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Samenvatting 

Dit rapport brengt verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en 
Bestuur (PMJ-CB) dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft uitgevoerd. 
Het PMJ-CB is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel, waarin relaties worden gelegd 
tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en maatschappelijke (demografische en 
economische) achtergrondfactoren anderzijds. 
 
Achtergrond: doelen van het PMJ-CB model  
Het verzoek van de Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie was dat WODC en 
Rvdr gezamenlijk een model ontwikkelen dat zo betrouwbaar mogelijke prognoses maakt van het 
beroep op de verschillende onderdelen van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke ketens. 
Gezien de omvang van de werkzaamheden hebben WODC en Rvdr ervoor gekozen om zich in 
eerste instantie te beperken tot de rechtspraak. De eerste versie van het model maakt prognoses 
over de instroom van zaken bij de civiele- en bestuursrechter, naar zaaktype en per gerecht, voor 
de middellange termijn, dat is 6 à 7 jaar vooruit. Het model moet per zaaktype op het niveau van 
de gerechten kunnen voorspellen, maar ook op het niveau van het landelijke aantal zaken per 
zaaktype. Het model wordt met name gebruikt voor de onderbouwing van de begroting van de 
rechtspraak en de afzonderlijke gerechten. De prognoses zijn op verzoek van de gebruikers (Rvdr 
en het ministerie van Justitie) beleidsneutraal. Naast de prognosedoelstelling was er nog een 
nevendoel: het model moet zoveel mogelijk inzichten verschaffen in de bepalende factoren van 
het beroep op de rechter. Een tweede versie van het model levert ook prognoses van de 
toevoegingen die zijn afgegeven in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand. 
 
Evaluatie: een afwijkende tijdshorizon 
In dit rapport staat het verzoek aan SEO Economisch Onderzoek centraal om het model te 
evalueren op de geschiktheid daarvan als onderbouwing van de begroting van de gerechten. In 
een begroting worden de prognoses voor het begrotingsjaar en de vier daaropvolgende jaren 
gepresenteerd. Bijvoorbeeld, in de begroting voor 2008 wordt een prognose voor de periode 
2008-2012 geschetst. De begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2008 begint in het najaar van 
2006. Op dat moment zijn de realisaties van 2006 nog niet bekend: vandaar dat er behoefte is aan 
prognoses op een horizon van 7 jaar. Voor de begroting van 2008 zijn echter de voorspellingen 
voor het jaar 2008 het belangrijkst! De begrotingsafspraken hebben namelijk uitsluitend 
betrekking op dat ene jaar. De prognoses voor de jaren 2009-2012 worden alleen als achtergrond 
gepresenteerd, en hebben geen begrotingsconsequenties. 
 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de onderhavige evaluatie een sterkere focus heeft op 
de korte termijn prognose dan de tijdshorizon van 6 á 7 jaar van de modelbouwers. Deze 
afwijkende tijdshorizon van de evaluatie is afgeleid uit de vraag die aan SEO is gesteld. Voor de 
begroting zijn twee prognoses het belangrijkst: 

- de prognose van de totale landelijke productie per zaaktype 3 jaar vooruit; en  
- de prognose van de productie per gerecht per zaaktype 2 jaar vooruit. 
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Onderzoeksopzet 
Het evaluatieonderzoek bestond uit twee onderdelen: de evaluatie van de theoretische 
onderbouwing van het model en de evaluatie van de gehanteerde econometrische technieken. 
 
Conclusies 

De belangrijkste vraag van de evaluatie was of het PMJ-CB prognosemodel beter geschikt is om 
de begroting van het ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode 
van trendextrapolatie. Het PMJ-CB model is een verzameling van modellen. Als we de 
voorspelfouten van de PMJ-CB modellen vergelijken met die van de trendextrapolatie methode, 
dan kunnen we concluderen dat het PMJ-CB beter presteert dan de voorspellingen van de 
extrapolatiemethode, zeker op de prognosetermijnen die voor de begroting het meest belangrijk 
zijn: 2 jaar op arrondissementsniveau en 3 jaar op landelijk niveau. Het antwoord op de 
belangrijkste onderzoeksvraag is ja, het PMJ-CB is beter geschikt om de begroting van het 
ministerie van Justitie te onderbouwen dan de extrapolatiemethode. 

 
Verder is er een aantal op- en aanmerkingen te plaatsen op het model. De belangrijkste betreft de 
benadering van hoge beroepszaken (het werken met de appelratio in plaats van de instroom). De 
keuze voor de afwijkende modelspecificatie voor hoge beroepszaken (de appelratio benadering) is 
in ruim driekwart van de hoge beroepszaaktypen met de huidige data niet hard te maken. Er zijn 
echter aanwijzingen dat de data van uitstroom bij eerste aanleg (waarop het appelratio is 
gebaseerd) verdere verfijning behoeft en dat een verdere uisplitsing van kantonzaken en 
sectorciviele zaken wellicht noodzakelijk is. Na de verbetering van de data en enige verdere 
differentiatie van hoge beroepszaken (sector kanton versus sector civiel) is het aan te bevelen om 
de juistheid van de appelratio benadering opnieuw te toetsen. 
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Executive Summary 

This report covers the evaluation of the ‘Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en Bestuur 
(PMJ-CB)’ [Judicial Chains Forecast Models – Civil and Administration] carried out by SEO 
Economic Research at the commission of the Scientific Research and Documentation Centre 
(WODC in its Dutch acronym) of the Ministry of Justice. The PMJ-CB is an econometric 
explanatory and forecasting model, in which relationships are established between the influx of 
cases to the judge on one side and social (demographic and economic) background factors on the 
other.   
 
Background: objectives of the PMJ-CB model  
The request of the Council for the Judiciary (Rvdr in its Dutch acronym) the Ministry of Justice 
was that WODC and the Rvdr would together develop a model which would produce the most 
reliable forecast possible on the influx of cases to the civil and administrative judges, by case type 
and by court, for the medium term, i.e. six to seven years ahead. The model must be able to 
forecast per type of case at the court level, but also at the level of the national number of cases 
per case type. The model would specifically be used for underpinning the budget for the judiciary 
system and the individual courts. The forecasts are policy neutral at the request of the users (Rvdr 
and the Ministry of Justice). Alongside the forecasting objectives there was an ancillary objective: 
the model should grant the greatest possible insight into the determinant factors in appeals to a 
judge.  
 
Evaluation: a divergent time horizon 
At the core of this report is the request to SEO Economic Research to evaluate the model for its 
suitability in underpinning the courts’ budget. A budget presents the forecasts for the budgetary 
year and the four following. For example, in the budget for 2008 a forecast is outlined for the 
period 2008-2012. The budget preparation for the year 2008 begins in the autumn of 2006. At 
that moment the realizations of 2006 are not yet known; this is why there is a need for forecasts 
at a 7-year horizon. For the budget of 2008 the forecasts for the year 2008 are in fact the most 
important! Specifically, the budgetary arrangements are exclusively relevant to that one year. The 
forecasts for the years 2009-2012 are only presented as background, and have no budgetary 
consequences.  
 
From the above it can be deduced that the underlying evaluation has a stronger focus on the 
short-term forecast than the model builders’ six to seven-year time horizon. This divergent time 
horizon of the evaluation is deduced from the request which was posed to SEO. For the budget, 
two forecasts are the most important: 

- the forecast of the total national production per case type three years ahead; and  
- the forecast of the production per court per case type two years ahead.  

 
Research organization 
The evaluation study comprised two components: the evaluation of the theoretical underpinning 
of the model and evaluation of the econometric techniques used.  
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Conclusions 

The most important issue in the evaluation was whether the PMJ-CB forecast model is more 
suitable for underpinning the budget of the Ministry of Justice than the current forecasting model 
of trend extrapolation.  The PMJ-CB model is a collection of models. If we compare the 
forecasting errors of the PMJ-CB models with those of the trend extrapolation method, we can 
then conclude that the PMJ-CB performs better than the forecasts of the extrapolation method, 
certainly at the forecasting terms which are most important for the budget: two years at district 
level and three years at the national level. The answer to the most important study question is yes, 
the PMJ-CB is more suitable for underpinning the Ministry of Justice budget than the 
extrapolation method.  

 
A number of comments and criticisms must also be applied to the model.  The most important 
concerns the approach of higher appeal cases (working with the appeal ratio instead of the 
influx). The choice for the divergent model specification for higher appeal cases (the appeal ratio 
approach) cannot be justified with the current data in around three-quarters of the higher appeal 
case types. There are in fact indications that the data of outflow in the first instance (on which 
the appeal ratio is based) needs further refinement and that a further splitting of cantonal issues 
and civil sector cases is probably necessary. Following improvement of the data and some further 
differentiation of higher appeal cases (civil sector versus subdistrict sector), it is recommended 
that the correctness of the appeal ratio approach be tested afresh.  
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1 Inleiding 

Als de vraag naar rechtspraak hoger is dan de capaciteit van rechtspraak, lopen de werkvoorraden 
bij de rechtbanken op. Als het vraagoverschot structureel is, kan dat de toegang tot het recht in 
gevaar brengen. Het is de taak van de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) om te zorgen dat de 
gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. In het kader van deze taak doet de 
Rvdr een voorstel aan de minister van Justitie over de begroting van de rechtspraak. Om de 
begroting goed te kunnen onderbouwen en om zeker te zijn dat de gerechten over voldoende 
middelen beschikken, heeft de Rvdr behoefte aan een prognosemethode waarmee de capaciteits-
behoefte van de rechtspraak wordt voorspeld op het niveau van de individuele gerechten. Tot op 
heden zijn deze prognoses gemaakt met een trendextrapolatiemodel. In de loop van de tijd is 
echter de behoefte aan een meer onderbouwde prognosemethode gegroeid. 
 
Zoals aangegeven, valt de begroting van de gerechten onder de Justitiebegroting en als zodanig 
heeft het ministerie van Justitie belang bij goede en betrouwbare prognoses van de 
capaciteitsbehoefte van de rechtspraak. Daarnaast zijn de prognoses van de overige elementen 
van de civiel- en bestuursrechtelijke keten (bijvoorbeeld toevoegingen) voor het ministerie van 
belang. De civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten zijn een onderdeel van de justitiële 
ketens. Voor de ontwikkeling van een integraal prognosemodel voor de justitiële ketens (PMJ) 
neemt het ministerie van Justitie - in overleg met de ministeries Financiën, Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken -  het voortouw. Het Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie heeft dan ook al geruime 
ervaring met deze (en vergelijkbare) modellen. Het WODC heeft onder andere ook het 
Veiligheidsketenmodel (een andere onderdeel van het PMJ) in beheer1, waarop de begroting van 
verschillende andere Justitieonderdelen gebaseerd is.  
 
Tegen deze achtergrond hebben het WODC en de Rvdr besloten om gezamenlijk systematische 
prognosemodellen te ontwikkelen ten behoeve van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
ketens. In 2004-2005 heeft het WODC in samenwerking met de Rvdr een eerste versie van het 
Prognosemodel Justitiële Ketens - Civiel en Bestuur (PMJ-CB) ontwikkeld.2 Het belangrijkste 
verschil tussen de strafrechtsketenmodellen en Civiel en Bestuur is dat Civiel en Bestuur ook een 
regionaal aspect hebben. Voor Civiel en Bestuur worden namelijk niet alleen landelijke afspraken 
gemaakt, maar ook op het niveau van de afzonderlijke gerechten. Recentelijk is ook een verbe-
terde versie van het model beschikbaar gekomen. Dit jaar worden de (schaduw)uitkomsten van 
het prognosemodel ter kennisgeving samen met de uikomsten van de trendextrapolatie 
voorgelegd aan de rechtbanken. De bedoeling is dat het PMJ-CB vanaf komend najaar het 
trendextrapolatiemodel vervangt bij de begrotingsvoorbereiding.  
 

                                                        
1  Dit model is oorspronkelijk ontwikkeld door het SCP (Frank van Tulder en Ab van der Torre). 
2  Leertouwer, E.C., F.P. van Tulder, B.J. Diephuis, M. Folkeringa en R.J.J. Eshuis (2005), Prognosemodellen 

Justitiële Ketens: Civiel en Bestuur, Cahier 2005-13, Ministerie van Justitie, WODC/Raad voor de rechtspraak.  
 En:  Leertouwer, E.C., F.P. van Tulder, B.J. Diephuis en M. Folkeringa (2005), Waarnemen, waarzeggen: 

Prognosemodel van het beroep op de civiele en bestuursrechter, Rechtstreeks, nr. 3. 
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Het PMJ-CB is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel, waarin relaties worden gelegd 
tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en maatschappelijke (demografische en 
economische) achtergrondfactoren anderzijds. Om de kwaliteit van het model te waarborgen en 
de bruikbaarheid voor het opstellen van de begroting te beoordelen, wordt een externe evaluatie 
van het ontwikkelde model gewenst geacht. Het WODC en de Rvdr hebben hierbij de volgende 
driedelige centrale probleemstelling geformuleerd: 
 

- Is het PMJ-CB prognosemodel beter geschikt om de begroting van het ministerie van 
Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode van trendextrapolatie? Is het 
model geschikt om al bij de voorbereiding van de Begroting 2008 toe te passen? 

- Op welke punten zou verbetering van het PMJ-CB prognosemodel tot verbetering van 
deze onderbouwing leiden? 

- Welke concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verbetering van het PMJ-CB 
prognosemodel? 

 
Het WODC3 heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om deze evaluatie uit te voeren. 
Hieronder vindt u het concepteindrapport van genoemde evaluatie. 
 
Het evaluatieonderzoek is ingedeeld in twee delen: 

(1) de evaluatie van de theoretische onderbouwing van het model 
(2) de evaluatie van de gehanteerde econometrische methoden. 

Bij de evaluatie van de theoretische onderbouwing wordt beoordeeld of de theoretische 
uitgangspunten en de veronderstelde relaties in het model plausibel zijn, of de beschrijving klopt 
en of de beschrijving volledig is. Voor dit onderdeel beantwoorden we de volgende specifieke 
onderzoeksvragen: 

- Zijn de relevante kenmerken van het onderzoeksveld adequaat in kaart gebracht en vertaald 
in het model? 

- Zijn de bestaande theorieën en wetenschappelijke inzichten adequaat gebruikt en zijn de 
daaruit afgeleide opgestelde vergelijkingen in het model voldoende plausibel en volledig? 

- Zijn uit de theorie afgeleide achtergrondfactoren adequaat geoperationaliseerd in meetbare 
indicatoren? 

 
In het tweede evaluatieonderdeel – de econometrische methoden en technieken – beantwoorden 
we de volgende onderzoeksvragen: 

- Is aan randvoorwaarden (met name de beschikbaarheid en kwaliteit van data) voor 
ontwikkeling van een betrouwbaar prognosemodel voldaan? 

- Is, gegeven de randvoorwaarden, de gekozen modelspecificatie adequaat voor het maken 
van zo betrouwbaar mogelijke voorspellingen van het beroep op de rechter? 

- Is de voorspelkracht adequaat om de begroting te onderbouwen? Is de voorspelkracht 
groter dan de huidige prognosemethode? 

 

                                                        
3  Niet de afdeling die, samen met de Rvdr, het PMJ-CB heeft ontwikkeld, maar de afdeling Externe 

Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB) om enige distantie ten opzichte van de modelbouwers te 
creëren. 
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Dit rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 zetten wij de verschillende doelen die aan het 
model gesteld zijn, op een rij. In hoofdstuk 3 bespreken we de resultaten van de evaluatie van de 
theoretische onderbouwing. Hoofdstuk 4 geeft de samenvatting van de evaluatie van de 
econometrische methoden. 
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2 Meervoudige doelen 

Het doel van onderhavige evaluatie is om te beoordelen of het PMJ-CB prognosemodel beter 
geschikt is om de begroting van het ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige 
prognosemethode van trendextrapolatie. Dit is echter niet het enige doel dat met de ontwikkeling 
van het verklarings- en prognosemodel nagestreefd wordt. Voordat we aan de evaluatie beginnen, 
zetten wij de verschillende doelen op een rij. Vervolgens geven we aan welke doelen bij de 
evaluatie een prominentere rol spelen dan bij de ontwikkeling van het model. 
 

2.1 Meervoudige doelen gesteld aan model 
Het verzoek van de Rvdr en het ministerie van Justitie (de afdelingen DSR en FEZ) was dat 
WODC en de Rvdr gezamenlijk een model ontwikkelen dat zo betrouwbaar mogelijke prognoses 
maakt over de instroom van zaken bij de civiele en bestuursrechter, naar zaaktype en per gerecht, 
voor de middellange termijn, dat is 6 á 7 jaar vooruit. Het model moet zowel op de korte termijn 
als op de lange termijn zo goed mogelijk voorspellen.  Het model moet per zaaktype op het 
niveau van de gerechten kunnen voorspellen, maar ook op het niveau van het landelijke totaal 
aantal zaken per zaaktype. De verbeterde versie van het model levert tevens prognoses voor het 
aantal toevoegingen dat wordt afgegeven door de Raden van Rechtsbijstand. Deze worden in het 
kader van de Wet Rechtsbijstand ook door het ministerie van Justitie gefinancierd. 
 
Naast de prognosedoelstelling was er nog een nevendoel: het model moet zoveel mogelijk 
inzichten verschaffen in de bepalende factoren van het beroep op de rechter. Het 
verklaringselement is belangrijk in een bredere context. Met een prognosemodel dat op basis van 
een verklaringsmodel is gebouwd kunnen bepaalde ontwikkelingen op tijd gesignaleerd worden 
zodat beleid gericht op de achterliggende factoren op tijd ontwikkeld kan worden. Het 
verklaringselement komt overigens goed van pas bij de begrotingsonderhandelingen: met een 
verklaringsmodel kunnen bepaalde keuzes en voorgenomen beleid beter onderbouwd worden.  
 
De prognoses die met het model worden gemaakt, zijn op verzoek van de gebruikers (Rvdr en 
het ministerie van Justitie) beleidsneutraal. De beleidsverrijking van de prognoses wordt door de 
beleidsmedewerkers gedaan. Soms wordt WODC of de Rvdr om advies gevraagd voor het 
doorrekenen van bepaalde beleidseffecten. 
Het model wordt voornamelijk ingezet bij de voorbereiding van de begroting. De 
begrotingsvoorbereiding kent twee trajecten: een landelijk circuit en een circuit waarbij afspraken 
worden gemaakt met de afzonderlijke gerechten. 
 
Het landelijke circuit voor de begroting van 2008 begint in augustus 2006 met de 
dataverzameling ten behoeve van de prognoses. Parallel hieraan werken beleidsmedewerkers aan 
de input voor de beleidsverrijking van de prognoses. Op 1 november 2006 moeten de 
beleidsneutrale prognoses van de landelijke totalen per zaaktype gereed zijn. In de weken daarna 
worden de beleidsneutrale prognoses beleidsrijk gemaakt. Op basis van deze beleidsrijke 
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prognoses maakt de Rvdr in de loop van december 2006 een voorstel aan het ministerie van 
Justitie voor de begroting van de gerechten. Dit is ook het moment waarop WODC de prognoses 
over de overige elementen (e.g. toevoegingen) van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten 
gereed moet hebben ten behoeve van de Justitiebegroting 2008.  
 
Ten behoeve van het landelijke circuit worden parallelle afspraken gemaakt over de totale 
landelijke productie per zaaktype: één tussen de Rvdr en het ministerie van Justitie en een andere 
tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën. 
 
Het gerechtelijke circuit voor de begroting van 2008 begint in het voorjaar/de zomer van 
2007. De prognoses per arrondissement en per zaaktype dienen in juni gereed zijn. De raad 
maakt de prognoses per gerecht bij de gerechten bekend, waarop de afzonderlijke gerechten vóór 
oktober 2007 mogen reageren. Op basis van de voorspellingen en de reacties worden 
productieafspraken gemaakt tussen de gerechten en de Rvdr. 
 

2.2 Doel van de evaluatie 
Het verzoek aan SEO was om het model te evalueren met als belangrijkste overweging de 
geschiktheid van het model als onderbouwing van de begroting van de gerechten. Alvorens wij 
aan de evaluatie beginnen, onderzoeken wij welke van de bovengenoemde doelen van belang zijn 
voor de begroting. Vervolgens schetsen wij het belangrijkste referentiekader: de 
extrapolatiemethode waarmee de prognoses tot op heden worden gemaakt.  

De vereisten voor de begroting 

In een begroting worden de prognoses op een vijfjaars horizon gepresenteerd. Bijvoorbeeld, in 
de begroting voor 2008 wordt een prognose voor de periode 2008-2012 geschetst. De 
begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2008 begint in het najaar van 2006. Op dat moment zijn de 
realisaties van 2006 nog niet bekend: vandaar dat er behoefte is aan prognoses op een horizon 
van 7 jaar. Voor de begroting van 2008 zijn echter de voorspellingen voor het jaar 2008 het 
belangrijkst! De begrotingsafspraken hebben namelijk uitsluitend betrekking op dat ene jaar. De 
prognoses voor de jaren 2009-2012 worden alleen als achtergrond gepresenteerd, en hebben geen 
begrotingsconsequenties. 
Met begrotingsafspraken doelen wij op de drie eerder genoemde afspraken (waarvan wellicht het 
onderscheid tussen 1 en 2 enigszins gekunsteld is): 
 

1. de productieafspraak tussen de Rvdr en het ministerie van Justitie 
2. de afspraak tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën over de 

begroting van gerechten 
3. de productieafspraak tussen de Rvdr en de afzonderlijke gerechten  

 
Afspraak tussen de Rvdr en het ministerie van Justitie De eerste productieafspraak ten 
behoeve van de begroting van 2008 wordt in het najaar van 2006 gemaakt tussen de Rvdr en het 
ministerie van Justitie. Deze afspraak heeft betrekking op de landelijke productie per zaaktype. 



MEERVOUDIGE DOELEN 7 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Omdat de realisaties van 2006 op dat moment nog niet bekend zijn, is dus een prognose nodig 
op een 3-jaarshorizon voor de totale productie per zaaktype. 
De begroting van de rechtspraak is gebaseerd op deze productieafspraak. Tegen de hoeveelheid 
van de productieafspraak staat een prijs en met de vermenigvuldiging hiervan verkrijgt men de 
begroting.4 
 
Bij te veel of te weinig productie wordt tegen 70% afgerekend: wordt er teveel geproduceerd, dan 
krijgt de rechtspraak extra geld bij, maar tegen deze overproductie staat een lagere prijs te weten 
70% van de p die tegen de productie van het begroot productievolume staat. Wordt er minder 
productie gerealiseerd dan gepland, dan moet de Rvdr geld achteraf terugstorten, maar niet het 
volledige bedrag dat tegen de niet gerealiseerde productie stond, echter slechts 70% daarvan. 
 
Afspraak tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën De tweede 
afspraak wordt tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën gemaakt. De 
afspraak is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie en het 
ministerie van Financiën over de Justitiebegroting en, als onderdeel daarvan, over de begroting 
van de gerechten. Hierbij is het belangrijk dat de begroting goed onderbouwd is. Een goed 
onderbouwd verklarings- en voorspelmodel maakt meer indruk dan een extrapolatiemodel. 
Het onderscheid tussen de productieafspraken enerzijds tussen de Rvdr en het ministerie van 
Justitie en anderzijds dat van het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën is wellicht 
een kunstmatig onderscheid: ze zijn beiden gebaseerd op dezelfde prognoses en ze lopen in de 
tijd parallel aan elkaar. 
 
Productieafspraak tussen de Rvdr en de gerechten De ‘derde’ afspraak heeft betrekking op 
de productieafspraken tussen de gerechten en de Rvdr. Voor de begroting van het jaar 2008 
worden deze afspraken gemaakt in de herfst van 2007. Dit betekent dat in de zomer van 2007 
een prognose gereed moet zijn voor het jaar 2008 per arrondissement en per zaaktype. Weer, 
omdat op dat moment de realisaties van het jaar 2007 nog niet bekend zijn, hebben we het over 
een prognosehorizon van twee jaar. 
 
Zoals gebruikelijk, mogen de gerechten op de prognoses (voor 1 oktober) reageren. Gerechten 
mogen in de productieafspraak afwijken van de prognose van de Rvdr, maar een afwijking moet 
ook onderbouwd worden. Soms willen gerechten iets aanpassen, gebaseerd op eigen aanwijzingen 
die suggereren dat de instroom in de eigen regio hoger of juist lager uitvalt dan geprognosticeerd. 
Zo ontstaat een productieafspraak tussen de Rvdr en de gerechten. 
 
Ook voor de afspraken tussen de Rvdr en de gerechten geldt de hierboven geschetste 70% regel. 
Verwacht kan worden dat gerechten dan heel ambitieus zouden zijn met de productieafspraken: 
met zo’n rekenregel zijn gerechten namelijk theoretisch in staat op de korte termijn reserves op te 
bouwen. Toch lijkt het er op dat de gerechten de afgelopen jaren juist heel terughoudend zijn 
geweest met de productieafspraken en eerder zuinig dan te ruim begroot hebben. Wellicht hangt  

                                                        
4  Om de prijs te bepalen wordt om de 3 jaar een onderzoek gedaan naar tijdschrijven rechters per categorie 

zaak en wordt een inschatting gemaakt van behoefte aan middelen (tijd rechters en dergelijke) per 
zaaktype. De prijs wordt soms aangepast aan de loonontwikkeling. 
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dit samen met het feit dat deze manier van werken pas sinds 2005 in gebruik is en dat de eerste 
jaren een leercurve doorlopen wordt. Het kan echter ook zijn dat de gerechten voorzichtig zijn 
vanwege een andere reden: beslissingen over de aanname van nieuw personeel worden ook op de 
productieafspraak gebaseerd. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat tijdens de begrotingsvoorbereiding en begrotingsonderhandeling 
voor het jaar 2008, uitsluitend afspraken worden gemaakt over de productie en begroting in het 
jaar 2008. De prognoses voor de langere termijn worden als achtergrondinformatie 
gepresenteerd. Waarom dan die langere tijdshorizon? Desgevraagd geven beleidsmedewerkers 
aan dat deze prognoses voor de middellange termijn meer als achtergrondinformatie worden 
gepresenteerd. Vanuit beleidsmatig opzicht is er behoefte aan de middellange termijn om beleid 
te kunnen voeren als iets ongunstig ontwikkelt. Maar strikt genomen is voor de begroting één jaar 
belangrijk en dat is het jaar waar de desbetreffende begroting betrekking op heeft. 
 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de onderhavige evaluatie een sterkere focus 
heeft op de korte termijn prognose dan de tijdshorizon van 6 á 7 jaar van de 
modelbouwers. Deze afwijkende tijdshorizon van de evaluatie is afgeleid uit de vraag die 
aan SEO is gesteld. Voor de begroting zijn twee prognoses het belangrijkst: 
- de prognose van de totale landelijke productie per zaaktype 3 jaar vooruit; en  
- de prognose van de productie per gerecht per zaaktype 2 jaar vooruit. 
 
Voorts merken we op dat een voorspelmodel dat op een verklaringsmodel gebaseerd is, 
een meerwaarde heeft ten opzichte van een extrapolatiemodel omdat met een 
verklaringsmodel bepaalde keuzes beter onderbouwd kunnen worden tijdens de 
begrotingsonderhandelingen. 

 
Het referentiekader: het extrapolatiemodel van de Rvdr 

Het verzoek aan SEO was om te beoordelen of het prognosemodel beter geschikt is om de 
begroting van het ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode van 
extrapolatie. Dit impliceert dat SEO het prognosemodel moet evalueren ten opzichte van het 
extrapolatieaanpak. Hieronder schetsen wij daarom de belangrijkste kenmerken van de 
extrapolatiemethode. 
 
Het extrapolatiemodel van het Rvdr werkt met een tweetrapsaanpak. In de zomer van 2006 
wordt bijvoorbeeld de begroting van 2007 voorbereid. De realisaties van 2006 zijn op dit 
moment nog niet bekend. Eerst wordt dus het niveau van 2006 geschat. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de realisaties van de eerste 4-5 maanden van 2006 en worden deze cijfers vergeleken 
met de laatste 4-5 maanden van 2005. Op basis van de 8 meest recente maandcijfers (2005 en 
2006) wordt dus het niveau van 2006 voorspeld. Dit is een redelijk betrouwbare voorspelling: een 
voorspelfout van een halve procent is kenmerkend. Vervolgens wordt de groei over de afgelopen 
4-5 jaar geëxtrapoleerd (beginpunt-eindpunt) en worden daarmee prognoses gemaakt voor de 
latere jaren. De groeivoet van het lopende jaar mag dus afwijken van de groeivoet van de 
extrapolatie. 
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De trendextrapolatie methode van de Rvdr maakt een prognose naar 25 zaaksgroepen. Het is iets 
gedetailleerder dan het aantal zaaktypen in het verklarings- en voorspelmodel (21 zaaktypen op 
arrondissementsniveau 30 in totaal). 
 
In de verslagen van modelontwikkeling maken WODC en de Rvdr een vergelijking tussen de 
voorspelfouten uit het PMJ-CB en uit extrapolatie. De onderliggende extrapolatieaanpak 
benadert theoretisch de extrapolaties van de Rvdr, maar zijn niet identiek (denk bijvoorbeeld aan 
een iets ander aggregatieniveau van de twee modellen). 
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3 Evaluatie theoretische onderbouwing 

Voor het onderdeel evaluatie van de theoretische onderbouwing beantwoorden we de volgende 
specifieke onderzoeksvragen: 
- Zijn de relevante kenmerken van het onderzoeksveld adequaat in kaart gebracht en vertaald 

in het model? 
- Zijn de bestaande theorieën en wetenschappelijke inzichten adequaat gebruikt en zijn de 

daaruit afgeleide vergelijkingen in het model voldoende plausibel en volledig? 
- Zijn uit de theorie afgeleide achtergrondfactoren adequaat geoperationaliseerd in meetbare 

indicatoren? 
 
We merken op dat hoewel de onderzoeksvragen een nadruk lijken te hebben op de adequaatheid 
van de hypothesevorming (expliciet en impliciet) tijdens het modelbouwproces, de theorie 
eveneens een kader biedt voor de interpretatie en de communicatie van de modelresultaten. 
 
In dit hoofdstuk beginnen wij met algemene opmerkingen op het theoretisch kader en de 
operationalisering ervan. Alle drie de onderzoeksvragen komen aan bod, zij het dat de 
opmerkingen en aanbevelingen een algemeen karakter hebben. In paragraaf 3.2 gaan wij in op de 
specifieke modelonderdelen. In paragraaf 3.3 zetten wij ten slotte de belangrijkste opmerkingen 
en aanbevelingen op een rij. 
 

3.1 De theorie van de vraag naar recht 
De vraag naar recht komt voort uit allerhande conflicten die zich in de samenleving voordoen. Er 
vallen daarbij drie hoofddimensies te onderscheiden: Conflicten, conflictpartijen en 
conflictoplossing. Hieronder lopen we eerst deze dimensies langs en bespreken we of deze 
adequaat aan de orde komen in het PMJ-CB model. 
 
Conflicten gaan over verschillende zaken (Deutsch 1973). Het gaat hier om die conflicten 
waarvoor het recht wordt ingeroepen. Het is goed gebruik om een indeling te baseren op de 
verschillende takken van recht. Het PMJ-CB model laat strafrechtelijke conflicten buiten 
beschouwing en concentreert zich op die conflicten waarvoor het civiel recht of het 
bestuursrecht wordt ingeroepen. Binnen deze takken van recht wordt weer onderscheid gemaakt 
naar een aantal brede zaakcategorieën. Binnen het civiel recht zijn dat huurzaken, arbeidszaken, 
familiezaken en handelzaken. Binnen het bestuursrecht zijn dat belastingzaken, ambtenarenzaken, 
sociale verzekeringszaken, bijstandzaken, Bouw, ruimtelijke ordening en overige zaken, 
pensioenzaken en beroepen krachtens speciale wetten.  
 
Conflictpartijen zijn te vatten in drie hoofdgroepen: Burgers, instellingen (waaronder bedrijven) 
en overheden. Een conflictpartij uit elk van deze groepen kan als schadeondervindende partij en 
als schadeveroorzakende partij in het conflict zitten. Er zijn zo verschillende configuraties van 
conflictpartijen op te sommen. Binnen het civiel recht kunnen alle drie de groepen 
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conflictpartijen als schadeondervindende en schadeveroorzakende partij optreden. Binnen het 
bestuursrecht staat de overheid typisch in de rol van schadeveroorzakende partij. 
 
Het PMJ-CB model maakt op een uitzondering na geen onderscheid naar dergelijke configuraties. 
Daar komen we zo op terug. Wel spelen de configuraties soms een rol bij de interpretatie van de 
verschillende modelonderdelen. 
 
Conflictoplossing vindt plaats in verschillende stadia van de conflictpiramide (Miller en Sarat 
1980). Het PMJ-CB model concentreert op de gerechtelijke conflictoplossing. Buitengerechtelijke 
conflictoplossing en onderlinge conflictoplossing tussen partijen blijven grotendeels buiten 
beschouwing. Impliciet wordt er soms wel naar verwezen. 
 
Tegen deze achtergrond valt een aantal opmerkingen te plaatsen op het model: 
 
 Er zijn drie complexen van factoren te noemen waarom burgers een vraag naar recht 

articuleren (Schuyt et al. 1976). Dat zijn probleemfrequentie, praktijken van 
conflictoplossing en financiële drempels voor de toegang tot het recht. Onder 
probleemfrequentie wordt verstaan hoe vaak burgers in conflictgevoelige situaties komen te 
verkeren. Onder praktijken van conflictoplossing wordt verstaan hoe burgers hun conflicten 
trachten op te lossen. Doen zij daarvoor een beroep op rechtshulp en weten zij de weg te 
vinden naar de betreffende instanties? Financiële drempels kunnen burgers afhouden van 
een beroep op de rechter. Als de kosten van een juridische procedure in verhouding tot hun 
zaakbelang te hoog zijn, zien zij er van af. In het PMJ-CB model staan deze inzichten 
centraal bij de hypothesevorming. Zij vormen het aanknopingspunt voor de formulering 
van verklarende variabelen. SEO vindt dat de drie door Schuyt (1976) genoemde complexen 
van factoren adequaat zijn opgepakt en vertaald naar zinvolle indicatoren. 

 
 Tot de drie van Schuyt afgeleide factoren (probleemfrequentie, aanbod van rechtshulp en 

kosten procedure) voegen Leertouwer et al. (2005, 2006) een vierde complex van factoren 
toe om verklarende variabelen te kunnen identificeren: sociale cohesie. Tot op zekere 
hoogte valt dit complex van factoren samen met de eerdergenoemde praktijken van 
conflictoplossing. Als onder sociale cohesie een bewustzijn van lotsverbondenheid wordt 
verstaan met een daarvan afgeleid besef van verantwoordelijkheid voor de medeburger, dan 
zou het kunnen zijn dat sociale cohesie er toe leidt dat conflictpartijen hun conflicten eerder 
onderling oplossen en minder snel naar de rechter stappen. 
 
SEO vindt dat de variabelen waarmee ‘sociale cohesie’ wordt aangeduid te ‘algemeen’ zijn. 
Sociale cohesie betreft andere en veel gedetailleerder aspecten dan die de opgenomen 
variabelen weergeven. Wij onderkennen dat het heel moeilijk is om hier adequate 
(kwantificeerbare) variabelen voor te vinden. Het lijkt SEO echter beter om niet te 
pretenderen dat deze variabelen ook meegenomen worden in het model. De rapporten 
wekken de indruk dat dit het geval is, terwijl de variabelen waarmee sociale cohesie wordt 
benaderd (vrijwel) nooit significant zijn en dus (vrijwel) nooit in het model worden 
opgenomen. SEO verwacht overigens niet dat inspanningen betreffende de versterking van 
het model op dit punt op de korte termijn tot een significante verbetering zouden leiden.  
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 De groep variabelen die de kostprijs van de procedure benadert valt aan te vullen met de 
dekking van rechtsbijstandverzekeringen. Zoals tabel 1 laat zien zijn de regionale verschillen 
in de penetratiegraad van rechtsbijstandverzekeringen groot.  

 

Tabel 1  Penetratiegraad  rechtsbijstandverzekeringen per regio 

 Amsterdam, 
Rotterdam 
en Den Haag 

West NL Noord NL Oost NL Zuid NL Totaal 

1996 23,4% 15,2% 7,4% 9,7% 23,1% 16,6% 
2002 29,6% 34,4% 17,1% 28,8% 40,4% 32,0% 
2004 36,3% 40,6% 29,6% 33,7% 47,2% 38,9% 

Bron: Verzekeringen in Cijfers 2004 en 2005 (tabel 14.4) 

Daarnaast valt ook op dat de penetratiegraad snel stijgt. De verwachting van 
rechtsbijstandverzekeraars is dat de markt bij 50% penetratie verzadigd raakt, omdat een 
deel van de huishoudens vanwege gebrek aan financiële draagkracht recht heeft op door de 
overheid gefinancierde rechtsbijstand en een ander deel zich vanwege hun hoge inkomen 
niet verzekert (Baarsma en Felso, 2005, p.23). Dit zou betekenen dat de markt in Zuid 
Nederland de verzadiging benadert. 
 
Het is overigens op voorhand niet vanzelfsprekend dat een hogere penetratiegraad van 
rechtsbijstandverzekeringen tot meer rechtzaken zou leiden. Aan de ene kant verlaagt een 
rechtsbijstandverzekering de drempel tot het ondernemen van juridische stappen. Aan de 
andere kant sturen rechtsbijstandverzekeraars naar eigen zeggen sterk toe op minnelijke 
oplossingen. Dit omdat procedures waar verplichte vertegenwoordiging geldt, heel snel heel 
duur worden. 
 

 Tegenover de steeds maar groeiende omvang van de rechtshulp lijkt wel eens een 
achterblijvende capaciteit van het rechterlijk apparaat te staan. Wanneer het gerechtelijk 
apparaat de vraag niet aankan, ontstaan wachttijden. Het is bekend dat de vraag naar recht 
daardoor wordt afgezwakt (Van Velthoven 2002). Momenteel worden doorlooptijden en de 
prognoses van de ontwikkelingen daarin apart geschetst in de begroting. Het verdient echter 
aanbeveling hier in het PMJ-CB model aandacht aan te besteden. WODC en de Rvdr 
hebben overigens al bij de verbeterslag al een eerste aanzet gedaan voor de modellering van 
doorlooptijden. 

 
Naast de hierboven geschetste opmerkingen zijn verder nog een aantal discussiepunten die we 
willen aandragen: 
 
 Er zijn nog andere theoretische beschouwingen over de ontwikkeling van de vraag naar 

recht dan die in de theoretische onderbouwing van het model worden uitgewerkt. Die 
worden in een internationaal vergelijkend perspectief vaak gevat onder de noemer 
rechtscultuur (Friedman 1990, Blankenburg 1997). Friedman (1990) heeft de aandacht 
gevestigd op het bewustzijn, de houdingen en de verwachtingen van het recht en het 
rechtsapparaat zoals deze bij de burger bestaan. Hij raakt hiermee aan de vordergretigheid 
van de burger en aan het bestaan van een claimcultuur. Blankenburg (1997) doelt op de 
onderlinge relaties van het recht, het rechtsapparaat en het rechtsgebruik. Hij wijst op de rol 
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van de buitengerechtelijke conflictoplossing in de ontlasting van de rechterlijke macht en de 
vergroting van de toegang tot het recht. Schuyt (1997) wijst met het begrip juridisering op 
een toenemende vastlegging van regels voor de ordening van het maatschappelijk 
verkeer.Terwijl regels een ordenende functie hebben en het ontstaan van conflicten kunnen 
voorkomen, vormen knellende regels juist een bron van conflict en geven regels op zich een 
houvast voor het aangaan van conflicten met de overheid. In het PMJ-CB model wordt 
weinig geput uit deze theorieën. Het is aannemelijk dat de rechtscultuur slechts weinig 
verandert gedurende de periode van waarneming. Wel zijn er in Nederland regionale 
verschillen in de rechtscultuur. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de sterk uiteenlopende 
penetratiegraad van rechtsbijstandverzekeringen (zie Tabel 1). Ook zijn er onmiskenbare 
trends zoals een toenemende verzakelijking en een toename van de hoogte van de 
gevorderde bedragen (Eshuis 2003). Voor het doel van het PMJ-CB, model namelijk het 
opstellen van prognoses voor de justitiële prognose, zijn deze inzichten niet van direct 
belang. 

 
 Het is bij professionele dienstverlening in het algemeen zinvol om ter verklaring van het 

volume naast de gebruikelijke vraag- en aanbodfactoren ook nog een derde factor te 
onderscheiden, namelijk die van de terughoudendheid van het aanbod. De 
rechtshulpverlening speelt een rol bij het articuleren van de vraag. Conflicten moeten in 
juridische termen worden vertaald voordat het juridische conflicten zijn. Er zijn ook andere 
wegen waarlangs conflicten opgelost kunnen worden. Naarmate rechtshulpverleners er in 
slagen meer conflicten te juridiseren, is de vraag naar rechtshulp groter. Bij overcapaciteit 
bestaat de verleiding tot een minder terughoudende opstelling. Het aanbod van rechtshulp 
kent al jaren een forse groei. Dit kan via een prijseffect tot een grotere vraag leiden. Dat kan 
echter ook het gevolg zijn van een actievere opstelling van de rechtshulpverlening. In het 
PMJ-CB model is hoegenaamd geen aandacht voor deze thematiek. 

 
 De uitwerking van de theorie in het PMJ-CB model vindt voornamelijk plaats vanuit het 

beeld dat de burger partij is, hetzij schadeondervindend, hetzij schadeveroorzakend. 
Expliciete aandacht voor conflicten tussen bedrijven of tussen bedrijven en overheden blijft 
achterwege. 

 
 
Concluderend stellen wij dat het onderzoeksveld voor het gestelde doel van het PMJ-CB 
model adequaat in kaart is gebracht. 
Wel zijn voor de toekomst aanvullingen en verbeteringen in het PMJ-CB model gewenst 
op het vlak van de rol van buitengerechtelijke conflictoplossing.  
 

3.2 Theoretische evaluatie naar modelonderdeel 
Hieronder lopen wij de verschillende modelonderdelen langs en waar nodig plaatsen wij 
opmerkingen over de toepassing van het theoretisch kader, de doorwerking ervan in de modellen 
en de adequaatheid van de indicatoren. 
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Huurzaken 

Met de verbeterslag die sinds Leertouwer et al. (2005) gemaakt is, lijkt dit modelonderdeel zowel 
voor de dagvaardingen als verzoekschriften kanton redelijk op orde. Merkwaardig genoeg worden 
in het PMJ-CB model echter geen gevolgen verbonden aan het feit dat krachtens een verandering 
in de regelgeving (IHH-2) huurcommissiezaken voortaan niet resulteren in verzoekschriften maar 
in dagvaardingen (Leertouwer et al. 2006 noot 4 en pag. 21). Voormalige huurcommissiezaken 
maakten altijd een groot deel van de verzoekschriften uit. Na deze verandering in de regelgeving 
verliest het modelonderdeel huurzaken verzoekschriften zijn voorspelkracht. Wellicht is het 
verstandig om verzoekschriften en dagvaardingen huurzaken terug te brengen tot één tijdreeks en 
een enkel modelonderdeel. In de modelonderdelen voor de sector kanton zijn overigens adequaat 
geoperationaliseerde variabelen opgenomen die door de probleemfrequentie theorie worden 
aangereikt. 

Arbeidszaken 

Figuur 7.5 in Leertouwer et al. (2005) laat in de prognose van de verzoekschriften kanton een 
forse stijging ( > 100 procent) zien van het aantal arbeidszaken. Die prognose is om een aantal 
redenen onwaarschijnlijk. De conjunctuur bevindt zich in een opgaande beweging waardoor er 
minder ontslagen zullen vallen. En de pro forma zaken vallen weg in verband met de afschaffing 
van de verwijtbaarheidtoets in de WW. Dit laatste feit is niet in het model opgenomen omdat 
beleidsarme scenario’s worden gemaakt. Volgens Leertouwer et al. (2005) wordt de prognose in 
hoge mate bepaald door een autonome trend van 13 procent. Het verbetertraject leidt echter niet 
tot voorstellen voor aanpassingen van het model. Het ligt gezien de stijgende populariteit van de 
ontbindingsprocedure bij werkgevers in de lijn der verwachting dat er een geleidelijke vervanging 
plaatsvindt van ontslagvergunningen door ontbindingsbeschikkingen. Leertouwer et al. (2006) 
vinden hiervoor op basis van de korte landelijke tijdreeksen geen significante aanwijzing. Het 
verlenen van ontslagvergunningen kan gezien worden als een vorm van buitengerechtelijke 
conflictoplossing. In het model is het onmogelijk gebleken om de vraag of gerechtelijke 
conflictoplossing de plaats inneemt van buitengerechtelijke conflictoplossing te beantwoorden. 
De grootte van de autonome trend is onbevredigend. Ook is de operationalisering van het 
conjunctuureffect (een probleemfrequentie variabele) als het aantal WW-uitkeringen wat 
merkwaardig. Ontslag gaat aan een uitkering vooraf. 

Familiezaken 

Bij verzoekschriften kanton familiezaken is als verklarende variabele de bevolkingsdichtheid 
toegevoegd. Gesteld wordt dat deze variabele een indicator is voor de sociale cohesie. Dat is 
twijfelachtig. Ook wordt niet vanuit een theorie duidelijk gemaakt hoe sociale cohesie voor dit 
soort familiezaken een rol kan spelen. 
Bij overige familiezaken verzoekschriften rechtbank is de variabele van echtscheidende personen 
met een niet vanuit de theorie te interpreteren negatief teken vanwege de voorspelkracht in PMJ-
CB opgenomen. In de verbeterslag wordt nogmaals geconcludeerd dat de literatuur op 
theoretische en empirische gronden aangeeft dat echtscheidingen leiden tot het soort problemen 
waaruit de betreffende rechtszaken voortkomen (Leertouwer et al. 2006). Dat sluit aan bij de 
probleemfrequentie theorie. Het verdient aanbeveling om deze conclusie serieus te nemen en de 
variabele ‘van echtscheidende personen’ niet mee te nemen in de schattingen. 
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Handelzaken 

PMJ-CB geeft voor dagvaardingen handelzaken voor zowel sector kanton als rechtbank een 
adequate toepassing van de theorie en een adequate operationalisering van indicatoren. 
 
De verbeterslag heeft voor kort gedingen tot een betere specificatie geleid. Het variabele aantal 
advocaten is te interpreteren als een verbeterde bereikbaarheid van de rechtshulp en als het effect 
van de geneigdheid van advocaten om conflicten te juridiseren. 
 

Faillissementszaken 

Bij faillissementszaken (verzoekschriften rechtbank) is de conjunctuur een belangrijke variabele. 
We vragen ons overigens af waarom het aantal uitkeringen werkloosheid als conjunctuurindicator 
wordt opgenomen en niet een rechtstreekse conjunctuurindicator. 

BOPZ zaken 

De modelspecificatie voor BOPZ zaken omvat WW uitkeringen en vanwege de gevonden 1e 
orde autocorrelatie met een jaar vertraagde variabele instroom BOPZ-zaken. Deze specificatie 
lijkt uit theoretisch oogpunt plausibel. 

Hoger beroep civiel 

Vanuit theoretisch oogpunt hebben wij kritiek op de manier waarop hoge beroepszaken 
gemodelleerd worden. Het model schat niet de (groei van) de instroom in hoger beroep maar de 
(groei van) de appelratio. Als verklarende variabelen worden variabelen voor aanbod rechtshulp 
en kostprijs procedure aangevoerd. De appélratio wordt in de theorie echter gezien als een 
indicator voor de kwaliteit van de rechtspraak. Die kwaliteit zou kunnen leiden onder een hoge 
werkdruk. Een indicator voor een oplopende werkdruk kan gevonden worden in een toename 
van de doorlooptijden van zaken. De aanbeveling is om deze optie verder te onderzoeken. 

Bestuursrecht 

De opname van de conjunctuur voor het onderdeel ambtenarenzaken in PMJ-CB is vanuit de 
probleemfrequentie theorie verdedigbaar. De redenering is dan dat met een neergaande 
conjunctuur druk ontstaat op de begroting die zich vervolgens in een afgemeten personeelsbeleid 
van de overheid vertaalt. 
 
De voorgestelde variabelen bij sociale verzekeringszaken sluiten aan bij de theorie. Opvallend is 
dat er een relatief grote trendterm wordt gevonden. Deze blijft onverklaard. 
Ook voor bodemzaken bouw, ruimtelijke ordening en overige zaken exclusief voorlopige 
voorzieningen sluiten de gekozen variabelen aan bij de theorie en is de operationalisering van de 
indicatoren adequaat. 

Hoger beroep bestuur 

Hier geldt hetzelfde algemene commentaar als bij hoger beroep civiel. Verder hebben we geen 
opmerkingen. 
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3.3 Aanbevelingen en conclusies 
Hieronder lopen we de onderzoeksvragen langs en geven aan wat de belangrijkste bevindingen 
zijn van de evaluatie van de theoretische onderbouwing. 
 

Zijn de relevante kenmerken van het onderzoeksveld adequaat in kaart 
zijn gebracht en vertaald in het model? 

De relevante kenmerken van het onderzoeksveld voor het gestelde doel van het PMJ-CB 
model zijn adequaat in kaart in gebracht. De theoretische onderbouwing sluit voor een groot 
deel aan bij de gangbare literatuur op het gebied van de rechtseconomie, conflicttheorie en 
sociaal-wetenschappelijke theorieën die het beroep op de rechter verklaren. De drie door Schuyt 
(1976) genoemde complexen van factoren (probleemfrequentie, aanbod rechtshulp en kostprijs 
procedure) zijn adequaat opgepakt en doorvertaald in het model. 
 
SEO heeft echter kritiek op de groep variabelen waarmee ‘sociale cohesie’ wordt benaderd. De 
gebruikte variabelen zijn te ‘algemeen’. Sociale cohesie betreft andere en veel gedetailleerder 
aspecten dan die de opgenomen variabelen weergeven. Wij onderkennen dat het heel moeilijk is 
om hier adequate (kwantificeerbare) variabelen voor te vinden. Het lijkt SEO echter beter om 
niet te pretenderen dat deze variabelen ook meegenomen worden in het model. Wij verwachten 
overigens niet dat inspanningen betreffende de versterking van het model op dit punt op de korte 
termijn tot een significante verbetering zouden leiden.  
 
Wel zijn voor de toekomst aanvullingen en verbeteringen in het PMJ-CB model gewenst op het 
vlak van de rol van buitengerechtelijke conflictoplossing. Met veranderingen in de rechtscultuur 
zoals het ontstaan van nieuwe instituties van conflictoplossing, de rol van buitengerechtelijke 
conflictoplossing, een toenemende vordergretigheid, en dergelijke is nog weinig gedaan in het 
model of bij de interpretatie van de schattingsresultaten. Het is raadzaam om de mogelijkheden 
hiertoe nog eens te verkennen. 
 
Ook zijn wij van mening dat het model verbeterd kan worden op het vlak van veranderingen in 
de regelgeving, bijvoorbeeld door de samenvoeging van bepaalde zaaktypen. 
 
Ten slotte, een opmerking over de communicatie tussen modelbouwers en de gebruikers. Het 
model levert beleidsarme prognoses. De effecten van recente of voorgenomen regelingen zijn 
nog niet verwerkt. Dit op expliciet verzoek van de beleidsambtenaren (de Rvdr en het ministerie 
van Justitie). Een dergelijk model kan alleen werken als er regelmatig overleg wordt gevoerd 
tussen modelbouwers en beleidsambtenaren om elkaar te begrijpen.  

Zijn de bestaande theorieën en wetenschappelijke inzichten adequaat 
gebruikt en zijn de daaruit afgeleide vergelijkingen in het model voldoende 
plausibel en volledig? 

In grote lijnen zijn de theorieën en wetenschappelijke inzichten adequaat gebruikt. Op enkele 
specifieke modelonderdelen vallen op- en aanmerkingen te plaatsen. Deze opmerkingen zijn in 
paragraaf 3.2 opgesomd. 
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Zijn uit de theorie afgeleide achtergrondfactoren adequaat 
geoperationaliseerd in meetbare indicatoren? 

In grote lijnen zijn de achtergrondfactoren adequaat geoperationaliseerd. Een uitzondering hierop 
is de groep variabelen waarmee sociale cohesie wordt benaderd. Daarnaast zijn een aantal 
aanvullingen mogelijk, bijvoorbeeld de penetratiegraad van rechtsbijstandverzekeringen en  
doorlooptijden. 
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4 Evaluatie econometrische methoden 

In het tweede evaluatieonderdeel – de econometrische methoden en technieken – beantwoorden 
we de volgende onderzoeksvragen: 

- Is aan de randvoorwaarden (met name de beschikbaarheid en kwaliteit van data) voor 
ontwikkeling van een betrouwbaar prognosemodel voldaan? 

- Is, gegeven de randvoorwaarden, de gekozen modelspecificatie adequaat voor het maken 
van zo betrouwbaar mogelijke voorspellingen van het beroep op de rechter? 

- Is de voorspelkracht adequaat om de begroting te onderbouwen? Is de voorspelkracht beter 
dan de huidige prognosemethode? 

  

We beginnen dit hoofdstuk met een zeer beknopte beschrijving van het model en van de toetsen 
die door WODC/Rvdr worden uitgevoerd (paragraaf 4.1). Voor de uitgebreide beschrijving van 
het model wordt de lezer verwezen naar Leertouwer et.al. (2005), en het binnenkort te 
verschijnen verslag van de eerste verbeterslag van het model. In paragraaf 4.2 maken we een 
aantal kritische kanttekeningen op het model en de toetsen. In paragraaf 4.3 presenteren we de 
aanvullende analyses en de toetsen die door SEO uitgevoerd zijn om de genoemde 
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. In paragraaf 4.4 beantwoorden we de 
onderzoeksvragen en zetten we de aanbevelingen op een rij. 
 

4.1 Het model 
Het model is een verzameling van verklarings- en voorspelmodellen van de ontwikkeling van 
aantal zaken per zaaktype. Voor civiel zijn 14 verschillende zaaktypen onderscheiden in eerste 
aanleg5 en 4 zaaktypen in hoger beroep en cassatie. Voor bestuur zijn er 7 zaaktypen in eerste 
aanleg en 5 typen in hoger beroep en cassatie. De algemene modelspecificatie verschilt tussen de 
zaken in eerste aanleg van dat van hoger beroepszaken. Hieronder schetsen wij de twee algemene 
modellen: dat voor instroom in eerste aanleg en de afwijkende benadering voor hoger 
beroepszaken. Vervolgens zetten wij de door WODC/Rvdr uitgevoerde toetsen op een rij. 
 

Het model voor de instroom in eerste aanleg (per zaaktype) 

Δln(ya,t) = c + μa + β Δln(Xa,t) + εa,t  (fixed effects) 
 

ya,t is de instroom van zaken van een bepaald type in regio a in jaar t 
c is een constante 
μa is een regiospecifieke trend, die gemiddeld op nul wordt gesteld 
Xa,t is een verzameling verklarende variabelen 

                                                        
5  Van de totaal van 14 civielrechtelijke zaaktypen is maar voor 12 zaaktypen een geschikte model 

gevonden. De zaaktypen waarvoor geen geschikte modellen zijn gevonden zijn echtscheidingen bij de 
rechtbank en bijstandszaken met verzoekschrift bij rechtbank. 
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De gerapporteerde standaardfouten zijn gecorrigeerd voor cross-sectionele correlatie (door 
middel van PCSE). 
 
Er zijn 19 arrondissementen. Het aantal jaren in de schattingen varieert van vijf tot zestien. Deze 
reeksen zijn dus niet heel lang. Bij voorspellingen over langere periodes is dus de nodige 
voorzichtigheid vereist. 

Het model voor hoger beroepszaken (per zaaktype) 

Δln(za,t/ ua,t)  = c + μa + β Δln(Xa,t) + εa,t (fixed effects) 
 

za,t instroom van zaken in hoger beroep in regio a op tijdstip t 
ua,t uitstroom van zaken van hetzelfde type op tijdstip t 
c is een constante 
μa is een regiospecifieke trend, hierin minder tot geen regio’s, omdat er niet zoveel 
ressorten, dan wel hoge raden zijn. (vijf om één) Ook hier is het gemiddelde op nul gezet, 
vanwege het opnemen van een constante. 
Xa,t is een verzameling verklarende variabelen (beperkter dan onder eerste aanleg) 

 
De gerapporteerde standaardfouten zijn gecorrigeerd voor cross-sectionele correlatie (door 
middel van PCSE). 
 
Het aantal jaren in de schattingen is zestien.  

De toetsen op de modellen 

 R2 (die is laag in verband met het schatten van groeivoeten). 
 De fit wordt in een grafiek gepresenteerd. 
 Er wordt getoetst op poolability:  Wald toets (restrictie t.o.v. Δln(ya,t) = μa + βa Δln(Xa,t) 

+ εa,t), de nulhypothese is dat alle bèta’s aan elkaar gelijk zijn. 
 Er wordt getoetst op heteroskedasticiteit (maar wordt niet specifiek aangegeven welke) – 

geen heteroskedasticiteit gevonden. 
 Er wordt op eerste orde autocorrelatie (Durbin Watson) getoetst. De toegepaste toets 

corrigeert niet voor het panel karakter van de data. Als er 1e orde autocorrelatie wordt 
gevonden, dan wordt de te verklaren variabele vertraagd opgenomen. 

 Een andere toets die wordt uitgevoerd op autocorrelatie is een LM toets (Breusch-
Godfrey) voor autocorrelatie. De resultaten van deze toetsen worden echter niet 
gepresenteerd in de verslagen. 

 De voorspelfouten (RMSPE) van de verschillende modellen worden met elkaar 
vergeleken: 
- tijdreeksmodel - landelijk niveau 
- gepoold model - landelijk niveau 
- extrapolatiemodel - arrondissementsniveau 
- gepoold model - arrondissementsniveau 

 De voorspelfouten van de drie slechts scorende arrondissementen wordt gerapporteerd. 
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4.2 Opmerkingen op de modellen en toetsen 

Algemene opmerkingen op de modellen 

 WODC/Rvdr heeft een verklaringsmodel gebouwd waarbij in eerste instantie de instroom 
van jaar t wordt verklaard met de verklarende variabele van jaar t. Daarnaast is consequent 
onderzocht of vertraagde variabelen (tot 2 jaar terug) tot een beter model leiden. Daar 
waar het model met de vertraagde termen beter was, is het model met de vertraging 
gekozen.  
Voor deze evaluatie zijn de voorspellingen op het landelijke niveau voor het jaar t+3 
relevant en op het niveau van de afzonderlijke gerechten zijn de prognoses voor het jaar 
t+2 het meest belangrijk. De voorspelling van de landelijke instroom voor het jaar t+3 
wordt dus altijd met een voorspelling van de verklarende variabele geschat. De 
voorspellingen op het niveau van de arrondissementen worden ook vaak gebaseerd op een 
voorspelling van de verklarende variabele. Daar waar de voorspelling voor de instroom 
voorspeld wordt met de voorspelling van de verklarende variabele, is de voorspelling van 
het model in grote mate afhankelijk van de kwaliteit van de voorspellingen van de 
verklarende variabelen. Dit is een kritiek punt dat WODC/Rvdr zelf aan de orde stelt. In 
de verbeterslag van het model wordt dan ook uitgebreid aandacht gegeven aan de 
betrouwbaarheid van de voorspellingen van verklarende variabelen. De bevindingen zijn in 
het conceptrapport van de verbeterslag gepresenteerd. De algemene conclusie is dat er 
geen betere (betrouwbaardere) alternatieven zijn dan de gebruikte gegevens. SEO deelt de 
conclusies van WODC/Rvdr. 
 

 Het PMJ-CB is met kleinste kwadraten geschat. Mocht echter blijken dat een 
onderschatting van de instroom van zaken erger is dan een onderschatting (of juist 
andersom), dan is het mogelijk om een betere schattingsmethode te gebruiken dan de 
kleinste kwadraten (voor andere loss functions dan RSMPE zie bijvoorbeeld Diebold en 
Mariano, 1995). SEO heeft daarom onderzocht of de gebruikers van mening waren of het 
erg is als het model de instroom te hoog of juist te laag schat. Uit de gesprekken bleek 
echter dat er geen overeenstemming is onder de gebruikers: in sommige opzichten is een 
onderschatting onwenselijk en in andere opzichten is een overschatting onwenselijk. In deze 
situatie is inderdaad de kleinste kwadraten aanpak een goede keuze. 

 
 Timmerman (2005) stelt dat het combineren van voorspellingen efficiënt kan zijn, omdat 

voorspellingen er altijd naast zitten, en een combinatie van voorspellingen elkaars fouten 
kan nivelleren. Het blijkt dat het bestaan van verschillende prognosemodellen onwenselijk 
en onhandig wordt geacht. Van andere modellen kan overigens altijd geleerd worden 
(bijvoorbeeld van de trendextrapolatie). In dat geval moet gekeken worden wat dat andere 
model onderscheidt van het gebruikte. In dit geval is de trendextrapolatie een speciaal 
geval van het prognosemodel; de mogelijk verklarende kracht van de exogene variabelen is 
er niet in opgenomen. 
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Opmerking op de modellen voor hoger beroep 

 Voor hoger beroep en cassatie kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de noodzaak 
van het werken met appelratio’s. Het doel van het model is om de instroom van het 
aantal zaken goed te voospellen en daarom is het aan te raden deze op een meer directe 
manier te modelleren. Daarnaast wordt het appelratio in de theorie in verband gelegd 
met de kwaliteit van de rechtspraak. Immers, hoe beter de rechtspraak, des te minder er 
in beroep gegaan wordt. De verklarende variabelen die voor het schatten van de 
variabelen worden gebruikt zijn echter hele andere verklarende variabelen. 

Opmerkingen op de toetsen die door WODC/Rvdr zijn uitgevoerd: 

 Als er eerste orde autocorrelatie wordt gevonden, dan wordt de endogene variabele 
vertraagd opgenomen.6 Vervolgens wordt weer een DW toets gerapporteerd. Na het 
opnemen van vertraagde endogene variabelen is de DW toets echter niet meer geldig. 

 Een algemenere LM toets verdient de voorkeur boven DW. Een Breusch-Godfrey LM 
toets is ook toegepast (maar niet gerapporteerd) door WODC/Rvdr. Deze toets moet 
echter nog aangepast worden op het gebruik van fixed effects.  

 De voorspelfouten worden nu op één manier getoetst. Een vergelijking met een andere 
maat kan het model beter valideren. 

 

4.3 Aanvullende toetsen door SEO 
Op basis van de gemaakte opmerkingen valt te concluderen dat een aantal aanvullende analyses 
en toetsen mogelijk en wenselijk is. In paragraaf 4.3.1 onderzoeken we of de afwijkende 
benadering van hoger beroepszaken een terechte keuze is. In paragraaf 4.3.2 presenteren we 
panel unit root toetsen op zowel de nominale waarden, als de groeivoeten. In paragraaf  4.3.3 
komen aanvullende toetsen op de residuen (cross-sectionele-  en autocorrelatie) aan de orde. In 
paragraaf 4.3.4 worden de belangrijkste (aanvullende) toetsen van deze evaluatie gepresenteerd: 
het gaat om de toetsen op de voorspelkwaliteit van de modellen. 

4.3.1 Toets op rechtvaardiging werken met appelratio 

Het PMJ-CB hanteert een afwijkende modelspecificatie voor hoge beroepszaken: daar wordt niet 
de instroom van zaken in hoger beroep geschat, maar het appelratio. Deze benadering kan 
econometrisch gezien vertaald worden in een ‘restrictie’ op het algemener model:  
 
Δln(za,t)  = c + μa + α Δln(ua,t) + β Δln(Xa,t) + εa,t (fixed effects)  
 
Waarbij de restrictie van het werken met appelratio is: H0: α = 1 
Deze aanname kan eenvoudig getoetst worden. De resultaten van de schattingen staan in bijlage 
1 weergegeven. De belangrijkste resultaten hiervan zijn in tabel 2 samengevat. In deze tabel staan 
de geschatte coëfficiënten van de uitstroom weergegeven. Alleen bij de zaken die bij de Hoge 
Raad met een verzoekschrift binnenkomen en de ambtenarenzaken, wijkt de geschatte parameter 

                                                        
6  Eviews corrigeert de schattingsmethode automatisch voor deze vertraagde variabele. 
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niet significant af van 1. Met andere woorden, bij zeven van de negen verschillende hoge 
beroepzaken kan de appelratio benadering verworpen worden.  
 
Tabel 2  Toets op appelratio (H0: α = 1) 
    Coëfficiënt std fout 
Gerechtshoven dagvaardingen 0.191 0.085 
 verzoekschriften -0.441 0.263 
Hoge Raad dagvaardingen -0.339 0.304 
 verzoekschriften 0.595 0.442 
Raad van State bouw 0.050 0.267 
Centrale Raad van Beroep ambtenaren 0.494 0.732 
 bijstand -0.162 0.331 
 Soc. Verzekeringen 0.541 0.192 
Hoge Raad belastingzaken -0.495 0.451 

 
 
Omdat de algemene specificatie van de modellen waarmee hoge beroepszaken worden benaderd 
in ruim driekwart van de zaaktypen onjuist blijkt te zijn, is het aan te bevelen om de 
mogelijkheden met ‘instroom’ in hoge beroepszaken te onderzoeken. Omdat de 
specificatie (de appelratio benadering) onjuist is, zijn de aanvullende toetsen op deze zaaktypen 
niet uitgevoerd.  
De Rvdr heeft ons gewezen op dataproblemen die mogelijk de oorzaak zijn van de constatering 
dat het huidige appelmodel niet voldoet. Ten eerste is de data van de uitstroom eerste aanleg niet 
optimaal: de cijfers bevatten ook royementen e.d. waardoor het beeld vertroebeld wordt. Ten 
tweede zijn de data van kantonzaken en civiele sectorzaken bij de rechtbanken bij de PMJ-CB (en 
ook in onze analyses) samengevoegd. De appelratio’s van kantonzaken en civiele sectorzaken 
kennen echter een heel afwijkend patroon. Het kan zijn dat de appelratio benadering na de 
verfijning van de data (uitfiltering van royementen e.d. van de uitstroom) en de 
differentiatie van de relevante uitstroom beter presteert dan hierboven geschetst. Het 
verdient echter aanbeveling om na de verdere verschoning van de data en de 
differentiatie van de uitstroom de hierboven geschetste toets opnieuw uit te voeren. 
Daarnaast is het ook inzichtelijk om de hypothese H0: α = 0 te toetsen om te achterhalen of de 
uitstroom bij eerste aanleg überhaupt een significante rol speelt bij de instroom in hoger beroep. 

4.3.2 Unit root toetsen 

Als een reeks een unit root heeft, dan is het beter om met groeivoeten te werken. Omdat 
WODC/Rvdr geen unit root toetsen doet, voert SEO vijf verschillende toetsen uit om te 
achterhalen of de modellen een unit root hebben.7 De Levin, Lin, Chu en de Hadri test, testen of 
er een gemeenschappelijk unit root proces is. Hierbij is de Hadri test de enige die als 
nulhypothese heeft dat er geen unit root in de data zit. Ook wordt er getest met behulp van 
toetsen die niet aannemen dat het autoregressieve proces gelijk is voor iedere tijdreeks in het 
model. Dit zijn de Im, Pesaran, Shin; de Augmented Dickey Fuller en de Phillips-Perron tests. 
Deze toetsen hebben allemaal de nulhypothese dat alle reeksen een unit root hebben en de 
alternatieve hypothese is dat minstens één van de reeksen geen unit root heeft. 

                                                        
7  Voor pensioenzaken in eerste en enige aanleg en beroepen in eerste en enige aanleg krachtens speciale 

wetten doen we alleen de Augmented Dickey Fuller test, omdat het hier niet om paneldata gaat. 
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De resultaten van de unit root toetsen worden in bijlage 2 gepresenteerd. Eerst worden de 
resultaten voor de civiele zaakssegmenten gepresenteerd en vervolgens voor de bestuurszaken. 
Aan de linkerkant worden steeds de toetsen op het niveau van instroom gepresenteerd, aan de 
rechterkant staan de toetsresultaten voor de groeivoeten.  
 
Uit de toetsen blijkt dat de reeksen van instroomwaarden vaak een unit root hebben. Wanneer de 
reeksen worden getransformeerd tot groeivoeten en er wordt getest of er een unit root in deze 
getransformeerde reeksen zit, wordt deze test over het algemeen verworpen. 
 
Tests op unit root met als nulhypothese geen unit root (Hadri test) worden ook vaak verworpen 
bij groepen groeivoeten. Dit is op zich geen groot probleem, omdat er meer reeksen dan 
tijdsperioden zijn. Hierdoor is het niet uit te sluiten dat er statistisch gezien nog een unit root in 
de reeksen aanwezig is.  
 
Over het algemeen kan worden aangenomen dat het goed mogelijk is in groeivoeten te 
schatten. 

4.3.3 Toetsen op de residuen 

SEO heeft twee soorten toetsen uitgevoerd op de residuen: toetsen op kruiscorrelatie en 
autocorrelatietoetsen.8 

Cross-sectionele correlatie 

Het kan zijn dat het aantal zaken dat bij een arrondissement in een bepaald zaaktype instroomt 
negatief (of juist positief) gecorreleerd is met een naburig (of een andere) arrondissement. Mocht 
er sprake zijn van dergelijke correlaties, dan kan clusteranalyse toegepast worden waardoor een 
beter begrip van de onderliggende structuur verkregen kan worden.  
 
De modelbouwers van WODC en de Rvdr hebben rekening gehouden met de mogelijkheid van 
kruiscorrelaties: de standaardfouten van het model zijn standaard gecorrigeerd voor cross-
sectionele correlatie door middel van panel corrected standard errors (PCSE).  
 
Tot op heden is er echter geen analyse gedaan naar de cross-sectionele correlatie tussen 
arrondissementen. Omdat deze analyses tot een beter begrip kunnen leiden van de onderliggende 
structuur, is het wenselijk om op dit punt aanvullende analyses te doen. 
 
We hebben naar de cross-sectionele correlaties gekeken tussen de residuen verkregen uit de 
regressie van het prognosemodel met een vertraagde verklarende variabele. De resultaten hebben 
we in Bijlage 3 afgebeeld op een landkaart per zaaktype.9 De groene lijnen staan voor positieve 
correlaties die op 5% significant zijn. Een positieve correlatie tussen arrondissement A en B 
betekent dat een onderschatting van de groei van de instroom voor arrondissement A gepaard 
                                                        
8  SEO heeft verder nog voor een beperkt aantal modellen getoetst op heteroskedasticiteit door de 

kwadraten van de LS-residuen te regresseren op de verklarende variabelen en een constante. Nadat bij de 
eerste testen homoskedasticiteit niet verworpen kon worden is aangenomen dat voor de rest van de 
regressies hetzelfde zou gelden. Doordat er wordt geschat met Panel corrected standard errors (PCSE, 
Beck and Katz, 1995), zijn de standaardfouten overigens ook al gecorrigeerd voor heteroskedasticiteit. 

9  Voor de belastingzaken in het bestuursrecht worden in het geheel geen significante correlaties gevonden. 
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gaat met een onderschatting van de groei van de instroom voor arrondissement B. Een negatieve 
correlatie betekent dat een onderschatting voor arrondissement A gepaard gaat met een 
overschatting voor arrondissement B. 
 
Uit de beschouwing van de landkaarten in Bijlage 3 zijn twee algemene conclusies te trekken: 

- Het lijkt er niet op dat naburige arrondissementen opvallend vaak met elkaar (positief of 
negatief) gecorreleerd zijn. 

- Het lijkt er op dat de zaaktypen kanton dagvaarding arbeid, kanton dagvaarding handel, 
kanton dagvaarding huurzaken, kanton verzoekschriften arbeid en kanton 
verzoekschriften huurzaken veel positieve correlaties vertonen. Het gaat dus hier om 
bijna alle kantonzaken. Het is goed mogelijk dat in de achtergrond van deze constatering 
bepaalde beleidskeuzes liggen. 

 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de correlatieanalyse ‘grof’ samengevat door de 
weergave van het aantal gevonden correlaties dat per zaaktype significant afwijkt van nul.  
 
Tabel 3  Aantal significante correlaties per zaaktype 
  sign. bij 5% aantal periodes 
Rechtbank verzoekschrift BOPZ zaken 28 12 
Rechtbank verzoekschrift faillissementszaken 30 10 
Rechtbank familiezaken 36 10 
Rechtbank verzoekschrift handelszaken 16 7 
Rechtbank dagvaarding handelszaken 22 12 
Rechtbank dagvaarding kort geding 38 10 
Kanton verzoekschrift huurzaken 22 13 
Kanton verzoekschrift familiezaken 14 12 
Kanton verzoekschrift arbeidszaken 48 8 
Kanton dagvaarding arbeidszaken 52 11 
Kanton dagvaarding handelszaken 50 12 
Kanton dagvaarding huurzaken 66 15 
Ambtenarenzaken 10 6 
Bijstandszaken 30 6 
Bouw 20 5 
Sociale Verzekeringszaken 26 8 
Belastingzaken 0 5 

 

De autocorrelatietoets 

WODC en de Rvdr voeren twee verschillende autocorrelatietoetsen uit: de Durbin Watson toets 
en een variant op de Breusch-Godfrey LM toets. In de verslagen wordt alleen de DW toets 
gerapporteerd. Dit is niet de meest voor de hand liggende keuze, zeker gezien het feit dat deze 
toets niet geldig is als er een vertraagde endogene variabele in het model is opgenomen. 
Daarnaast lijkt het er op dat de door WODC/Rvdr toegepaste LM toets niet corrigeert voor het 
panel karakter van de data. Deze toets kan echter makkelijk aangepast worden zodat het wel 
corrigeert voor deze eis en dan is de door WODC/Rvdr toegepaste toets adequaat voor het 
toetsen op autocorrelatie.  
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Er zijn echter ook andere mogelijkheden om autocorrelatie te toetsen. SEO vult de analyses van 
WODC aan met een andere paneldata autocorrelatie toets, gebaseerd op Wooldridge (2002, p. 
176-177). Hierbij wordt eerst het model geschat, de residuen hiervan worden gebruikt in de 
eigenlijke test die de te verklaren variabelen regresseert op de verklarende variabelen en de 
vertraagde geschatte residuen. Ook hier is de (voor heteroskedasticiteit gecorrigeerde) t-statistic 
de testwaarde. Wanneer de vertraagde residuen significant blijken dan is dat een aanwijzing dat er 
sprake is van autocorrelatie.  
 
De resultaten van deze test zijn in Bijlage 4 gerapporteerd. We vinden dat de zaaktypen 
rechtbank verzoekschriften familiezaken, rechtbank verzoekschrift faillissementszaken, 
rechtbank kort gedingen, ambtenarenzaken, bijstandszaken, bouwzaken en de sociale 
verzekeringszaken een (op 5%) significante autocorrelatie vertonen. 
 
De standaardfouten in het PMJ-CB zijn overigens gecorrigeerd voor eventuele autocorrelatie, het 
ging hier meer om de weergave van een adequate (op fixed effects gecorrigeerde) 
autocorrelatietoets. 

4.3.4 Toetsen op de voorspelkracht 

De belangrijkste onderzoeksvraag van de evaluatie is of het PMJ-CB model beter is dan de 
trendextrapolatie (per zaaktype en per arrondissement) waarmee tot nu toe de begroting wordt 
gemaakt. Op landelijk niveau zijn de voorspellingen voor jaar t+3 het belangrijkst, op 
arrondissementsniveau is de voorspelling voor jaar t+2 het meest van belang. 
Om de voorspelkracht van het model te testen kijken wij eerst naar de stabiliteit van de 
parameters in de prognosemodellen. Vervolgens vergelijken we de voorspelkwaliteit van het 
PMJ-CB model met dat van de trendextrapolatiemethode. Dit doen we aan de hand van de 
vergelijking van voorspelfouten (RMSPE) en door te kijken naar de Theil inequality coefficient. 
De vergelijking van het PMJ-CB doen wij eerst op arrondissementsniveau en vervolgens kijken 
wij naar de relatieve prestaties als de prognoses van de arrondissementen opgeteld worden tot 
een landelijk totaal. 
 

De stabiliteit van de geschatte parameters 

Bij de evaluatie van de voorspelkracht van het model kijken wij eerst naar de stabiliteit van de 
parameters. We pretenderen dat het 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar geleden is en dat we alleen de realisaties 
tot desbetreffende jaar kennen. We schatten het model met de ‘bekende’ jaren en toetsen of de 
verkregen resultaten significant afwijken van de resultaten als we alle jaren gebruiken.10 Dit doen 
wij met een chow forecast toets, die aangepast is voor gebruik in paneldata (zie box 1). We 
voeren de schattingen uit voor ieder zaaktype en arrondissement.  
 

                                                        
10  Bij de interpretatie van de resultaten dient men rekening houden met het feit dat we een beleidsneutraal 

model afzetten tegen realisaties die degelijk tegelijk of wel degelijk??? door beleid beïnvloed zijn. 
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Box 1  De aangepaste Chow toets 
Bij een univariate cf-toets is de toetsgrootheid:  
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waarbij  
T2 het aantal periodes na het breekpunt, 
T het totaal aantal periodes, 
K het aantal parameters dat te schatten is, 
SSRL de som van de gekwadrateerde residuen van het model voor de totale periode, en 
SSRK de som van de gekwadrateerde residuen van het model voor de periode voor het 
breekpunt. 
 
Bij paneldata is het ongeveer ook zo, al heb je een correctie nodig voor het aantal crosssecties. 
Namelijk: 
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Waarbij N het aantal crosssecties is. En de N die bij de K wordt opgeteld volgt uit de fixed 
effects. 

 

 
De resultaten van de Chow voorspeltoetsen zijn in Tabel 4 samengevat. Een lage p waarde geeft 
aan dat hypothese van stabiele parameters verworpen kan worden. Wij beschouwen een p waarde 
laag als het lager is dan 0,05. 
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Tabel 4  Resultaten van de Chow toets 
  zaak jaren: 1 2 3 4 5 6 
Sector-
civiel verzoekschrift Familie f 0,344 0,249 0,301 0,281 1,104   
    p 1,000 1,000 1,000 1,000 0,344   
  Faillissementen f 0,178 0,217 0,238 0,348 2,450  
   p 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000  
  BOPZ f 0,347 0,705 1,705 5,362 4,310   
    p 1,000 0,899 0,012 0,000 0,000   
  Handel f 1,812 1,432 0,790 0,469 0,276  
   p 0,008 0,077 0,790 0,994 1,000  
  Handel, 2 f 1,018 0,826 0,777 0,575 0,615   
     p 0,454 0,746 0,807 0,968 0,941   
 Dagvaarding Handel f 1,139 1,265 1,454 1,299 1,206 0,858 
   p 0,280 0,156 0,057 0,137 0,219 0,699 
 Kort Geding Kort Geding f 0,308 0,311 0,374 0,311 0,442 0,572 
      p 1,000 1,000 1,000 1,000 0,997 0,969 
Sector-
kanton Verzoekschrift Arbeid f 0,367 0,298 1,185 2,536 2,276 2,153 
   p 1,000 1,000 0,253 0,000 0,003 0,011 
  Familie f 0,217 0,319 0,416 0,816 1,427 1,391 
    p 1,000 1,000 0,999 0,764 0,074 0,095 
  Huur f 0,788 0,632 0,597 0,752 0,752 0,909 
   p 0,808 0,954 0,969 0,848 0,846 0,623 
 Dagvaarding Arbeid f 0,527 0,509 0,398 0,350 0,539 0,638 
    p 0,990 0,992 0,999 1,000 0,984 0,939 
  Handel f 1,444 1,225 1,001 0,980 1,120 0,934 
   p 0,056 0,190 0,477 0,511 0,313 0,583 
  Huur f 1,408 2,354 1,753 1,596 1,578 1,243 
     p 0,065 0,000 0,007 0,021 0,025 0,177 
Bestuur  Ambtenaren f 3,670 2,539 2,005 2,301 3,117 -0,306 
    p 0,000 0,000 0,009 0,007 0,007 0,000 
  Bijstand f 0,381 0,294 0,444 0,417 1,088 -0,242 
   p 0,999 1,000 0,995 0,995 0,448 0,000 
  Bouw f 0,326 0,391 0,514 0,806 -0,076 -0,664 
    p 1,000 0,999 0,977 0,718 0,000 0,000 

  
Sociale 
Verzekeringen f 0,810 0,578 1,372 1,078 1,159 1,172 

   p 0,770 0,972 0,112 0,384 0,305 0,319 
  Belasting f 1,306 1,251 2,971 15,921 -3,184 -15,92 
    p 0,295 0,341 0,058 0,008 0,000 0,000 
  Pensioenzaken f 0,269 3,418 2,251 12,418 6,77 3,287 
    p 0,622 0,116 0,225 0,033 0,134 0,4 
  Speciale wetten f 0,091 2,368 1,318 1,038 0,85 0,542 
   p 0,772 0,175 0,366 0,486 0,593 0,763 

 
Rechtbank, verzoekschriften 
Wat opvalt is dat de parameters in het model voor de handelzaken niet stabiel zijn over de laatste 
twee jaar. Dit is niet verwonderlijk, omdat er voor het jaar 2002 een dummy in het model is 
opgenomen. Ter vergelijking is ook een beleidsneutraal model (zonder dummy) geschat en 
vergeleken. De resultaten hiervan staan bij Handel, 2. In dit geval kan de parameterstabiliteit niet 
verworpen worden. 
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Voor de BOPZ- en de faillissementszaken worden de parameters instabiel wanneer het 
breekpunt verder van het eindjaar gekozen wordt. Er verandert hier teveel in de laatste jaren van 
de waarnemingsperiode om van een op de lange termijn stabiel verband te spreken.  
De toetsen op de familiezaken verwerpen de parameterstabiliteit niet.  
 
Rechtbank, dagvaardingen 
Bij de handelszaken en de korte gedingen die via dagvaardingen bij de rechtbank komen wordt de 
nulhypothese bij geen enkele keuze voor het breekpunt verworpen. 
 
Kantongerecht, verzoekschriften 
De toets op het model voor de arbeidszaken verwerpt de hypothese van stabiele parameters 
wanneer het gekozen breekpunt vier of meer jaar terug is. Doordat in het model een twee jaar 
vertraagde exogene variabele is opgenomen, zijn er nog maar acht periodes over. Dit zou goed de 
oorzaak van het verwerpen kunnen zijn.  
Voor de andere zaaktypen wordt geen van de perioden verworpen. 
 
Kantongerecht, dagvaardingen 
De toets op het model voor de huurzaken verwerpt de hypothese van stabiele parameters in de 
middelste vier periodes. In het oorspronkelijke model was een dummyvariabele opgenomen voor 
het jaar 2003. Uit de resultaten van deze toets is te zien dat dit niet zonder reden geweest is. 
Voor de andere zaaktypen wordt geen van de perioden verworpen. 
 
Bestuurszaken 
Voor de zaken in het bestuursrecht zijn de parameters in de eerste jaren niet significant instabiel. 
Kiest men de periode waarin het breekpunt wordt verondersteld verder in het verleden, dan 
wordt de toets vaak verworpen. Oorzaak hiervan is de korte periode waarover er cijfers over de 
instroom bekend zijn. Alleen voor de zaken die getypeerd kunnen worden als ambtenarenzaken 
wordt de toets voor iedere horizon verworpen. Een oorzaak hiervan is mogelijk dat het laatste 
jaar van de waarnemingen een groot gewicht heeft in het model wanneer het meegenomen is bij 
de schattingen. 
 
Uit het voorgaande valt af te concluderen dat de parameters redelijk stabiel zijn. Niet echt 
verrassend, wordt de hypothese van parameterstabiliteit vaker verworpen naarmate de 
prognosehorizon langer (en de verklaringsset korter) wordt. Dit ligt echter waarschijnlijk niet aan 
de prognosehorizon, maar aan de beperkte aantallen waarnemingen die in de verklaringsset 
overblijven. Dit is goed te zien in tabel 5. 
 
Tabel 5  Chow toets samenvatting 
Aantal jaren na het breekpunt 1 2 3 4 5 
Frequentie dat de hypothese van stabiele parameters verworpen wordt 2 2 3 5 5 

Het significantieniveau is 5% 
Voor de eerste vijf jaar zijn de 19 zaaktypen (op arrondissementsniveau) geschat. 
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Vergelijking PMJ-CB en trendextrapolatie 

Vergelijking resultaten op arrondissementsniveau 
We beginnen met een vergelijking van de voorspellingen op basis van de prognosemodellen met 
de voorspellingen op basis van trendextrapolatie op het niveau van de arrondissementen. We 
pretenderen weer dat het 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar geleden is en dat alleen de realisaties tot dat jaar 
bekend zijn. Vervolgens maken wij een prognose met zowel het prognosemodel en met de 
extrapolatiemethodiek voor 1, 2, 3, 4, 5 of 6 jaar vooruit. Omdat wij de realisaties in deze jaren 
kennen, kunnen we berekenen hoeveel de schattingen ernaast zitten.11 Wij berekenen, net zoals 
de modelbouwers de Root Mean Squared Percentage Error (RMSPE) (zie formule 6 op p. 46 in 
Leertouwer et al, 2005)  
 
In de tabel wordt voor ieder zaaktype per voorspellingsperiode aangegeven in hoeveel procent 
van de arrondissementen het prognosemodel beter presteert dan de extrapolatiemethode. 100%  
betekent dus dat het prognosemodel voor alle arrondissementen een betere prognose heeft dan 
de trendextrapolatie. Doordat voor de bestuurszaken maar een korte periode aan waarnemingen 
beschikbaar is, is deze exercitie voor deze zaaktypen alleen op een kortere tijdshorizon mogelijk.  
 
Voorts, omdat pensioenzaken en beroepen in eerste en enige aanleg krachtens speciale wetten 
niet per ‘regio’ worden geschat, worden deze zaaktypen in deze berekeningen niet meegenomen. 
 
Tabel 7  Hoe vaak het prognosemodel beter presteert dan de extrapolatiemethode, gemeten 

aan RMSPE  

  jaren: 2 3 4 5 6 

Sector civiel Verzoekschrift Familiezaken 79% 79% 58% 63% 37% 

  Faillissement 100% 79% 89% 89% 79% 

  BOPZ n/a n/a n/a n/a n/a 

  Overige handel 89% 79% 84% 63% 79% 

 Dagvaarding Overige handel 100% 100% 95% 95% 79% 

 Kort geding Kort geding 84% 53% 42% 53% 53% 

Sector kanton Verzoekschrift Huurzaken 84% 89% 79% 84% 84% 
  Arbeid 95% 100% 100% 100% 0% 
  Familie 58% 63% 63% 53% 58% 
 Dagvaarding Arbeid 42% 58% 53% 74% 58% 
  Handel 68% 79% 84% 74% 63% 
  Huur 32% 74% 68% 63% 68% 
Bestuur  Ambtenaren 74% 68% n/a n/a n/a 
  Bijstand 47% n/a n/a n/a n/a 
  Bouw  84% n/a n/a n/a n/a 
  Soc. Verz. 95% 95% n/a n/a 84% 
  Belasting12 60% 40% 60% 80% 60% 
         
 Gemiddeld  74% 75% 73% 74% 62% 

 
                                                        
11  Bij de interpretatie van de resultaten dient men rekening houden met het feit dat we een beleidsneutraal 

model afzetten tegen realisaties die degelijk tegelijk of wel degelijk? door beleid beïnvloed zijn. 
12  Ressorten in plaats van arrondissementen. 
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Zoals uit tabel 7 blijkt, presteert het prognosemodel over het algemeen beter dan de 
trendextrapolatie. Voor de begroting zijn de 2-jaarsvoorspellingen het belangrijkst op 
arrondissementsniveau. Op deze prognosehorizon presteert het prognosemodel in 
driekwart van de gevallen beter dan de extrapolatie. Als de zes jaarsvoorspellingen buiten 
beschouwing worden gelaten, presteert het prognosemodel in drie op de vier arrondissementen 
beter dan de extrapolatiemethode. Buiten die zes jaarsvoorspellingen zijn er alleen lage waarden 
bij de korte gedingen, bij de arbeids- en huurzaken die met een dagvaarding bij het kantongerecht 
komen en bij bijstandszaken. De verminderde prestatie op de lange termijn kan worden verklaard 
door het kleine aantal waarnemingen dat dan overblijft om de parameters op te kalibreren. 
 
Naast de RMSPE, hebben wij ook gekeken naar de Theil inequality coefficient. De Theil 
inequality coefficient (zie box 2) berekent net als de RMSPE de kracht van de voorspelling en kan 
dus ook twee voorspelmethoden vergelijken. Deze toets is uitgevoerd voor voorspellingen van 
twee tot zes jaar vooruit. De resultaten zijn in Tabel 8 weergegeven. Ook uit deze maat volgt 
dat het prognosemodel over het algemeen beter presteert dan de extrapolatiemethode. 
Voor de begroting zijn de voorspellingen op arrondissementsniveau de 2-jaarsvoorspellingen 
het belangrijkst. Op deze horizon presteert het prognosemodel gemiddeld in 73% van de 
gevallen beter dan de trendextrapolatie. 
 
Box 2  De Theil inequality coefficient 
De Theil inequality coefficient (TIC) wordt als volgt berekend:  
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Waarbij ŷ de voorspelde waarde voor de instroom is en y de gerealiseerde waarde.   
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Tabel 8  Hoe vaak het prognosemodel beter presteert dan de extrapolatiemethode, gemeten 
aan Theil inequality coefficient  

  jaren: 2 3 4 5 6 
Sector civiel Verzoekschrift Familiezaken 79% 79% 53% 63% 32% 
  Faillissement 58% 84% 79% 74% 89% 
  BOPZ n/a n/a n/a n/a n/a 
  Overige handel 42% 84% 79% 63% 58% 
 Dagvaarding Overige handel 100% 100% 100% 95% 79% 
 Kort geding Kort geding 74% 53% 42% 58% 58% 
Sector kt Verzoekschrift Huurzaken 47% 74% 47% 68% 68% 
  Arbeid 95% 100% 100% 100% 0% 
  Familie 100% 47% 47% 47% 74% 
 Dagvaarding Arbeid 42% 63% 53% 58% 58% 
  Handel 89% 74% 63% 63% 74% 
  Huur 58% 63% 74% 58% 47% 
Bestuur  Ambtenaren 95% 100% n/a n/a n/a 
  Bijstand 58% n/a n/a n/a n/a 
  Bouw  68% n/a n/a n/a n/a 
  Soc. Verz. 100% 95% n/a n/a 100% 
  Belasting13 60% 40% 60% 60% 40% 
         
 Gemiddeld 73% 75% 66% 67% 60% 

 
Vergelijking landelijke totalen per zaaktype 
In Tabel 9 worden de voorspelfouten van de verschillende methodes vergeleken voor de 
berekening van de landelijke totalen per zaaktype. 5% in de tabel betekent dat het model het 
aantal zaken met 5% overschat, terwijl -5% betekent dat het desbetreffend model de instroom 
van het aantal zaken met 5% onderschat. Hier zijn alle voorspelde cijfers op 
arrondissementsniveau opgeteld, voor zowel het prognosemodel als de extrapolatiemethode. 
Deze landelijke voorspelling is dan vergeleken met het gerealiseerde aantal op landelijk niveau. 
Als vergelijking zijn – in de derde rijen - ook de voorspelfouten van de landelijke 
extrapolatiemethode weergegeven. Deze zijn niet precies op dezelfde methode berekend. 
Doordat hiervan de wortel van het kwadraat van de fout genomen is, is hier de absolute waarde 
weergegeven. 
 

                                                        
13  Ressorten in plaats van arrondissementen. 
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Tabel 9  Vergelijking van de voorspelkwaliteiten van de twee modellen 
    jaren: 2 3 4 5 6 
Rb,verz Familie prognosemodel n/a n/a n/a n/a n/a 
  extrapolatiemodel n/a n/a n/a n/a n/a 

   
landelijke 
extrapolatie 8,5% 7,8% 4,7% 9,0% 6,5% 

 Faillissement prognosemodel -5,4% 0,3% -5,1% -17,7% -9,3% 
  extrapolatiemodel -18,2% -24,3% -39,5% -45,4% -46,0% 

   
landelijke 
extrapolatie 23,7% 24,9% 35,8% 36,3% 34,0% 

 BOPZ prognosemodel 12,6% 15,4% 14,3% 20,3% 23,2% 
  extrapolatiemodel -3,0% -6,4% -10,6% -2,5% -0,9% 

   
landelijke 
extrapolatie 8,4% 10,0% 12,1% 5,2% 4,5% 

 Handel prognosemodel -9,5% 18,0% 15,6% 23,7% 1,1% 
  extrapolatiemodel 27,6% 53,6% 50,5% 29,9% -34,0% 

    
landelijke 
extrapolatie 48,9% 69,8% 57,4% 36,0% 35,1% 

Rb,dagv Handel prognosemodel -6,7% -0,5% -6,0% -9,7% -10,1% 
  extrapolatiemodel -16,7% -23,5% -35,2% -15,7% 13,1% 

    
landelijke 
extrapolatie 24,7% 25,8% 33,1% 19,9% 22,6% 

Kortged Kort geding prognosemodel 4,7% 1,4% 4,0% 7,2% 3,4% 
  extrapolatiemodel 8,0% 10,4% 11,8% 23,0% -1,1% 

    
landelijke 
extrapolatie 8,7% 9,4% 9,4% 17,6% 4,4% 

Kt,verz Arbeid prognosemodel -3,2% -32,1% -56,8% -68,4% -97,0% 
  extrapolatiemodel -23,2% -49,0% -73,4% -77,8% -59,8% 

   
landelijke 
extrapolatie 23,2% 46,8% 66,0% 62,5% 41,9% 

 Familie prognosemodel 8,1% 9,5% 10,5% 7,7% 2,0% 
  extrapolatiemodel -9,1% -11,9% -8,3% -17,4% -15,2% 

   
landelijke 
extrapolatie 13,3% 13,8% 9,2% 15,0% 12,0% 

 aken prognosemodel -4,1% -0,2% 20,2% 21,8% 29,7% 
  extrapolatiemodel -36,0% -10,6% -10,9% 29,5% 43,7% 

    
landelijke 
extrapolatie 38,7% 14,4% 12,0% 42,7% 48,8% 

Kt,dagv Arbeidszaken prognosemodel 8,8% 9,3% 14,2% -21,9% 37,5% 
  extrapolatiemodel -8,8% -19,7% -2,4% 18,1% 41,9% 

   
landelijke 
extrapolatie 13,5% 22,0% 3,9% 19,9% 36,6% 

 Handel prognosemodel -10,0% -4,0% -10,3% -10,2% -13,7% 
  extrapolatiemodel -12,1% -15,5% -22,5% -27,3% -30,0% 

   
landelijke 
extrapolatie 20,3% 18,4% 21,4% 22,8% 23,0% 

 Huur prognosemodel -16,8% -9,9% -18,5% -17,2% -16,4% 
  extrapolatiemodel -11,6% -16,7% -20,5% -19,0% -23,2% 

    
landelijke 
extrapolatie 19,4% 19,1% 19,7% 16,6% 18,6% 
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Tabel 9 Vervolg 

    jaren: 2 3 4 5 6 
Bestuur Ambtenaren prognosemodel 12,2% 44,1% n/a n/a n/a 
  extrapolatiemodel -30,2% -56,6% n/a n/a n/a 

   
landelijke 
extrapolatie 44,0% 60,2% n/a n/a n/a 

 Bijstand prognosemodel 13,6% n/a n/a n/a n/a 
  extrapolatiemodel 2,1% n/a n/a n/a n/a 
    jaren: 2 3 4 5 6 

   
landelijke 
extrapolatie 16,1% n/a n/a n/a n/a 

 Bouw prognosemodel 1,1% n/a n/a n/a n/a 
  extrapolatiemodel -0,8% n/a n/a n/a n/a 

   
landelijke 
extrapolatie 5,5% n/a n/a n/a n/a 

 Soc.verz. prognosemodel 11,8% -9,9% n/a n/a n/a 
  extrapolatiemodel -47,9% -97,7% n/a n/a n/a 

   
landelijke 
extrapolatie 59,9% 100,6% n/a n/a n/a 

 Belasting prognosemodel 1,7% -5,5% -8,8% -8,5% -8,8% 
  extrapolatiemodel -5,6% -11,9% -11,7% -7,7% -13,4% 

   
landelijke 
extrapolatie 8,5% 13,0% 10,8% 7,0% 9,9% 

 Pensioen prognosemodel 40,0% 78,0% n/a n/a n/a 
   extrapolatie -18,4% -91,2% n/a n/a n/a 
 Spec. wetten prognosemodel -12,2% -12,6% n/a n/a n/a 
    extrapolatie -19,7% -13,5% n/a n/a n/a 
         
 Gemiddelde verbetering 6% 16% 9% 7% 6% 

 
 
Voor de landelijke totalen is de 3-jaars prognosehorizon het belangrijkst. In de 
desbetreffende kolom zien wij dat de voorspellingen van het prognosemodel overal beter 
presteren op dit termijn, op één zaaktype na: rechtbanken verzoekschriften BOPZ. 
 
De erg grote voorspelfouten voor arbeidszaken die met een verzoekschrift bij het kantongerecht 
komen (vooral voor langere voorspelperiodes), zijn een gevolg van de ontwikkeling van het aantal 
zaken van dit type. Tussen 1995 en 1999 is het aantal zaken met een derde afgenomen. Daarna is 
het aantal weer ruim verdubbeld. Wanneer er dan voorspeld wordt vanaf een periode die voor 
2000 ligt, zal deze neergaande lijn zich doortrekken in de voorspelling, terwijl de gerealiseerde 
waarden sterk stijgen. 
 
De laatste rij in Tabel 6 geeft de gemiddelde verbetering van het prognosemodel ten opzichte van 
de trendextrapolatiemethode weer. De gemiddelde verbetering is berekend door de absolute 
voorspelfout van het prognosemodel af te halen van de absolute voorspelfout van de 
extrapolatiemethode op arrondissementsniveau en hier het gemiddelde over de zaaktypen van te 
nemen. Uit de cijfers valt af te lezen dat het prognosemodel op elke prognosehorizon 
beter presteert dan de extrapolatiemethode. 



EVALUATIE ECONOMETRISCHE METHODEN 35 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

4.4 Conclusies en aanbevelingen 

Is aan de randvoorwaarden (met name de beschikbaarheid en kwaliteit 
van data) voor ontwikkeling van een betrouwbaar prognosemodel 
voldaan? 

Voor een deel hebben we deze vraag al in hoofdstuk 3 beantwoord: de achtergrondfactoren zijn 
voor een groot deel adequaat geoperationaliseerd. Een uitzondering hierop is de groep variabelen 
waarmee sociale cohesie wordt benaderd. Daarnaast is een aantal aanvullingen mogelijk, 
bijvoorbeeld de penetratiegraad van rechtsbijstandverzekeringen en doorlooptijden. 
 
De kwaliteit van de data en met name van de benodigde voorspellingen is door WODC en de 
Rvdr onderzocht. De bevindingen zijn in het conceptrapport van de verbeterslag gepresenteerd. 
De algemene conclusie is dat er geen betere (betrouwbaardere) alternatieven zijn dan de gebruikte 
gegevens. SEO deelt de conclusies van WODC/Rvdr. 
 
Het antwoord op de vraag is dus ja, er is aan de randvoorwaarden voor ontwikkeling van 
een betrouwbaar prognosemodel voldaan.  

Is, gegeven de randvoorwaarden, de gekozen modelspecificatie adequaat 
voor het maken van zo betrouwbaar mogelijke voorspellingen van het 
beroep op de rechter? 

De modelspecificatie voor eerste aanleg zaken is adequaat. De keuze van werken met groei 
in plaats van niveaus kan worden onderschreven. 
 
De huidige benadering van hoge beroepszaken (het werken met de appelratio in plaats 
van de instroom) voldoet niet. De keuze voor de afwijkende modelspecificatie voor hoge 
beroepszaken (het appelratiobenadering) is in ruim driekwart van de hoge beroepszaaktypen met 
de huidige data niet hard te maken. Er zijn echter aanwijzingen dat de data van uitstroom in 
eerste aanleg (waarop het appelratio is gebaseerd) verdere verfijning behoeft en dat een verdere 
uitsplitsing van kantonzaken en sectorciviele zaken wellicht noodzakelijk is. Na de verbetering 
van de data en enige verdere differentiatie van hoge beroepszaken (sector kanton versus 
sector civiel) is het aan te bevelen om de in paragraaf 4.3.1 geschetste toets nogmaals uit 
te voeren.  

Is de voorspelkracht adequaat om de begroting te onderbouwen? Is de 
voorspelkracht beter dan de huidige prognosemethode? 

Op basis van de Chow toetsen valt te concluderen dat de parameters in het prognosemodel 
redelijk stabiel zijn. 
 
Op arrondissementsniveau presteert het prognosemodel over het algemeen beter dan de 
trendextrapolatie. Voor de begroting, zijn de 2-jaarsvoorspellingen het belangrijkst op 
arrondissementsniveau. Op deze prognosehorizon presteert het prognosemodel in ruim 
driekwart van de gevallen beter dan de extrapolatie. 
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Ook op landelijk niveau presteert het prognosemodel beter dan de extrapolatiemethode. Voor de 
landelijke totalen is de 3-jaars prognosehorizon het belangrijkst. Op deze prognosehorizon 
presteert het prognosemodel voor alle zaaktypen beter dan de extrapolatiemethode, op één 
zaaktype na. Als we naar de gemiddelden kijken, dan kunnen we concluderen dat het 
prognosemodel op elk prognosehorizon beter presteert dan de extrapolatiemethode. 
 
De voorspelkracht van het prognosemodel is dus beter dan die van de 
extrapolatiemethode, zeker op de prognosetermijnen die voor de begroting het meest 
belangrijk zijn: 2 jaar op arrondissementsniveau en 3 jaar op landelijk niveau. 
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5 Conclusies 

Dit rapport brengt verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en 
Bestuur (PMJ-CB) dat SEO Economisch Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie heeft uitgevoerd. 
Het PMJ-CB is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel, waarin relaties worden gelegd 
tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds en maatschappelijke (demografische en 
economische) achtergrondfactoren anderzijds. 
 
Achtergrond: doelen van het model en van de evaluatie 
Het verzoek van de Raad voor de rechtspraak en het ministerie van Justitie was dat WODC en 
Rvdr gezamenlijk een model ontwikkelen dat zo betrouwbaar mogelijke prognoses maakt van het 
beroep op de verschillende onderdelen van de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke ketens. 
Gezien de omvang van de werkzaamheden hebben WODC en Rvdr ervoor gekozen om zich in 
eerste instantie te beperken tot de rechtspraak. De eerste versie van het model maakt prognoses 
over de instroom van zaken bij de civiele- en bestuursrechter, naar zaaktype en per gerecht, voor 
de middellange termijn, dat is 6 à 7 jaar vooruit. Het model moet per zaaktype op het niveau van 
de gerechten kunnen voorspellen, maar ook op het niveau van het landelijke aantal zaken per 
zaaktype. Het model wordt met name gebruikt voor de onderbouwing van de begroting van de 
rechtspraak en de afzonderlijke gerechten. De prognoses zijn op verzoek van de gebruikers (Rvdr 
en het ministerie van Justitie) beleidsneutraal. Naast de prognosedoelstelling was er nog een 
nevendoel: het model moet zoveel mogelijk inzichten verschaffen in de bepalende factoren van 
het beroep op de rechter. Een tweede versie van het model levert ook prognoses van de 
toevoegingen die zijn afgegeven in het kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand. 
 
In dit rapport staat het verzoek aan SEO Economisch Onderzoek centraal om het model te 
evalueren op de geschiktheid daarvan als onderbouwing van de begroting van de gerechten. In 
een begroting worden de prognoses voor het begrotingsjaar en de vier daaropvolgende jaren 
gepresenteerd. Bijvoorbeeld, in de begroting voor 2008 wordt een prognose voor de periode 
2008-2012 geschetst. De begrotingsvoorbereiding voor het jaar 2008 begint in het najaar van 
2006. Op dat moment zijn de realisaties van 2006 nog niet bekend: vandaar dat er behoefte is aan 
prognoses op een horizon van 7 jaar. Voor de begroting van 2008 zijn echter de voorspellingen 
voor het jaar 2008 het belangrijkst! De begrotingsafspraken hebben namelijk uitsluitend 
betrekking op dat ene jaar. De prognoses voor de jaren 2009-2012 worden alleen als achtergrond 
gepresenteerd, en hebben geen begrotingsconsequenties. 
 
Over welke begrotingsafspraken hebben we het? Tijdens de begrotingsvoorbereiding en 
onderhandelingen worden drie afspraken gemaakt (waarvan wellicht het onderscheid tussen 1 en 
2 enigszins gekunsteld is): 
 

1. een productieafspraak tussen de Rvdr en het ministerie van Justitie  
2. een afspraak tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën over de 

begroting van gerechten 
3. een productieafspraak tussen de Rvdr en de afzonderlijke gerechten  
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De eerste productieafspraak ten behoeve van de begroting van 2008 wordt in het najaar van 2006 
gemaakt tussen de Rvdr en het ministerie van Justitie over de landelijke productie per zaaktype. 
Omdat de realisaties van 2006 op dat moment nog niet bekend zijn, is een prognose nodig op 
een 3 jaarshorizon voor de totale productie per zaaktype. 
De tweede afspraak wordt tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën 
gemaakt. De input voor deze afspraak is net zoals bij de eerste afspraak de prognose van de 
landelijke instroom per zaaktype op een 3 jaarshorizon. De afspraken 1 en 2 worden parallel aan 
elkaar in de tijd gemaakt, waardoor het enigszins gekunsteld is om de twee afspraken van elkaar te 
onderscheiden. 
 
De derde afspraak heeft betrekking op de productieafspraken tussen de gerechten en de Rvdr. 
Voor de begroting van het jaar 2008 worden deze afspraken gemaakt in de zomer van 2007. Dit 
betekent dat in de zomer van 2007 een prognose gereed moet zijn voor het jaar 2008 per 
arrondissement en per zaaktype. Weer, omdat op dat moment de realisaties van het jaar 2007 nog 
niet bekend zijn, hebben we het over een prognosehorizon van twee jaar. 
 
Samenvattend, tijdens de begrotingsvoorbereiding en begrotingsonderhandeling voor het jaar 
2008 worden uitsluitend afspraken gemaakt over de productie en begroting in het jaar 2008. De 
prognoses voor de langere termijn worden als achtergrondinformatie gepresenteerd.  
 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de onderhavige evaluatie een sterkere focus heeft op 
de korte termijn prognose dan de tijdshorizon van 6 á 7 jaar van de modelbouwers. Deze 
afwijkende tijdshorizon van de evaluatie is afgeleid uit de vraag die aan SEO is gesteld. Voor de 
begroting zijn twee prognoses het belangrijkst: 

- de prognose van de totale landelijke productie per zaaktype 3 jaar vooruit; en  
- de prognose van de productie per gerecht per zaaktype 2 jaar vooruit. 

 
Het model moet echter tevens ook verklaren en op de langere termijn kunnen voorspellen. Met 
een verklaringsmodel worden verbanden blootgelegd, zodat lange termijn prognoses gemaakt 
kunnen worden. Vanuit beleidsmatig opzicht is er behoefte aan prognoses voor de langere 
termijn om beleid te kunnen voeren als iets ongunstig ontwikkelt. Het verklaringselement is ook 
voor de begrotingsonderhandelingen belangrijk, want zo kunnen het ministerie van Justitie en de 
Raad voor de rechtspraak bepaalde keuzes onderbouwen en vragen over de begroting 
beantwoorden.  
 
Hieronder beantwoorden we de drie belangrijkste onderzoeksvragen. 
 
Vraag 1: Is het PMJ-CB prognosemodel beter geschikt om de begroting van het 
ministerie van Justitie te onderbouwen dan de huidige prognosemethode van 
trendextrapolatie?  

 Het PMJ-CB model is een verzameling van modellen. Als we de voorspelfouten van de PMJ-
CB modellen vergelijken met die van de trendextrapolatie methode, dan kunnen we 
concluderen dat het PMJ-CB beter presteert dan de voorspellingen van de 
extrapolatiemethode, zeker op de prognosetermijnen die voor de begroting het meest 
belangrijk zijn: 2 jaar op arrondissementsniveau en 3 jaar op landelijk niveau. 
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 Op basis van de Chow toetsen valt te concluderen dat de parameters in het PMJ-CB 
prognosemodel redelijk stabiel zijn. 

 Voorts heeft het PMJ-CB model het voordeel dat het gebouwd is op een verklaringsmodel. 
Het verklaringselement is belangrijk, omdat met een verklaringsmodel keuzes beter kunnen 
worden onderbouwd. Dit is een belangrijk punt bij de begrotingsonderhandelingen. Ook in 
dit aspect is het PMJ-CB beter geschikt om de begroting te onderbouwen dan de huidige 
trendextrapolatie. 

 Samenvattend, het antwoord is ja, het PMJ-CB is beter geschikt om de begroting van het 
ministerie van Justitie te onderbouwen dan de extrapolatiemethode. 

 
Vraag 2: Zijn de relevante kenmerken van het onderzoeksveld adequaat in kaart gebracht 
en vertaald in het model? 

 De relevante kenmerken van het onderzoeksveld voor het gestelde doel van het PMJ-CB 
model zijn adequaat in kaart in gebracht. De theoretische onderbouwing sluit voor een 
groot deel aan bij de gangbare literatuur op het gebied van de rechtseconomie, 
conflicttheorie en sociaal-wetenschappelijke theorieën die het beroep op de rechter 
verklaren. De drie door Schuyt (1976) genoemde complexen van factoren 
(probleemfrequentie, aanbod rechtshulp en kostprijs procedure) zijn adequaat opgepakt en 
doorvertaald in het model. 

 SEO heeft echter kritiek op de vierde groep variabelen waarmee ‘sociale cohesie’ wordt 
benaderd. De gebruikte variabelen zijn te ‘algemeen’. Sociale cohesie betreft andere en veel 
gedetailleerder aspecten dan die de opgenomen variabelen weergeven. SEO onderkent dat 
het heel moeilijk is om hier adequate (kwantificeerbare) variabelen voor te vinden.  

 

Vraag 3: Welke concrete aanbevelingen kunnen worden gedaan voor verbetering van het 
PMJ-CB prognosemodel?  

 Voor de toekomst zijn aanvullingen en verbeteringen in het PMJ-CB model gewenst op het 
vlak van de rol van buitengerechtelijke conflictoplossing. Met veranderingen in de 
rechtscultuur zoals het ontstaan van nieuwe instituties van conflictoplossing, de rol van 
buitengerechtelijke conflictoplossing, een toenemende vordergretigheid, e.e.a. is nog weinig 
gedaan in het model of bij de interpretatie van de schattingsresultaten. Het is raadzaam om 
de mogelijkheden hiertoe verder te verkennen. 

 Ook is SEO van mening dat het model verbeterd kan worden op het vlak van 
veranderingen in de regelgeving, bijvoorbeeld door de samenvoeging van bepaalde 
zaaktypen. 

 De huidige benadering van hoge beroepzaken (het werken met de appelratio in plaats van 
de instroom) voldoet niet. De keuze voor de afwijkende modelspecificatie voor hoge 
beroepszaken (de appelratiobenadering) is in ruim driekwart van de hoge beroepszaaktypen 
met de huidige data niet hard te maken. Er zijn echter aanwijzingen dat de data van 
uitstroom in eerste aanleg (waarop het appelratio is gebaseerd) verdere verfijning behoeft en 
dat een verdere uisplitsing van kantonzaken en sectorciviele zaken wellicht noodzakelijk is. 
Na de verbetering van de data en enige verdere differentiatie van hoge beroepszaken (sector 
kanton versus sector civiel) is het aan te bevelen om de in paragraaf 4.3.1 geschetste toets 
nogmaals uit te voeren. 

 Corrigeer de LM autocorrelatietoets voor het panel karakter van de data en presenteer deze 
in plaats van de Durbin-Watson toets.  
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Bijlage 1 Toets op de appélratio 

Gerechthoven, dagvaardingen 
Dependent Variable: DLOG(GHDATOTNH?)    
Method: Pooled Least Squares    
Date: 07/11/06   Time: 13:46     
Sample (adjusted): 1989 2004     
Included observations: 16 after adjustments    
Cross-sections included: 5     
Total pool (balanced) observations: 80    
Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
DLOG(DTOTNHR?) 0.191455 0.085026 2.251717 0.0273 
C -0.008932 0.010003 -0.89296 0.3748 
Fixed Effects (Cross)     
_DBO--C 0.006862    
_ARN--C -0.000415    
_DHA--C -0.013018    
_AMS--C -0.001375    
_LEE--C 0.007947    
     
 Effects Specification   
     
Cross-section fixed (dummy variables)    
     
R-squared 0.06576     Mean dependent var -9.33E-05 
Adjusted R-squared 0.002636     S.D. dependent var 0.073871 
S.E. of regression 0.073774     Akaike info criterion -2.303594 
Sum squared resid 0.402748     Schwarz criterion -2.124942 
Log likelihood 98.14375     F-statistic  1.041758 
Durbin-Watson stat 2.198161     Prob(F-statistic) 0.39971 
     
Gerechtshoven, verzoekschriften    
Dependent Variable: DLOG(GHVTOTNH?)    
Method: Pooled Least Squares    
Date: 07/11/06   Time: 13:57     
Sample (adjusted): 1989 2004     
Included observations: 16 after adjustments    
Cross-sections included: 5     
Total pool (balanced) observations: 80    
Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
DLOG(VTOTNHR?) -0.440769 0.263366 -1.673598 0.0984 
C 0.057149 0.032293 1.769725 0.0809 
Fixed Effects (Cross)     
_DBO--C -0.009867    
_ARN--C 0.003263    
_DHA--C 0.001227    
_AMS--C 0.00446    
_LEE--C 0.000917    
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 Effects Specification   
     
Cross-section fixed (dummy variables)    
     
R-squared 0.072368     Mean dependent var 0.039148 
Adjusted R-squared 0.00969     S.D. dependent var 0.181345 
S.E. of regression 0.180465     Akaike info criterion -0.514526 
Sum squared resid 2.409992     Schwarz criterion -0.335874 
Log likelihood 26.58105     F-statistic  1.154599 
Durbin-Watson stat 2.991659     Prob(F-statistic) 0.339667 
     
Hoge raad, dagvaardingen     
Dependent Variable: DLOG(HRDTOTNH__NL)   
Method: Least Squares     
Date: 07/11/06   Time: 14:06     
Sample (adjusted): 1989 2004     
Included observations: 16 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C 0.003424 0.028629 0.119581 0.9065 
DLOG(GHDTOTNHU__NL) -0.338643 0.303627 -1.115328 0.2835 
     
R-squared 0.081603     Mean dependent var -0.004894 
Adjusted R-squared 0.016004     S.D. dependent var 0.11146 
S.E. of regression 0.110564     Akaike info criterion -1.449973 
Sum squared resid 0.171142     Schwarz criterion -1.353399 
Log likelihood 13.59978     F-statistic  1.243957 
Durbin-Watson stat 2.774673     Prob(F-statistic) 0.283489 
     
Hoge raad, verzoekschriften    
Dependent Variable: DLOG(HRVTOTNH__NL)   
Method: Least Squares     
Date: 07/11/06   Time: 14:10     
Sample (adjusted): 1989 2004     
Included observations: 16 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C -0.041665 0.056005 -0.743942 0.4692 
DLOG(GHVTOTNHU__NL) 0.594747 0.441543 1.346976 0.1994 
     
R-squared 0.114728     Mean dependent var -0.021702 
Adjusted R-squared 0.051494     S.D. dependent var 0.221822 
S.E. of regression 0.216036     Akaike info criterion -0.110277 
Sum squared resid 0.6534     Schwarz criterion -0.013704 
Log likelihood 2.882218     F-statistic  1.814344 
Durbin-Watson stat 2.667216     Prob(F-statistic) 0.199388 
     
     
Ambtenaren     
Dependent Variable: DLOG(CRAMBNV__NL)    
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 14:57     
Sample (adjusted): 1997 2005     
Included observations: 9 after adjustments    
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(RBAMBNV__NL) 0,494 0,732 0,676 0,521 
C 0,024 0,101 0,237 0,820 
     
R-squared 0,061     Mean dependent var -0,001 
Adjusted R-squared -0,073     S.D. dependent var 0,272 
S.E. of regression 0,282     Akaike info criterion 0,497 
Sum squared resid 0,555     Schwarz criterion 0,541 
Log likelihood -0,235     F-statistic  0,457 
Durbin-Watson stat 2,403     Prob(F-statistic) 0,521 
     
Bouw     
Dependent Variable: DLOG(RSBOUNV__NL)    
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 15:06     
Sample (adjusted): 1997 2005     
Included observations: 9 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(RBBOUNVU__NL) 0,050 0,267 0,189 0,855 
C 0,071 0,049 1,438 0,194 
     
R-squared 0,005     Mean dependent var 0,070 
Adjusted R-squared -0,137     S.D. dependent var 0,138 
S.E. of regression 0,147     Akaike info criterion -0,802 
Sum squared resid 0,151     Schwarz criterion -0,759 
Log likelihood 5,611     F-statistic  0,036 
Durbin-Watson stat 1,992     Prob(F-statistic) 0,855 
     
Bijstand     
Dependent Variable: DLOG(CRBIJNV__NL)    
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 15:03     
Sample (adjusted): 1998 2005     
Included observations: 8 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(RBBIJNVU__NL) -0,162 0,331 -0,488 0,643 
C 0,023 0,048 0,487 0,644 
     
R-squared 0,038     Mean dependent var 0,013 
Adjusted R-squared -0,122     S.D. dependent var 0,113 
S.E. of regression 0,120     Akaike info criterion -1,187 
Sum squared resid 0,087     Schwarz criterion -1,167 
Log likelihood 6,746     F-statistic  0,238 
Durbin-Watson stat 1,661     Prob(F-statistic) 0,643 
     
Sociale verzekeringen     
Dependent Variable: DLOG(CRSVZNV__NL)    
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 15:04     
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Sample (adjusted): 1997 2005     
Included observations: 9 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(RBSVZNVU__NL) 0,541 0,192 2,813 0,026 
C -0,055 0,051 -1,080 0,316 
     
R-squared 0,531     Mean dependent var -0,065 
Adjusted R-squared 0,464     S.D. dependent var 0,208 
S.E. of regression 0,153     Akaike info criterion -0,729 
Sum squared resid 0,163     Schwarz criterion -0,685 
Log likelihood 5,281     F-statistic  7,914 
Durbin-Watson stat 2,293     Prob(F-statistic) 0,026 
     
Hoge Raad, Belastingzaken     
Dependent Variable: DLOG(HRBELNV__NL)    
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 14:15     
Sample (adjusted): 1991 2005     
Included observations: 15 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(GHBELNVU__NL) -0,495 0,451 -1,096 0,293 
C 0,074 0,054 1,376 0,192 
     
R-squared 0,085     Mean dependent var 0,050 
Adjusted R-squared 0,014     S.D. dependent var 0,191 
S.E. of regression 0,190     Akaike info criterion -0,361 
Sum squared resid 0,469     Schwarz criterion -0,267 
Log likelihood 4,709     F-statistic  1,202 
Durbin-Watson stat 2,377     Prob(F-statistic) 0,293 
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Bijlage 2 De resultaten van de unit root toetsen 

Kanton, verzoekschrift huurzaken          

KTVHUU      DLOG(KTVHUU)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -6,54593 0 19 293  Levin, Lin & Chu t* -18,6967 0 19 273 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4,34488 0 19 293  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -18,1698 0 19 273 

ADF - Fisher Chi-square 88,1309 0 19 293  ADF - Fisher Chi-square 288,876 0 19 273 

PP - Fisher Chi-square 95,5674 0 19 304  PP - Fisher Chi-square 400,865 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 9,45348 0 19 323  Hadri Z-stat 3,47883 0,0003 19 304 

                      

Kanton, verzoekschrift familiezaken-overig          

KTVFAM      DLOG(KTVFAM)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -0,58149 0,2805 19 296  Levin, Lin & Chu t* -14,5546 0 19 280 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  1,28037 0,8998 19 296  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -12,616 0 19 280 

ADF - Fisher Chi-square 28,6829 0,8628 19 296  ADF - Fisher Chi-square 202,209 0 19 280 
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PP - Fisher Chi-square 24,7968 0,9514 19 304  PP - Fisher Chi-square 233,611 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 9,68491 0 19 323  Hadri Z-stat 0,34036 0,3668 19 304 

                      

Kanton, verzoekschrift arbeidszaken          

KTVARB      DLOG(KTVARB)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -1,57795 0,0573 19 286  Levin, Lin & Chu t* -3,51047 0,0002 19 278 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  0,31216 0,6225 19 286  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -4,31332 0 19 278 

ADF - Fisher Chi-square 29,1749 0,8474 19 286  ADF - Fisher Chi-square 76,4758 0,0002 19 278 

PP - Fisher Chi-square 9,6507 1 19 304  PP - Fisher Chi-square 68,9275 0,0016 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 10,6651 0 19 323  Hadri Z-stat -0,2056 0,5814 19 304 

                      

Kanton, dagvaarding huurzaken           

KTDHUU      DLOG(KTDHUU)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* 8,64669 1 19 292  Levin, Lin & Chu t* -11,3807 0 19 275 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  8,91712 1 19 292  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -10,2036 0 19 275 

ADF - Fisher Chi-square 6,04972 1 19 292  ADF - Fisher Chi-square 166,296 0 19 275 
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PP - Fisher Chi-square 2,42441 1 19 304  PP - Fisher Chi-square 187,241 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 11,0787 0 19 323  Hadri Z-stat 2,03722 0,0208 19 304 

                      

Kanton, dagvaarding handelszaken, overig (incl. pacht)         

KTDHAN      DLOG(KTDHAN)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* 5,5815 1 19 298  Levin, Lin & Chu t* -12,3196 0 19 284 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  6,49345 1 19 298  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -10,1182 0 19 284 

ADF - Fisher Chi-square 9,91231 1 19 298  ADF - Fisher Chi-square 161,343 0 19 284 

PP - Fisher Chi-square 5,61596 1 19 304  PP - Fisher Chi-square 176,536 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 13,0587 0 19 323  Hadri Z-stat 0,15497 0,4384 19 304 

                      

Kanton, dagvaarding arbeidszaken          

KTDARB      DLOG(KTDARB)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -5,26849 0 19 292  Levin, Lin & Chu t* -16,3999 0 19 273 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -3,37 0,0004 19 292  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -13,959 0 19 273 

ADF - Fisher Chi-square 70,7043 0,001 19 292  ADF - Fisher Chi-square 223,173 0 19 273 
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PP - Fisher Chi-square 50,1251 0,0901 19 304  PP - Fisher Chi-square 254,344 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 6,76856 0 19 323  Hadri Z-stat 0,02799 0,4888 19 304 

                      

Rechtbank echtscheiding           

RBECHN      DLOG(RBECHN)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -2,90364 0,0018 19 291  Levin, Lin & Chu t* -15,1418 0 19 274 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4,34331 0 19 291  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -12,4563 0 19 274 

ADF - Fisher Chi-square 88,4485 0 19 291  ADF - Fisher Chi-square 202,266 0 19 274 

PP - Fisher Chi-square 65,4141 0,0037 19 304  PP - Fisher Chi-square 228,183 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 3,31082 0,0005 19 323  Hadri Z-stat 2,01041 0,0222 19 304 

                      

Rechtbank familiezaken overig           

RBFAMN      DLOG(RBFAMN)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -0,34913 0,3635 19 302  Levin, Lin & Chu t* -15,1806 0 19 275 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  0,17841 0,5708 19 302  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -12,7244 0 19 275 

ADF - Fisher Chi-square 39,5033 0,4026 19 302  ADF - Fisher Chi-square 205,235 0 19 275 
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PP - Fisher Chi-square 40,3499 0,3668 19 304  PP - Fisher Chi-square 271,494 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 6,87478 0 19 323  Hadri Z-stat 2,21544 0,0134 19 304 

                      

Rechtbank sector civiel, verzoekschrift handelszaken, overig (incl. pacht)       

RBVHAN      DLOG(RBVHAN)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -1,81806 0,0345 19 292  Levin, Lin & Chu t* -15,7257 0 19 275 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2,11012 0,0174 19 292  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -13,4213 0 19 275 

ADF - Fisher Chi-square 56,2645 0,0284 19 292  ADF - Fisher Chi-square 214,091 0 19 275 

PP - Fisher Chi-square 58,0485 0,0197 19 304  PP - Fisher Chi-square 234,93 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 6,94735 0 19 323  Hadri Z-stat -0,23147 0,5915 19 304 

                      

Rechtbank sector civiel, verzoekschrift bijstandszaken         

RBVBIJ      DLOG(RBVBIJ)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -4,35762 0 19 298  Levin, Lin & Chu t* -10,3415 0 19 280 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -2,78959 0,0026 19 298  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -8,37872 0 19 280 

ADF - Fisher Chi-square 57,0239 0,0243 19 298  ADF - Fisher Chi-square 136,787 0 19 280 
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PP - Fisher Chi-square 43,8082 0,2386 19 304  PP - Fisher Chi-square 160,612 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 5,73214 0 19 323  Hadri Z-stat 2,21788 0,0133 19 304 

                      

Rechtbank sectors civiel, verzoekscrift wet BOPZ-zaken         

RBVBOP      DLOG(RBVBOP)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* 4,55943 1 19 298  Levin, Lin & Chu t* -15,266 0 19 284 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  7,50945 1 19 298  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -13,0002 0 19 284 

ADF - Fisher Chi-square 13,8743 0,9999 19 298  ADF - Fisher Chi-square 203,501 0 19 284 

PP - Fisher Chi-square 13,8989 0,9999 19 304  PP - Fisher Chi-square 226,205 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 10,3437 0 19 323  Hadri Z-stat 1,56618 0,0587 19 304 

                      

Rechtbank sector civiel, verzoekschrift faillissementszaken        

RBVFAI      DLOG(RBVFAI)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* 1,92064 0,9726 19 298  Levin, Lin & Chu t* -13,4398 0 19 285 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  1,25745 0,8957 19 298  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -10,9228 0 19 285 

ADF - Fisher Chi-square 41,9134 0,3049 19 298  ADF - Fisher Chi-square 172,311 0 19 285 
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PP - Fisher Chi-square 35,1047 0,6041 19 304  PP - Fisher Chi-square 192,211 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 5,52657 0 19 323  Hadri Z-stat 0,7055 0,2402 19 304 

                      

Rechtbank, dagvaarding handelszaken, overig (incl. pacht)        

RBDHAN      DLOG(RBDHAN)     

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -2,21571 0,0134 19 298  Levin, Lin & Chu t* -14,3626 0 19 280 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1,8861 0,0296 19 298  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -10,8655 0 19 280 

ADF - Fisher Chi-square 47,7517 0,1335 19 298  ADF - Fisher Chi-square 177,351 0 19 280 

PP - Fisher Chi-square 40,2119 0,3725 19 304  PP - Fisher Chi-square 216,333 0 19 285 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 3,3292 0,0004 19 323  Hadri Z-stat -0,65875 0,745 19 304 

                      

Bestuur ambtenarenzaken           

Ambtenaren          DLOG(Ambtenaren)         

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -11,893 0,000 19 149  Levin, Lin & Chu t* -8,519 0,000 19 130 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -4,684 0,000 19 149  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -3,492 0,000 19 130 

ADF - Fisher Chi-square 93,987 0,000 19 149  ADF - Fisher Chi-square 84,450 0,000 19 130 
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PP - Fisher Chi-square 119,465 0,000 19 152  PP - Fisher Chi-square 84,248 0,000 19 133 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 5,971 0,000 19 171  Hadri Z-stat 4,757 0,000 19 152 

                      

           

Bijstand          DLOG(Bijstand)         

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -7,082 0,000 19 129  Levin, Lin & Chu t* -8,296 0,000 19 106 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1,537 0,062 19 129  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -2,577 0,005 19 106 

ADF - Fisher Chi-square 58,611 0,018 19 129  ADF - Fisher Chi-square 72,311 0,001 19 106 

PP - Fisher Chi-square 52,479 0,059 19 133  PP - Fisher Chi-square 113,232 0,000 19 114 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 7,088 0,000 19 152  Hadri Z-stat 4,543 0,000 19 133 

           

           

Bouw          DLOG(bouw)         

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -4,124 0,000 19 148  Levin, Lin & Chu t* -13,696 0,000 19 124 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0,746 0,228 19 148  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -6,334 0,000 19 124 

ADF - Fisher Chi-square 45,445 0,190 19 148  ADF - Fisher Chi-square 121,749 0,000 19 124 
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PP - Fisher Chi-square 47,608 0,137 19 152  PP - Fisher Chi-square 202,181 0,000 19 133 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 6,240 0,000 19 171  Hadri Z-stat 2,591 0,005 19 152 

           

           

Sociale verzekeringen          DLOG(sociale verzekeringen)       

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* 2,473 0,993 19 239  Levin, Lin & Chu t* -12,675 0,000 19 173 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  4,500 1,000 19 239  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -5,121 0,000 19 173 

ADF - Fisher Chi-square 6,511 1,000 19 239  ADF - Fisher Chi-square 96,835 0,000 19 173 

PP - Fisher Chi-square 7,247 1,000 19 247  PP - Fisher Chi-square 67,797 0,002 19 209 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 8,509 0,000 19 285  Hadri Z-stat -1,383 0,917 19 247 

           

           

Vovo          DLOG(vovo)         

Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)     Null: Unit root (assumes common unit root process)    

Levin, Lin & Chu t* -3,542 0,000 19 146  Levin, Lin & Chu t* -10,577 0,000 19 126 

Null: Unit root (assumes individual unit root process)     Null: Unit root (assumes individual unit root process)    

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1,062 0,144 19 146  
Im, Pesaran and Shin W-
stat  -5,764 0,000 19 126 

ADF - Fisher Chi-square 52,921 0,055 19 146  ADF - Fisher Chi-square 111,715 0,000 19 126 
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PP - Fisher Chi-square 56,995 0,025 19 152  PP - Fisher Chi-square 133,908 0,000 19 133 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)   

Hadri Z-stat 5,213 0,000 19 171  Hadri Z-stat 4,055 0,000 19 152 
 

Belastingzaken      DLOG(belastingzaken)    
Method Statistic Prob.** sections Obs  Method Statistic Prob.** sections Obs 
Null: Unit root (assumes common unit root 
process)      Null: Unit root (assumes common unit root process)   
Levin, Lin & Chu t* -3,010 0,001 5 64  Levin, Lin & Chu t* -3,090 0,001 5 58 
Null: Unit root (assumes individual unit root 
process)      Null: Unit root (assumes individual unit root process)   

Im, Pesaran and Shin W-stat  -1,397 0,081 5 64  
Im, Pesaran and Shin 
W-stat  -2,368 0,009 5 58 

ADF - Fisher Chi-square 15,570 0,113 5 64  
ADF - Fisher Chi-
square 21,146 0,020 5 58 

PP - Fisher Chi-square 18,432 0,048 5 65  
PP - Fisher Chi-
square 21,799 0,016 5 60 

Null: No unit root (assumes common unit root process)     Null: No unit root (assumes common unit root process)  
Hadri Z-stat 5,463 0,000 5 70  Hadri Z-stat 1,049 0,147 5 65 

 
 

Pensioenenzaken in eerste en enige aanleg        
Null Hypothesis: CRPENNV__NL has a unit root   Null Hypothesis: GRCRPENN has a unit root  
Exogenous: Constant     Exogenous: Constant    
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, 
MAXLAG=1)   Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)  
           
   t-Statistic   Prob.*     t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2,206 0,216  Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,915 0,311 

Test critical values: 1% level  -4,421   
Test critical 
values: 1% level  -4,583  

 5% level  -3,260    5% level  -3,321  
 10% level  -2,771    10% level  -2,801  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.    *MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20  Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 9          observations and may not be accurate for a sample size of 8 
           
           
Beroepen in eerste en enige aanleg krachtens speciale wetten       
Null Hypothesis: RSSPWNV__NL has a unit root   Null Hypothesis: GRSPW has a unit root   
Exogenous: Constant     Exogenous: Constant    
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, 
MAXLAG=1)   Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)  
           
   t-Statistic   Prob.*     t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1,943 0,301  Augmented Dickey-Fuller test statistic -3,271 0,053 

Test critical values: 1% level  -4,421   
Test critical 
values: 1% level  -4,583  

 5% level  -3,260    5% level  -3,321  
 10% level  -2,771    10% level  -2,801  
           
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.    *MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20  Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 
        observations and may not be accurate for a sample size of 9          observations and may not be accurate for a sample size of 8 
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Bijlage 3 Cross-sectionele correlatie 

Bestuur ambtenarenzaken 

 
De groene lijnen staan voor een op 55 significante positieve residuele correlatie en de rode lijnen staan voor 
een op 5% significante negatieve correlatie.
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Bijstandszaken 
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Bouwzaken 
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Sociale verzekeringszaken 
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Kanton dagvaardingen arbeidszaken 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Kanton dagvaardingen handelszaken 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Kanton dagvaardingen huurzaken 
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Kanton verzoekschriften arbeidszaken 
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Kanton verzoekschriften familiezaken 
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Kanton verzoekschriften huurzaken 
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Rechtbank familiezaken 
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Rechtbank kort geding 

 
 
 



CROSS-SECTIONELE CORRELATIE 69 

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Rechtbank verzoekschriften BOPZ 
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Rechtbank verzoek faillissement 
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SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 

Rechtbank verzoekschriften handel 
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Bijlage 4 Autocorrelatietoets 

Rechtbank, dagvaarding, handel     
Dependent Variable: DLOG(RBDHANNH?)    
Included observations: 12 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 228    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
DLOG(RBDHANNH?(-1)) -0,098 0,058 -1,694 0,092 
C 0,045 0,006 7,102 0,000 
DLOG(UWWNH?) 0,131 0,030 4,389 0,000 
DUMH99 -0,288 0,016 -17,507 0,000 
DUMH02 -0,089 0,016 -5,423 0,000 
RES1_?(-1) -0,184 0,098 -1,878 0,062 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, verzoekschrift, familie    
Dependent Variable: DLOG(RBFAMNH?)    
Included observations: 10 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 190    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,031 0,009 3,547 0,001 
DLOG(UWWNH?(-2)) 0,196 0,072 2,732 0,007 
DLOG(VESNH?) -0,152 0,085 -1,780 0,077 
DLOG(EBYNV__NL(-1)) -0,280 0,073 -3,820 0,000 
RES1_?(-1) -0,232 0,066 -3,506 0,001 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Rechtbank, verzoekschrift, faillissement    
Dependent Variable: DLOG(RBVFAINH?)    
Included observations: 10 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 190    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,019 0,010 1,894 0,060 
DLOG(UWWNH?) 0,376 0,057 6,554 0,000 
DLOG(EBYNV__NL(-1)) -0,409 0,073 -5,582 0,000 
DLOG(RBVFAINH?(-1)) 0,026 0,112 0,235 0,814 
RES1_?(-1) -0,316 0,131 -2,409 0,017 
Fixed Effects (Cross)     
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Rechtbank, verzoekschrift, faillissement. 2    
Dependent Variable: DLOG(RBVFAINH?)    
Included observations: 10 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 190    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,022 0,010 2,257 0,025 
DLOG(UWWNH?) 0,429 0,060 7,153 0,000 
DLOG(EBYNV__NL(-1)) -0,363 0,074 -4,928 0,000 
DLOG(RBVFAINH?(-1)) -0,086 0,107 -0,799 0,426 
DLOG(RBVFAINH?(-2)) -0,073 0,057 -1,280 0,202 
RES1_?(-1) -0,212 0,130 -1,621 0,107 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, verzoekschrift, BOPZ    
Dependent Variable: DLOG(RBVBOPNH?)    
Included observations: 12 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 228    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,074 0,018 4,012 0,000 
DLOG(UWWNH?) 0,155 0,075 2,066 0,040 
DLOG(RBVBOPNH?(-1)) 0,015 0,214 0,069 0,945 
RES1_?(-1) -0,446 0,359 -1,242 0,216 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
     
Rechtbank, verzoekschrift, handel    
Dependent Variable: DLOG(RBVHANNH?)    
Included observations: 7 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 133    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,054 0,041 -1,322 0,189 
DLOG(UBYNH?) -1,625 0,444 -3,662 0,000 
DLOG(KAVNV__NL(-1)) -1,211 0,575 -2,105 0,038 
DUMH02 -0,174 0,081 -2,154 0,033 
DLOG(RBVHANNH?(-1)) -0,434 0,244 -1,778 0,078 
RES1_?(-1) 0,041 0,240 0,172 0,864 
Fixed Effects (Cross)     
     
Kanton, dagvaarding, arbeid     
Dependent Variable: DLOG(KTDARBNH?)    
Included observations: 11 after adjustments    
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Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 209    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,026 0,014 1,832 0,069 
DLOG(UWWNH?(-1)) 0,145 0,055 2,652 0,009 
DLOG(EBYNV__NL(-1)) -0,404 0,142 -2,852 0,005 
DLOG(CUANV__NL) -1,984 0,641 -3,097 0,002 
RES1_?(-1) -0,115 0,088 -1,299 0,196 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Kanton, dagvaarding, handel     
Dependent Variable: DLOG(KTDHANNH?)    
Included observations: 12 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 228    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,051 0,014 3,674 0,000 
DLOG(UWWNH?) 0,351 0,061 5,711 0,000 
DLOG(BTWNH?(-1)) 0,975 0,295 3,301 0,001 
DLOG(KTDHANNH?(-1)) -0,198 0,187 -1,059 0,291 
RES1_?(-1) -0,004 0,206 -0,020 0,984 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Kanton, dagvaarding, huur     
Dependent Variable: DLOG(KTDHUUNH?)    
Included observations: 15 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 285    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,069 0,014 4,931 0,000 
DLOG(HUPNH?) 1,070 0,400 2,673 0,008 
DUM03 0,170 0,023 7,495 0,000 
RES1_?(-1) -0,117 0,095 -1,237 0,217 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Kanton, verzoekschrift, arbeid     
Dependent Variable: DLOG(KTVARBNH?)    
Method: Pooled Least Squares     
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 152    
Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f.   
        corrected)     
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,010 0,063 0,166 0,868 
DLOG(UBYNH?(-2)) -2,112 0,766 -2,758 0,007 
DLOG(GRCKTVARB__NL) -0,351 0,129 -2,729 0,007 
RES1KTVARB_?(-1) 0,032 0,209 0,153 0,878 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Kanton, verzoekschrift, familie     
Dependent Variable: DLOG(KTVFAMNH?)    
Method: Pooled Least Squares     
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 228    
Cross-section SUR (PCSE) standard errors & covariance (d.f.   
        corrected)     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,043 0,018 2,372 0,019 
DLOG(UWWNH?) 0,244 0,080 3,037 0,003 
DLOG(BDINV?) -0,986 0,551 -1,790 0,075 
DLOG(KTVFAMNH?(-1)) -0,029 0,281 -0,103 0,918 
RES1KTVFAM_?(-1) -0,370 0,288 -1,287 0,200 
Fixed Effects (Cross)     
     
     
Kanton, verzoekschrift, huur     
Dependent Variable: DLOG(KTVHUUNH?)    
Included observations: 13 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 247    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,096 0,030 -3,238 0,001 
DLOG(HUSNH?) 1,659 1,291 1,286 0,200 
DLOG(VESNH?(-2)) 0,600 0,293 2,046 0,042 
RES1KTVHUU_?(-1) -0,499 0,178 -2,806 0,006 
DLOG(KTVHUUNH?(-1)) -0,244 0,168 -1,455 0,147 
DLOG(KTVHUUNH?(-2)) -0,141 0,104 -1,356 0,176 
Fixed Effects (Cross)     
     
Kanton, verzoekschrift, huur, 2     
Dependent Variable: DLOG(KTVHUUNH?)    
Included observations: 12 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 228    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,069 0,048 -1,452 0,148 
DLOG(HUSNH?) 1,216 1,311 0,928 0,355 
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DLOG(VESNH?(-2)) 0,644 0,286 2,255 0,025 
RES1KTVHUU_?(-1) -0,816 0,337 -2,426 0,016 
DLOG(KTVHUUNH?(-1)) 0,037 0,319 0,116 0,908 
DLOG(KTVHUUNH?(-2)) 0,054 0,227 0,239 0,812 
DLOG(KTVHUUNH?(-3)) 0,099 0,119 0,830 0,407 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, kort geding     
Dependent Variable: DLOG(RBDKTOTNH?)    
Included observations: 10 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 190    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,042 0,020 -2,089 0,038 
DLOG(RHUNH?) 1,843 0,869 2,121 0,035 
DLOG(UWWNH?) -0,132 0,051 -2,597 0,010 
DLOG(ADVNH?(-2)) 0,901 0,428 2,108 0,037 
DUM95 -0,120 0,050 -2,381 0,018 
RES1_?(-1) -0,224 0,083 -2,690 0,008 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, kort geding. 2     
Dependent Variable: DLOG(RBDKTOTNH?)    
Included observations: 10 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 190    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,042 0,020 -2,142 0,034 
DLOG(RHUNH?) 1,774 0,865 2,051 0,042 
DLOG(UWWNH?) -0,124 0,058 -2,138 0,034 
DLOG(ADVNH?(-2)) 0,923 0,422 2,185 0,030 
DUM95 -0,116 0,052 -2,258 0,025 
RES1_?(-1) -0,288 0,221 -1,302 0,195 
DLOG(RBDKTOTNH?(-1)) 0,045 0,199 0,226 0,822 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, Ambtenaren     
Dependent Variable: DLOG(RBAMBNH?)    
Included observations: 6 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 114    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,034 0,026 -1,281 0,204 
DLOG(UWWNH?) 0,451 0,132 3,425 0,001 
DLOG(RBAMBNH?(-1)) -0,138 0,186 -0,742 0,460 
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RESRBAMB2?(-1) -0,769 0,219 -3,513 0,001 
Fixed Effects (Cross)     
Met meer vertraagde variabelen kon er niet geschat worden.   
     
     
Rechtbank, bijstand     
Dependent Variable: DLOG(RBBIJNH?)    
Included observations: 6 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 114    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,049 0,030 1,654 0,102 
DLOG(UWWNH?(-1)) 0,645 0,184 3,503 0,001 
DLOG(LJONH?(-2)) 28,608 14,998 1,907 0,060 
DLOG(DUMBB) 0,223 0,109 2,049 0,043 
RESRBBIJ2?(-1) -0,294 0,091 -3,220 0,002 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, bijstand, 2     
Dependent Variable: DLOG(RBBIJNH?)    
Included observations: 6 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 114    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,036 0,029 1,259 0,211 
DLOG(UWWNH?(-1)) 0,530 0,222 2,386 0,019 
DLOG(LJONH?(-2)) 23,529 15,615 1,507 0,135 
DLOG(DUMBB) 0,138 0,139 0,997 0,321 
RESRBBIJ2?(-1) -0,679 0,320 -2,119 0,037 
DLOG(RBBIJNH?(-1)) 0,377 0,276 1,365 0,176 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, bouw     
Dependent Variable: DLOG(RBBO2NH?)    
Included observations: 6 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 114    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,044 0,021 2,096 0,039 
DLOG(KAVNV__NL(-2)) -1,199 0,666 -1,799 0,075 
DLOG(RBBO2NH?(-1)) -0,090 0,181 -0,494 0,622 
RESRBBO22?(-1) -0,543 0,240 -2,263 0,026 
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, bouw, 2     
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Dependent Variable: DLOG(RBBO2NH?)    
Included observations: 5 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 95    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -1,831 0,727 -2,519 0,014 
DLOG(KAVNV__NL(-2)) 0,023 0,211 0,108 0,914 
DLOG(RBBO2NH?(-1)) -0,706 0,224 -3,153 0,002 
RESRBBO22?(-1) 0,087 0,109 0,801 0,426 
DLOG(RBBO2NH?(-2))     
Fixed Effects (Cross)     
     
Rechtbank, Sociale verzekeringen    
Dependent Variable: DLOG(RBSVZNH?)    
Included observations: 7 after adjustments    
Cross-sections included: 19     
Total pool (balanced) observations: 133    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0,080 0,018 4,466 0,000 
DLOG(BTWNH?) -1,266 0,623 -2,031 0,045 
DLOG(DUMBP1) -0,523 0,041 -12,900 0,000 
DLOG(UAONH?) -2,551 0,842 -3,030 0,003 
RESRBSVZ2?(-1) -0,284 0,093 -3,045 0,003 
Fixed Effects (Cross)     
Met meer vertraagde variabelen kon er niet geschat worden.   
     
Belastingzaken     
Dependent Variable: DLOG(GHBELNHVAR1?)    
Included observations: 5 after adjustments    
Cross-sections included: 5     
Total pool (balanced) observations: 25    
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)   
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0,009 0,010 -0,890 0,385 
DLOG(BELDRUKVAR1?) 1,001 0,338 2,966 0,008 
RES1_?(-1) 0,073 0,271 0,269 0,791 
Fixed Effects (Cross)     
     
 
Pensioenzaken     
Dependent Variable: GRPEN     
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 15:34     
Sample (adjusted): 1998 2005     
Included observations: 8 after adjustments    
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
GRUIT 3,567 1,794 1,989 0,103 
C -0,144 0,059 -2,421 0,060 
RESIDPEN(-1) 0,049 0,445 0,111 0,916 
     
R-squared 0,469     Mean dependent var -0,173 
Adjusted R-squared 0,256     S.D. dependent var 0,187 
S.E. of regression 0,161     Akaike info criterion -0,535 
Sum squared resid 0,130     Schwarz criterion -0,505 
Log likelihood 5,138     F-statistic  2,207 
Durbin-Watson stat 1,786     Prob(F-statistic) 0,206 
     
     
Beroepen in eerste en enige aanleg krachtens speciale wetten     
Dependent Variable: GRSPW     
Method: Least Squares     
Date: 07/24/06   Time: 15:33     
Sample (adjusted): 1998 2005     
Included observations: 8 after adjustments    
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
C -0,063 0,025 -2,482 0,048 
RESIDSPW(-1) -0,263 0,386 -0,682 0,521 
     
R-squared 0,072     Mean dependent var -0,062 
Adjusted R-squared -0,083     S.D. dependent var 0,069 
S.E. of regression 0,071     Akaike info criterion -2,229 
Sum squared resid 0,031     Schwarz criterion -2,209 
Log likelihood 10,917     F-statistic  0,464 
Durbin-Watson stat 1,953     Prob(F-statistic) 0,521 
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