de 
wettelijke doelstellingen is op dat vlak ook grote vooruitgang geboekt (zie hoofdstuk 6). Men 
kan zich echter afvragen of de grote inspanningen die de gerechten hebben geleverd om aan hun 
verantwoordingsplichten te kunnen voldoen, niet ten koste zijn gegaan van hun autonome posi-
tie ten opzichte van de raad. Dat geldt vooral voor de rechtbanken. De grote nadruk die de eerste 
jaren na invoering van de WOBG en de Wet Raad op het stelsel van financiering en verant-
woording is gelegd, is haaks komen te staan op de behoefte van rechters om prioriteit te geven 
aan de juridische kwaliteit van uitspraken. Dat heeft deels te maken met de inrichting van het 
financieringsstelsel dat er als het ware toe uitlokt steeds grotere productieaantallen te realiseren. 
Anderzijds moet deze consequentie worden toegeschreven aan bestuurlijke onvolwassenheid 
van de gerechtsbesturen die extra inkomsten niet investeren in de kwaliteit van de rechtspraak, 
maar in plaats daarvan hun reserves aanvullen zonder daar zelf ten opzichte van hun medewer-
kers verantwoordelijkheid voor te nemen.  
 Kwaliteitsverlies van de rechtspraak is precies het risico dat vertegenwoordigers van de rech-
terlijke macht tijdens de onderhandelingen over de WOBG en de Wet Raad hadden voorzien. 
De opstellers van de wet kan dan ook verweten worden dat zij – ook in de verhouding tussen 
raad en ministerie – in de wet en met de invoering van het financieringssysteem bij AMvB on-
voldoende waarborgen hebben ingebouwd om deze consequenties te voorkomen dan wel te 
compenseren. Immers, de in de wet voorgeschreven kwaliteitszorg heeft vooral betrekking op 
organisatiekwaliteit en niet primair op juridisch-inhoudelijke kwaliteit.  
 
Publieke verantwoording 
Tot slot van dit onderdeel behandelen we de verantwoording die de rechterlijke organisatie moet 
afleggen ten opzichte van het publiek. De raad is een belangrijke speler in de rechtspraak als het 
gaat om het organiseren dat de gerechten informatie omtrent hun eigen functioneren publiek 
maken. Daarbij doet de raad veel moeite om allerlei informatie over de rechtspraak als geheel te 
publiceren. De raad entameert ook onderzoek en publiceert de resultaten daarvan. Dat gebeurde 
ook met het recente visitatierapport van de commissie Meijerink.  
 De raad is echter niet erg transparant over het eigen functioneren. Een jaarverslag over het 
functioneren van de raad en het bureau is ook niet voorgeschreven door de wet. Enkele van onze 
respondenten uitten hun verbazing over het feit dat de raad als toezichthouder en financier zo 
veel informatie vraagt van de gerechten, terwijl hij zelf nauwelijks verantwoording aflegt over 
zijn functioneren en dus grotendeels onzichtbaar blijft.  
 Met betrekking tot de transparantie van de besluitvorming kan het volgende opgemerkt wor-
den over de rol van de presidentenvergadering. In de verhouding van de raad met de gerechten 
speelt de presidentenvergadering een belangrijke rol. De raad heeft in de presidentenvergadering 



een forum om met de gerechtsbesturen te overleggen over o.a. adviezen aan ministeries, het op-
stellen van wetsvoorstellen of andere maatregelen die de regering voorbereidt en nieuw beleid, 
voor zover het wenselijk is dat dit beleid door alle gerechten wordt gesteund. De presidenten-
vergadering heeft echter geen wettelijke status en blijft ook in de openbare verantwoording van 
de raad jegens publiek en ministerie grotendeels buiten beeld. Dit gaat ten koste van de transpa-
rantie van de besluitvorming. 
 
 
7.4 Kostprijsgedreven versus kwaliteitgedreven 
 
Uit zowel de enquête als de (groeps)gesprekken blijkt dat er binnen de gerechten grote zorg is 
over het gebrek aan aandacht dat er in de afgelopen jaren is geweest voor de juridische kwaliteit 
van het rechterlijk werk. Bijna de helft van de rechters stelt onvoldoende tijd te hebben voor het 
afdoen van bijzondere zaken. Binnen de gerechtsorganisaties heeft, onder invloed van het nieu-
we financieringssysteem, de nadruk gelegen op het op orde krijgen van de productieregistraties 
en de financiële administratie. Wellicht mede daardoor is de primaire aandacht van de gerechts-
besturen en de Raad voor de rechtspraak niet gericht geweest op het waarborgen van de juridi-
sche kwaliteit. Daarbij moet worden vermeld dat RechtspraaQ, het in de afgelopen periode ont-
wikkelde kwaliteitssysteem, weliswaar ook inhoudelijke aspecten van de rechtspraak bestrijkt, 
zoals de integriteit van rechters en de rechtseenheid, maar overigens betrekkelijk losstaat van 
het inhoudelijke management en de beoordeling van concrete zaken. Wij hebben niet kunnen 
onderzoeken in hoeverre RechtspraaQ thans ook al door de gerechtsbesturen als sturingsinstru-
ment wordt gehanteerd.  
 De juridische kwaliteit van de rechtspraak is volgens onze respondenten echter niet zozeer 
onder druk komen te staan door de nieuwe wetgeving, maar veeleer door het nieuwe financie-
ringssysteem dat sedert 2002 is voorbereid en medio 2005 helemaal operationeel is geworden. 
Aan de verleidingen die dit financieringssysteem aan het ministerie van Justitie, het ministerie 
van Financiën, de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen biedt, is in eerste instantie 
geen tegenwicht geboden, bijvoorbeeld door te investeren in opleiding en deskundigheidsbevor-
dering van rechters. 
 Tegen deze achtergrond is belangrijk dat rechters veel gevoeliger zijn gebleken voor produc-
tiedruk dan werd verwacht. Door nogal wat gesprekspartners is een hybride beeld geschetst van 
de persoonlijkheid van de gemiddelde rechter: enerzijds eigenzinnig en individualistisch, ander-
zijds zeer gezagsgetrouw. Om de productie binnen de rechtspraak op te voeren, was eigenlijk 
niet veel meer nodig dan het noemen van targets en het publiceren van benchmarks. Ook al pro-
duceerden sommige gerechten jarenlang ver boven datgene wat ze met de Raad voor de recht-
spraak hadden afgesproken, er waren altijd wel gerechten of collega’s die relatief meer produ-
ceerden en op die manier een extra impuls gaven aan het verhogen van de productienormen. De 
raad heeft daartoe overigens ook nog eens extra aangezet, door in de periode 2002-2005 een 
premie te zetten op productiviteitsvergroting, met als doel de verschillen in productiviteit tussen 
de gerechten te verkleinen.  
 Rechters en raadsheren noemen tal van negatieve consequenties die deze productierace heeft 
gehad voor de juridische kwaliteit van het rechterlijk werk. Rechters maken zich met name zor-
gen om de juridische kwaliteit van uitspraken als juridische beslissingen niet langer afhangen 
van de door de rechter gemaakte inhoudelijke afweging, maar van overwegingen die te maken 
hebben met de productiedruk. Voorbeelden zijn het meervoudig dan wel enkelvoudig afdoen 
van zaken, het aanhouden van een zaak en het afdoen van een zaak door middel van comparitie.  
Recentelijk heeft de inhoudelijke kwaliteit van het rechtspreken meer de aandacht gekregen, 
ook van de raad, bijvoorbeeld ter zake van de vaardigheid van rechters om wetenschappelijk 
bewijs te waarderen. In zoverre tracht de raad op dit terrein thans een stimulerende rol te spelen. 
 Sinds ongeveer een jaar is er een omslag gaande en worden er in ieder geval binnen de raad 
en tussen de raad en de gerechtsbesturen afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering. Op de 
werkvloer zijn de effecten van die maatregelen nog maar in beperkte mate zichtbaar, maar dat 
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verandert waarschijnlijk op korte termijn. Of die extra aandacht voor kwaliteit ook zal worden 
omgezet in meer geld, is nog maar de vraag. Op dit moment zijn prijsonderhandelingen gaande 
tussen het ministerie en de raad die gebaseerd moeten worden op een werklastmetingsonder-
zoek, over de uitkomsten waarvan groot verschil van mening bestaat.  
 
 
7.5 Rechterlijke onafhankelijkheid bij zaakbehandeling versus plicht tot verant-

woording met betrekking tot inhoud van uitspraken 
 
De bedrijfsvoering omvat naast de bedrijfseconomische kant van het rechtspreken in de gerech-
ten ook het bestuurlijk functioneren alsmede de organisatieontwikkeling ten aanzien van de in-
houd van de rechtspraak. In het licht van de verantwoordingsprocessen ten aanzien van bedrijfs-
voering en inhoudelijke aspecten van het rechterswerk is de vraag in hoeverre het proces van 
organisatieontwikkeling de professionele autonomie van rechters en de constitutionele onafhan-
kelijkheid van rechters heeft beïnvloed. 
 
Organisatieontwikkeling ten aanzien van de inhoud van de rechtspraak 
De Wet op de rechterlijke organisatie vormt de grondslag voor min of meer uniforme parame-
ters bij de bedrijfsvoering. De regelgeving wat betreft inrichting van de organisatie, financiering 
en verantwoording leidt althans formeel tot een aanzienlijke uniformering van de inrichting van 
de bedrijfsvoering. Die bedrijfsvoering wordt bovendien ondersteund door de Raad voor de 
rechtspraak, die ook op dat terrein projecten organiseert. In zoverre brengt de nieuwe bedrijfs-
voering in elk geval mee dat rechters, hoewel zij formeel elk afzonderlijk ambtsdrager zijn, de 
facto steeds meer ingebed zijn in de gerechtsorganisatie. Wat betreft deze rechterlijke inbedding 
in een professionaliserende organisatie is de vraag in hoeverre de onvermijdelijke vermindering 
van de professionele autonomie van rechters in de hier geschetste organisatorische context te-
vens een bedreiging vormt voor de constitutionele rechterlijke onafhankelijkheid.  
 
Professionele autonomie 
De zorg die de respondenten (rechters) uiten over het verlies aan juridische kwaliteit van de 
rechtspraak sluit aan bij de scores waarmee zij de effecten van de nieuwe wetgeving (inclusief 
het financieringsmodel) op hun professionele autonomie beoordelen. Een derde van de rechters 
bij de rechtbanken vindt dat hun professionele autonomie sinds de invoering van de WOBG en 
de Wet Raad is verkleind. Toch werd daarover tijdens gesprekken niet erg geklaagd. Rechters 
geven in gesprekken aan dat de kwaliteit van de juridische beslissingen lijdt onder invloed van 
het streven naar efficiency en productie, maar de meeste van hen ervaren daarbij kennelijk niet 
een inperking van hun professionele autonomie. Althans niet overwegend, alleen in de groeps-
gesprekken resulteerde de breed gedragen instemming met de stelling ‘Productie-eisen bedrei-
gen de kwaliteit van de rechtspraak’ bij sommige rechters nog wel eens in twijfel over de con-
sequenties hiervan voor hun autonomie. Op een indirecte wijze en zonder dat rechters dat zelf in 
meerderheid zo benoemen, kan volgens ons gezegd worden dat er wel sprake is van een aantas-
ting van de professionele autonomie van rechters nu zij immers zelf de uitspraken doen waar-
over zij deels ontevreden zijn.  
 Uit onze studie blijkt dat de gerechtsbesturen en de sectorvoorzitters de autonomie van rech-
ters overwegend respecteren. In individuele concrete zaken bemoeien zij zich niet met de in-
houd van het rechterswerk, maar afwijkende uitspraken worden wel gesignaleerd; ‘kunstfouten’ 
kunnen onderwerp van gesprek zijn tussen een sector- of afdelingsvoorzitter en de rechter die 
verantwoordelijk is voor de uitspraak. Dit doen leidinggevende rechters echter niet graag.  
 
Rechtseenheid versus professionele autonomie 
Rechtseenheid heeft in alle gerechten de aandacht, en wordt als doelstelling door de meeste 
rechters onderschreven. Sturen op rechtseenheid is moeilijk, omdat sectorvoorzitters en afde-



lingsvoorzitters hun collega-rechters niet dwingend inhoudelijk willen sturen. Peer pressure ten 
behoeve van meer rechtseenheid is op dit moment in de gerechten in ontwikkeling. Rechters 
ervaren in het algemeen de afspraken over rechtseenheid niet als knellend, maar waarderen juist 
de inhoudelijke samenwerking met collega’s. Klanten van de gerechten zijn niet in meerderheid 
tevreden over de rechtseenheid van hun gerecht, maar het meest recente KWO laat een verbete-
ring zien ten opzichte van 2001. Er zijn enkele sectoren waar rechtseenheid kennelijk moeilijker 
te realiseren is dan in andere, met name de sector strafrecht scoort relatief laag op het terrein van 
rechtseenheid.  
 Wat betreft bevordering van eenheid tussen gerechten valt op dat er ook op regionaal niveau 
veel wordt samengewerkt, zowel horizontaal (rechtbanken) als verticaal (hof-rechtbank). Men 
heeft voorafgaand aan de nieuwe wet, maar ook daarna grote inspanningen gepleegd om lande-
lijke regelingen ten aanzien van de inhoud van beslissen en wijze van behandeling van zaken tot 
stand te brengen. Die inspanningen zijn grotendeels verricht door sectorvoorzitters of hun verte-
genwoordigers. Deze landelijke overleggen worden ondersteund door de Raad voor de recht-
spraak, die daarbij dus een faciliterende en niet een sturende rol speelt – zoals ook zijn wettelij-
ke taak is. Daarmee gaan die inspanningen grotendeels buiten de gerechtsbesturen om. Het is 
weliswaar een taak van het gerechtsbestuur om een landelijke regeling te onderschrijven en aan 
te bevelen bij de rechters van het eigen gerecht, maar de individuele gerechtsbesturen kunnen er 
weinig invloed op uitoefenen. 
 
Rechterlijke onafhankelijkheid 
We kunnen hier op basis van de door ons verzamelde gegevens niet concluderen dat de rechter-
lijke onafhankelijkheid in deze setting wordt aangetast. Het is slechts een risico dat gerealiseerd 
zou kunnen worden indien de gerechtsbesturen systematisch en top-down zouden gaan sturen. 
Een a-contrarioredenering leert dat zowel de raad als de gerechten de wettelijke ruimte hebben 
om inhoudelijk te sturen op categorieën van zaken, zolang dit gericht is op bevordering van de 
juridische kwaliteit van zaken en de rechtseenheid. De kans dat de gerechtsbesturen die ruimte 
ook daadwerkelijk zullen benutten, wordt groter als het model van integraal collegiaal bestuur 
zou bezwijken onder de zwakheden zoals in hoofdstuk 3 geschetst en op den duur vervangen 
zou worden door een bestuur van professionele managers. Ook nu al moet in sommige gerech-
ten gewaakt worden voor een te grote macht van de directeuren bedrijfsvoering. Het risico is, 
kortom, dat onder de vlag van bevordering van juridische kwaliteit en rechtseenheid bedrijfs-
voeringsaspecten de sturing op inhoud en de wijze van behandeling van categorieën van zaken 
gaan domineren. 
 Nu nog is rechtseenheid primair een zaak van de rechters zelf die in belangrijke mate in lan-
delijke overleggen buiten de gerechtsbesturen om vorm krijgt en in belangrijke mate wordt ge-
voed vanuit de sectoren zelf: bottom-up. Deze situatie zou in verband met de rechterlijke onaf-
hankelijkheid in stand moeten blijven. Uit deze studie blijkt niet dat de huidige gerechtsbesturen 
op categorieën van zaken willen sturen of dit van plan zijn; het past niet in de attitude en cultuur 
van de huidige generatie gerechtsbestuurders en sectorvoorzitters om inhoudelijk te sturen en zo 
de grens tussen bedrijfsvoering en rechterlijke onafhankelijkheid te doorbreken. Maar het is een 
risico dat de huidige regeling niet afdekt.  
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A2 Gesprekken 
 
 

Fase1 Gerechten Gesprekspartners 
Pilot Rechtbank ’s-Hertogenbosch Volledig bestuur 

Groepsgesprek rechterlijke ambtenaren 
Groepsgesprek gerechtelijke ambtenaren 
Vertegenwoordiger(s) medezeggenschapsraad 
Stafmedewerkers control en P&O 

Fase 1 Centrale Raad van Beroep 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
Gerechtshof ’s-Gravenhage 
Rechtbank Amsterdam 
Rechtbank Zwolle-Lelystad 
Rechtbank Maastricht 
Rechtbank Middelburg 

Volledig bestuur 
Groepsgesprek rechterlijke ambtenaren 
Groepsgesprek gerechtelijke ambtenaren 
Vertegenwoordiger(s) medezeggenschapsraad 
Stafmedewerkers control en P&O 

Fase 2 Rechtbank ’s-Gravenhage Volledig bestuur 
Groepsgesprek rechterlijke ambtenaren 
Groepsgesprek gerechtelijke ambtenaren 
Vertegenwoordiger(s) medezeggenschapsraad 
Stafmedewerkers control en P&O 

Fase 2 Overige rechtbanken Geen gesprekken 
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B  Leeswijzer webenquête 
 
 
Voor het onderzoek is een enquête afgenomen waarnaar in de tekst verwezen wordt. Deze bijlage dient 
als leeswijzer bij de in de rapportage genoemde tabellen en cijferoverzichten. Daarnaast dient het als 
leeswijzer voor de cijferoverzichten met de totaalresultaten van de enquête in bijlage qj. De bijlage start 
met een overzicht van de respondenten van het onderzoek en de verdeling over de organisatietypen en de 
sectoren. 
 

B1 Steekproef en responsverdeling 
 
Deze steekproef kent de volgende opbouw: 
 
Rechtbanken Aantal respondenten % 

President 
13 0,9% 

Directeur bedrijfsvoering 
18 1,2% 

Sectorvoorzitter 
59 4,0% 

Raadsheren 
649 43,8%

Juridische ondersteuning  
(inclusief HJO) 287 19,4%
Administratieve ondersteuning 
(inclusief HJA) 300 20,3%
Staf ondersteuning 

155 10,5%
 

1481 100%
  
Op de enquête is een respons ontvangen van 67% bij de rechtbanken (1481 van de 2223 verstuurde vra-
genlijsten zijn ingevuld). De respons is als volgt verdeeld:  
 
 Sectoren  
Functiegroep Bestuursrecht Civiel Kanton Straf Vreemd Staf Totaal 
1. President  1  1 5 6 13 
2. Directeur bedrijfs-
voering  1   14 3 18 
3. Sectorvoorzitter 15 20 12 9  3 59 
4. Rechter 137 222 90 190 5 5 649 
5. Juridische onder-
steuning (inclusief 
HJO) 94 84 44 55 5 5 287 
6. Administratieve 
ondersteuning (inclu-
sief HA) 43 101 79 43 26 8 300 
7. Staf ondersteuning 7 9 11 13 88 27 155 
Totaal 296 438 236 311 143 57 1481 
 
 
 
 
 
 
 
 



De steekproef bij de appelcolleges (gerechtshoven, CRvB en CBb) is als volgt opgebouwd. 
 
Appelcolleges Aantal respondenten % 

President 7 1,7% 

Directeur bedrijfsvoering 8 1,9% 

Sectorvoorzitter 17 4,1% 

Raadsheren 168 40,1% 
Juridische ondersteuning 
(inclusief HJO) 111 26,5% 

Administratieve ondersteuning 
(inclusief HJA) 64 15,3% 

Staf ondersteuning 44 10,5% 

Totaal 419 100,0%
 
Op de enquête is een respons ontvangen van 60,5% bij de appelcolleges (419 van de 693 verstuurde vra-
genlijsten zijn ingevuld). De respons is als volgt verdeeld: 
 
 Sectoren 
Functiegroep Straf Belast Civiel Handel Familie Bestuursrecht189 Staf Totaal 
President       7 7 
Directeur be-
drijfsvoering       8 8 

Sectorvoorzitter 4 2 2 1 2 4 2 17 
Raadsheren 56 12 24 31 14 24 7 168 
Juridische on-
dersteuning (in-
clusief HJO) 

47 8 8 12 7 19 10 111 

Administratieve 
ondersteuning 
(inclusief HA) 

18 2 9 10 12 6 7 64 

Staf ondersteu-
ning 7   2   35 44 

Totaal 132 24 43 56 35 53 76 419 
 
Indeling resultaten 
 
De resultaten zijn als volgt ingedeeld: 
- De vragen zoals ze gesteld zijn in de enquête zijn in deze analyse gegroepeerd naar de vier hoofdstuk-

ken van de analyse die voor deze evaluatie wordt gehanteerd. 
- De vragen worden aangeduid met codes, namelijk B1, E3 enz. Deze codes zijn terug te vinden in de 

vragenlijst (bijgevoegd), waar ze op alfabetische volgorde staan vermeld. 
- Achter deze codes (vragen) staan de antwoorden weergegeven zoals deze gemiddeld zijn gegeven 

geclusterd naar rechtbanken, gerechtshoven en CRvB.  
- De vragen zijn afgenomen op een vijfpuntsschaal. In het overzicht zijn de antwoordcategorieën terug-

gebracht tot de termen eens, neutraal en oneens. Dit biedt een overzichtelijk beeld van de meningen 
van de respondenten. De cijfers per sector en de onderliggende database kennen een dieper detailni-
veau ten behoeve van de nuance in de analyse. 

 
 
 

                                                      
189  De ‘sector’ bestuursrecht van de appelcolleges betreft het resultaat van het CRvB en het CBb. 
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Antwoordcategorie Aangeduid met 
Eens 1 
Neutraal 2 
Oneens 3 

 
Bijvoorbeeld: Op vraag A.2.2 (terugkoppeling landelijk overleg) is door alle respondenten van de recht-
banken (gemiddelde score totaal) in deze enquête gemiddeld een 1,9 geantwoord. Dit betekent dat gemid-
deld genomen de respondenten ‘neutraal’ zijn over deze stelling. 
Bij de meeste vragen is de schaal gehanteerd zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze schaal is van 
toepassing op de tabellen met betrekking tot de sectoren in de rapportage. (Let op, bij een aantal vragen is 
gebruik gemaakt van een andere schaal). Zie bijlage A voor een overzicht van de afwijkingen. 
 

Antwoordcategorie Aangeduid met 
Geheel mee eens/volledig van toepassing 1 
Deels mee eens/deels van toepassing 2 
Niet mee eens/niet mee oneens 3 
Deels mee oneens/zelden van toepassing 4 
Geheel mee oneens/in het geheel niet van toepassing 5 
Geen mening n.v.t. 

 
De antwoordcategorie ‘geen mening’ is niet meegeteld in het gemiddelde. Deze categorie is in het over-
zicht weergegeven als percentage van het totale aantal antwoorden. 
Bij de slotvragen (categorie ‘D’) zijn de vragen gebundeld naar twee groepen: ‘rechterlijk personeel’ en 
‘niet-rechterlijk personeel’. Tot de eerste groep horen de functiegroepen sectorvoorzitters en rechters. De 
andere functiegroepen vallen in de tweede groep. 
De open vragen die in de enquête worden gesteld zijn niet aan het overzicht toegevoegd om het detailni-
veau te beperken. 
 
B2 Gesloten vragen met een afwijkende schaal 
 

A.2.4. Gerechtsvergadering 
De gerechtsvergadering is actief binnen het gerecht 
 

 � Ja 
 � Nee 

C.1.3. Frequentie afwijken uitspraken 
Hoe vaak wijkt u af van de afspraken over de in-
houd van uitspraken? 
 

 � nooit 
 � zelden 
 � af en toe 
 � regelmatig 
 � vaak 

C.1.7. Frequentie afwijken procedures 
Hoe vaak wijkt u af van procedureafspraken? 
 

 � nooit 
 � zelden 
 � af en toe 
 � regelmatig 
 � vaak 

C.1.15. Ontwikkeling rechtseenheid 
De rechtseenheid in mijn organisatie is toegenomen 
- gelijk gebleven - afgenomen sinds het in werking 
treden van de gewijzigde Wet op de rechterlijke 
organisatie (2002) 

 � toegenomen 
 � gelijk gebleven 
 � afgenomen 

C.1.17. Ontwikkeling autonomie 
Mijn professionele autonomie is toegenomen - ge-
lijk gebleven - afgenomen sinds het in werking tre-
den van de gewijzigde Wet op de rechterlijke orga-
nisatie (2002) 

 � toegenomen 
 � gelijk gebleven 
 � afgenomen 

C.2.1. Ontwikkeling efficiënt werken 
Sinds het in werking treden van de gewijzigde Wet 
op de rechterlijke organisatie is er - meer - minder - 

 � meer aandacht 
 � minder aandacht 
 � gelijke hoeveelheid aandacht 



gelijke hoeveelheid - aandacht voor efficiënt werken 
binnen mijn organisatieonderdeel 

C.3.4. Afspraken over het inhoudelijke werk en de uitspra-
ken 
Sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de 
rechterlijke organisatie (2002) is de inhoudelijke 
rechtseenheid toegenomen - gelijk gebleven - afge-
nomen 

 � toegenomen 
 � gelijk gebleven 
 � afgenomen 

C.3.5. Ontwikkeling rechtseenheid procedures 
Sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de 
rechterlijke organisatie (2002) is de rechtseenheid 
voor wat betreft de procedureafspraken toegenomen 
- gelijk gebleven – afgenomen 

 � toegenomen 
 � gelijk gebleven 
 � afgenomen 

C.3.6. Ontwikkeling rechtseenheid inhoudelijk 
Sinds de invoering van de gewijzigde Wet op de 
rechterlijke organisatie (2002) is de rechtseenheid 
voor wat betreft de inhoudelijke afspraken toege-
nomen - gelijk gebleven – afgenomen 

 � toegenomen 
 � gelijk gebleven 
 � afgenomen 

C.4.9. Ontwikkelingen niveau uitspraken 
Het niveau van het inhoudelijke werk en de uitspra-
ken van de rechtspraak in mijn organisatie is toege-
nomen - gelijk gebleven - afgenomen sinds de in-
voering van de gewijzigde Wet op de rechterlijke 
organisatie (2002) 

� toegenomen 
� gelijk gebleven 
� afgenomen 
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C  Lamicie-categorieën 
 

C1 Overzicht van 49 Lamicie zaakcategorieën in 2002 
 
Aantal minuten genormeed op zaakscategorie o.b.v. Lamicie

CBB CRvB Rb Ktg Hof CBB CRvB Rb Ktg Hof
I. Burgerlijke zaken

Handelszaken:
01. 01. Uitspraak arbeidszaak op tegenspraak 385 275
02. 02. Uitspraak handelszaak op tegenspraak 940 150 2.010 760 550 1.125
03. 03. Uitspraak ex 2 + enq/desc/plei 2.010 655 2.010 1.225 810 1.125
04. 04. Uitspraak handelszaak rb in appel 1.125 600
05. 05. Vonnis eerste aanleg bij verstek 10 1 120 25
06. 06. Beschikking handelsrekest 70 15 665 215 35 1.380
07. 08. Beschikking arbeidszaak (7:685BW) 60 155
08. 09. Beschikking huuzaak 140 215
09. 10. Uitgesproken faillissement/schuldsanering 360 1.390
10. 12. Afdoening zonder uitspraak 5 5 5

Familiezaken:
11. 50. Beslissing scheidingszaak 95 1.120 450 1.640
12. 15. Beschikking BOPZ 90 220
13. 16. Beschikking op rekest aan Kinderrechter 75 275
14. 17. Beslissing andere familiezaak 115 15 665 595 185 1.405
15. 18. Overige afdoening familiezaak 2 75 75 75

Beslissingen president/civielrecht algemeen
16. 19. Kortgedingvonnis/behandeling ter zitting op tegenspraak 240 155 965 205
17. 20. Vonnis kortgeding bij verstek 15 1 90 75
18. 21. Beschikking op rekest aan president 15 135
19. 22. Afdoening zonder beslissing 15 5
20. 23. Afgifte akten en verklaringen 3 15

II. Bestuurszaken
Bestuurszaken:
21. 24. (Appellabele) uitspraak bodemzaak 1.365 615 830 1.425
22. 25. Overige afdoening bodermzaak 170 10 95 425
23. 26. Uitspraak voorlopige voorziening 1.015 195 590 935
24. 27. Overige afdoening voorlopige voorziening 405 145
25. 51. Afdoening voorlopige voorziening 330 1.320
26. 52. Appellabele einduitspraak bodemzaak SV EK 335 1.030
27. 53. Appellabele einduitspraak bodemzaak AW EK 460 1.230
28. 54. Appellabele einduitspraak bodemzaak ABW/Studiefinanciering EK 220 1.005
29. 55. Appellabele einduitspraak bodemzaak Varia/ex-Arob EK 385 1.240
30. 56. Appellabele einduitspraak bodemzaak MK 840 1.085
31. 57. Overige afdoening bodemzaak/voorlopige voorziening 60 530

Vreemdelingenzaken:
32. 28. Uitspraak vreemdelingenzaak (calculated guess) 220 630
33. 29. Overige afdoening vreemdelingenzaak (calculated guesss) 65 180

III. Belastingzaken
Belastingzaken:
34. 30. Uitspraak mk. 1.515 950
35. 31. Uitspraak ek+op verzet (ek/mk)+intrek.tijdens of na zitting 280 465
36. 32. Uitspraak vereenvoudigde behandeling 5 115
37. 33. Afdoening zonder uitspraak 0 160

IV. Strafzaken
Strafzaken:
38. 34. Uitspraak mk-zaak met/zonder tolk e/o getuigen 1.465 890 1.210 740
39. 36. Uitwerking appel/cassatie uitspraak mk met/zonder tolk e/o getuigen 180 335 720 875
40. 38. Uitspraak ek-zaak met/zonder tolk e/o getuige (incl. appel/cass) 65 100 135 250
41. 40. Uitspraak mk ontnemingsvordering 480 480 360 360
42. 41. Uitspraak ek ontnemingsvordering 120 240
43. 42. Uitspraak overtreding 45 10 180 30
44. 43. Beschikking Raadkamer 35 35 45 50
45. 44. Beschikking ex art. 12 SV 240 300
46. 58. Afdoening Mulderzaak - beroep/verzet 15 190
47. 47. Afdoening Mulderzaak - vordering dwangmiddel 2 20
48. 48. Afdoening zonder uitspraak 15 5 120
49. 49. Werkzaamheden RC

Minuten per zaak Minuten per zaak
Rechterlijke Macht Onderst. Personeel

 
 



  
C2 Overzicht van 11 productgroepen 
 
Lamicie Niet-Lamicie 
Rechtbanken 
Productgroep civiel Productgroep megazaken 
Productgroep bestuur Productgroep bijzondere kamers 
Productgroep VK Productgroep tuchtzaken 
Productgroep belasting Productgroep Commissie van Toezicht 
Productgroep straf Productgroep projecten 
Productgroep kanton  
 
Gerechtshoven 
Productgroep Civiel Productgroep Megazaken 
Productgroep Straf Productgroep Bijzondere kamer 
Productgroep Belasting Productgroep Tuchtzaken 
 Projecten 
CRVB 
Productgroep Bestuur Projecten 
CBB 
Productgroep Bestuur Projecten 
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D Aanpassingen van de vragen in de zelfevaluatie door de Raad voor 
de Rechtspraak 

D1 Oorspronkelijke vraagstelling zelfevaluatie van de onderzoekers 

Hoofdstuk 5 Juridische kwaliteit, efficiency en rechtseenheid 

A. Aansturing van medewerkers (zowel rechterlijke ambtenaren als gerechtelijke ambtenaren) 

Beschrijf de aansturing van medewerkers t.a.v.: Opleiding, loopbaanperspectief en rouleerbeleid 
. Geef daarbij aan hoe de situatie zich heeft ontwikkeld sinds het in werking treden van de ge-
wijzigde wet op de rechterlijke organisatie. 
Welke maatregelen hebt u getroffen om de kennis en competenties van uw medewerkers te 
waarborgen? 
Welke cursussen zijn er gevolgd en hoeveel rechters/gerechtsambtenaren hebben daaraan mee-
gedaan? 
Zijn de benodigde vaardigheden en competenties veranderd sinds de modernisering van de rech-
terlijke organisatie? 
Wat is het rouleerbeleid, hoeveel rechters zijn naar een andere sector gerouleerd? (vanaf 2001)  

B. Bevordering juridische kwaliteit  

Hoeveel jurisprudentiebesprekingen/casuïstiekbesprekingen vinden er  per jaar plaats  per sec-
tor? Hoeveel deelnemers zijn erbij betrokken? 

C.  Sector strafrecht 

Wat is de inhoud van het aanhoudingenbeleid? 
Geef overzichten van het aantal aanhoudingen vanaf 2001, geordend naar enkelvoudige en 
meervoudige afdoening. 

D. Rechtseenheid 

Welke afspraken zijn er gemaakt over de processuele wijze van behandeling van zaken? Geef 
deze afspraken weer per sector, per processuele zaakcategorie  
Welke afspraken zijn er gemaakt over de inhoudelijke afdoening van zaken? Geef deze afspra-
ken weer per sector, per zaakcategorie. 
 
 
D2 Op instigatie van de Raad voor de rechtspraak aangepaste tekst 

Hoofdstuk 5 Inhoud van het rechterlijk werk 

5.1  Aansturing van medewerkers (zowel rechterlijke ambtenaren als gerechtelijke ambtenaren)  
 
5.1.1 Opleiding  
A. Zijn de benodigde vaardigheden en competenties veranderd sinds 1 januari 2002?  
B. Welke maatregelen hebt u getroffen om de kennis en competenties van uw medewerkers te 
waarborgen?  
C. Welke cursussen zijn er gevolgd en hoeveel rechters/gerechtsambtenaren hebben daaraan 
meegedaan?  
 
5.1.2 (door onderzoekers toegevoegd) 



 
5.1.3 Bevordering juridische kwaliteit  
A. Welk beleid volgt uw gerecht om de juridisch-inhoudelijke kwaliteit van de rechtspraak te 
bevorderen? Welke doelstellingen en instrumenten hanteert u daarbij? 
B. Hoeveel jurisprudentiebesprekingen/casuïstiekbesprekingen vinden er per jaar per plaats en 
per sector? Hoeveel deelnemers zijn erbij betrokken? 
C. Hoe heeft de situatie zich ontwikkeld sinds1 januari 2002? 
 
5.1.4 Rechtseenheid  
A. Welk beleid volgt uw gerecht ter bevordering van de rechtseenheid? Welke instrumenten 
zetten de sectoren daartoe in? 
B. Zijn er in de sectoren afspraken gemaakt ten aanzien van de processuele wijze van behande-
ling van zaken? Hoe wordt nagegaan of en hoe die afspraken worden nageleefd?  
C. Zijn er in de sectoren afspraken gemaakt over de inhoudelijke afdoening van zaken? Hoe 
wordt nagegaan of en hoe die afspraken worden nageleefd?  
D. Kunt u aangeven hoe de processuele en inhoudelijke rechtseenheid zich heeft ontwikkeld 
sinds 1 januari 2002. 
Deze vragen zijn gericht op de samenwerking en afstemming tussen rechters. Enerzijds gaat het 
om een inventarisatie van het voor inhoudelijke en processuele afstemming gevoerde beleid. 
Anderzijds gaat het erom voor de onderzoekers inzichtelijk te maken hoe de afstemmingspro-
cessen werken. Enkele voorbeelden kunnen daarbij ondersteunend zijn.  
 
 

 

fte’s Productgr. Bijz. 
Kamers Budget Toereikend Budget Taakstellend Budget Taakstellend Product Prijs * Hoe-
veelheid Opbreng-
sten 
fte’s fte’s Sectoren beheer Staf/ vesting - Huis panden Huur kosten - Gerechts Kosten kosten Overige  afschrijvingen en  Aanschaffin-
gen  kosten gebonden - Personeels kosten Exploitatie- kosten Personele  Productgroep VK Productgroep 
Projecten Productgroep 
Mega Productgroep 
Belasting CRvB Productgroep  Productgroep 
CBB Productgroep 
Straf Productgroep 
Kantons Productgroep 
Bestuur Productgroep 
Civiel 


