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Samenvatt ing 
 
 
Er is een discussie gerezen over de vraag, of de op historische principes 
gestoelde spreiding van rechtspraak nog wel de meest wenselijke is. Deze 
discussie hangt samen met een viertal ontwikkelingen: 
 
– Het streven naar een ‘slagvaardiger rechtspraak’, waarbij de verdeling 

van rechtsmacht een belangrijk agendapunt is;  
– Europese richtlijnen voor onder meer doelmatigheid en redelijke 

termijnen waaraan de Nederlandse rechtspraak dient te voldoen;  
– Snelle technologische ontwikkelingen, die zouden nopen tot een 

herbezinning op spreiding van rechtspraak; 
– Ontwikkelingen van concentratie, deconcentratie en samenwerking bij 

politie en het OM. 
 
In de discussie komen een aantal doelstellingen voor, zoals toegankelijkheid,  
doelmatigheid, rechtseenheid of voldoende specialisatie van rechters.  Echter 
de precieze betekenis van deze doelstellingen is vooralsnog niet helder. Ook 
het perspectief van waaruit deze doelen worden ingegeven (de 
rechtzoekende, het gerecht, of de overheid c.q. de Raad voor de Rechtspraak) 
wordt meestal niet geëxpliciteerd. Bovendien blijft in het midden, hoe de 
doelstellingen zich tot elkaar verhouden: sluiten ze elkaar wederzijds uit of 
zijn ze complementair, en wat is hun relatieve gewicht?  
 
Met dit onderzoek wordt beoogd om meer systematiek te brengen in de 
doelen en criteria die de revue passeren in de discussie rond de spreiding van 
verschillende onderdelen van de rechtspraak: gerechten, gerechtslokaties, 
rechters en zaken.  Het onderzoek is een eerste stap naar een conceptueel 
kader, dat gebruikt kan worden bij de discussie. 
De onderzoeksvragen die in deze studie zijn behandeld luiden als volgt.  
 
1 Wat is in het kort de stand van zaken op het gebied van discussie en 

onderzoek met betrekking tot de spreiding van rechtspraak? 
 
2 Welke inzichten, relevant voor vraagstukken over de spreiding van 

rechtspraak, kunnen worden ontleend aan literatuur over het 
Nederlandse onderwijssysteem en het stelsel van gezondheidszorg? 
a Welke andere dan in de discussie over de spreiding van rechtspraak 

al gebruikte criteria spelen een rol bij de vormgeving van deze 
sectoren? Aan welke beleidsdoelen worden deze criteria gekoppeld? 

b Hoe worden deze criteria geoperationaliseerd? Hoe komt men tot 
een afweging tussen de criteria? 

c Welke (beleids-)strategieën heeft men ingezet om de beschreven 
doelen te bereiken? In hoeverre zijn deze strategieën effectief 
gebleken?  

 
3 Welke van de gevonden criteria zijn nuttig voor het aanbrengen van meer 

systematiek in de discussie over de spreiding van rechtspraak? 
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Methode  
 
De vragen zijn behandeld aan de hand van een literatuurstudie. Allereerst is 
een voorlopig overzicht gemaakt van de huidige stand van zaken met 
betrekking tot de spreiding van rechtspraak. De belangrijkste punten van 
onderzoek en (beleids-)discussie zijn daarin op een rij gezet. Vervolgens zijn 
inzichten vergaard uit andere dan justitiële beleidsterreinen, die de discussie 
rond de spreiding van rechtspraak een nieuwe impuls kunnen geven. Vooral 
in de gezondheidszorg en in het onderwijs is veel aandacht besteed aan 
spreidingsvraagstukken. Het onderhavige onderzoek heeft zich dan ook 
toegespitst op deze twee sectoren. Allereerst zijn de spreidingsdoelstellingen 
van het onderwijs en de zorg geïnventariseerd en zo vergaand mogelijk 
geconcretiseerd (dat wil zeggen: uitgewerkt in concretere criteria en normen). 
Vervolgens is kennis vergaard over de beleidsstrategieën die in het onderwijs 
en de zorg zijn aangewend om deze doelstellingen te bereiken, en over het 
succes hiervan.  
Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn een aantal begrippen uit 
elkaar gehouden. Ten eerste, de verschillende mogelijke onderwerpen van 
spreiding; en ten tweede, de verschillende perspectieven die in de discussie 
kunnen worden ingenomen.  
 
Wat wordt er gespreid? 
Bij de spreiding van rechtspraak wordt in de eerste plaats vaak gedacht aan 
de concentratie of deconcentratie van lokaties, de gerechtsgebouwen. Bij 
deconcentratie worden nevenlokaties opgericht. Deze nevenlokaties kunnen 
integraal zijn (complete gerechten) of functioneel (alleen bepaalde 
gerechtelijke functies). Met de term ‘gerecht’ wordt gedoeld op de integrale 
rechtbanken en hoven, inclusief de gerechtsbesturen. Bij concentratie kan 
besloten worden om een groter aantal lokaties onder één gerecht te laten 
vallen. In de tweede plaats kunnen, behalve lokaties, de gerechten zelf 
onderwerp van spreiding zijn. Hiervoor zijn verdergaande organisatorische 
ingrepen nodig, zoals het opgaan van complete rechtbanken in één of twee 
centrale rechtsinstanties. In de derde plaats kunnen rechtszaken worden 
gespreid, bijvoorbeeld in geval van over-of onderbelasting van specifieke 
gerechten. De spreiding van rechtszaken wordt nu geregeld door de regels 
van de relatieve competentie (zie boven).  
In de vierde plaats zouden rechters kunnen reizen van gerecht tot gerecht, 
afhankelijk van de zaken die ze toegewezen krijgen.  
 
Perspectieven  
Behalve het onderwerp van spreiding is het van belang om te specificeren, op 
welke groep(-en) in de samenleving een spreidingsdoel betrekking heeft. 
Deze keuze betreft het perspectief dat wordt ingenomen. In dit onderzoek 
worden drie perspectieven onderscheiden: gebruiker (rechtzoekende, scholier 
of patiënt); organisatie (gerecht, school of ziekenhuis) of bestuur (overheid).  
Bij het streven naar een zo daadkrachtig mogelijk bestuur, bijvoorbeeld, 
overheerst het perspectief van de overheid (en, in de rechtspraak, van de 
Raad voor de Rechtspraak). Bij het streven naar een zo goed mogelijke 
dienstverlening overheerst het perspectief van de gebruiker. Een beleidsdoel 
kan sterk vanuit één enkel perspectief zijn ‘gedacht’, maar ook vanuit 
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meerdere perspectieven tegelijk. Zo is de transparantie van de organisatie 
(school of gerecht) relevant voor het functioneren ervan, maar dient het ook 
het overzicht bij gebruikers. 
 
 
Spreiding van rechtspraak: stand van zaken en discussie  
 
De verkenning van de stand van zaken in de rechtspraak laat een aantal 
dingen zien. 
In de eerste plaats stemt de verdeling van aantallen rechtzaken over de 
Nederlandse gerechten overeen met de verdeling van personeel. Wel zijn 
sommige typen zaken sterk over- of ondervertegenwoordigd bij een bepaalde 
rechtbank (bijv. strafzaken in Haarlem, vanwege de luchthaven Schiphol).   
In de tweede plaats lopen er intussen een aantal initiatieven met betrekking 
tot de spreiding van zaken. Zo kan de Raad voor de Rechtspraak in geval van 
capaciteitsproblemen rechtzaken gedurende een bepaalde tijd aan een ander 
gerecht toewijzen. Ook bestaan er voor vreemdelingenzaken en mega-
strafzaken speciale coördinatiecentra van waaruit zaken worden toebedeeld 
aan de rechtbanken met de meeste capaciteit. Daarnaast zijn spreiding en 
schaalgrootte van gerechten en gerechtslokaties (‘specialisatie door 
concentratie’) een belangrijk punt van aandacht voor de Raad voor de 
Rechtspraak.  
In de derde plaats blijkt uit de hoofdlijnen van de discussie over de spreiding 
van rechtspraak, dat er behoefte is aan meer systematiek in en uitwerking van 
beleidsdoelstellingen.  Zo worden ongelijksoortige normen voor 
‘bereikbaarheid’ door elkaar gebruikt, variërend van ‘minimaal zaaksaanbod’ 
(organisatieperspectief) tot ‘bereikbaarheid binnen 45 minuten’ (perspectief 
van de rechtzoekende).  
 
 
Verkenning van inzichten uit onderwijs en zorg  
 
Doelstellingen  
 
De doelstellingen die veel voorkomen in de discussie over de spreiding van 
rechtspraak zoals doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit, staan ook 
centraal in onderwijs en zorg. Net als in de rechtspraak blijven ook de 
doelstellingen en criteria in het onderwijs en de zorg ‘hangen’ op een zeker 
abstractieniveau. Niettemin worden de doelstellingen hier verder uitgewerkt 
in criteria en normen.  
 
Doelmatigheid  
De manier waarop het aanbod is gespreid hangt sterk samen met de 
doelmatigheid binnen een sector. De doelstelling van doelmatigheid is in het 
onderwijs en in de zorg nader uitgewerkt in een viertal criteria. Macro-
doelmatigheid (onderwijs) verwijst naar de taakverdeling tussen 
onderwijsinstellingen. Dit criterium speelt vooral een rol bij de erkenning van 
nieuwe opleidingen, waarbij wordt ingeschat in hoeverre deze het bestaande 
aanbod completeren (of tenminste niet verstoren). Technische doelmatigheid 
(zorg) is geënt op bedrijfseconomische aspecten en op de benutting van 
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schaalvoordelen en synergie-effecten (het gebruik van dezelfde faciliteiten 
voor een breder aanbod van zorg). Met dynamische doelmatigheid wordt 
gedoeld op het met product-of procesinnovaties inspelen op 
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals veranderende 
behoeften van studenten of patiënten. Met allocatieve doelmatigheid wordt 
verwezen naar de verhouding tussen enerzijds het aanbod en anderzijds de 
maatschappelijke vraag. In het onderwijs wordt in dit verband een 
bijpassende regionale spreiding benadrukt; in de zorg streeft men naar een 
optimale prijs-kwaliteitverhouding voor zorgvragers. In de zorg wordt 
tenslotte transparantie als afzonderlijk criterium van doelmatigheid 
onderscheiden. Dit betreft aspecten als het helder van elkaar onderscheiden 
van posities en rollen en het beschikbaar zijn van voldoende informatie over 
kwaliteit en prijs.  
 
Toegankelijkheid  
In het onderwijs worden er drie toegankelijkheidscriteria onderscheiden. Met 
financiële toegankelijkheid doelt men op redelijke collegegelden en eigen 
bijdragen. Regionale toegankelijkheid houdt een fijnmazige spreiding van 
scholen en opleidingen in, ter bevordering van de bereikbaarheid voor de 
leerling. Met keuzevrijheid beoogt men voldoende variatie tussen bereikbare 
opleidingen te waarborgen. In de zorg is toegankelijkheid niet opgedeeld in 
expliciete normen. Wel is in de zorg het criterium van tijdigheid cruciaal, wat 
betrekking heeft op de nabijheid en beschikbaarheid van spoedeisende hulp. 
Er bestaan bovendien concrete indicatoren voor de tijdigheid van niet-
spoedeisende hulp. Zo moet 80% van de patiënten binnen vijf weken terecht 
kunnen voor een dagbehandeling of ziekenhuisopname.  
 
Kwaliteit  
Spreidingsmaatregelen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van 
overheidsvoorzieningen. Kwaliteit is een hoofddoelstelling in het onderwijs- 
en zorgstelsel. Voor de bekostiging van onderwijs- en zorginstellingen is 
voldoende kwaliteit zelfs een voorwaarde. Scholen en ziekenhuizen krijgen 
meer eigen verantwoordelijkheid in het waarborgen van kwaliteit, waarbij de 
burger wordt gezien als kritische klant.  
In de zorg wordt momenteel gewerkt aan een stelsel van prestatienormen en 
–indicatoren om de kwaliteit van instellingen te monitoren. Een voorbeeld 
van een prestatienorm is ‘patiëntgerichtheid’, met als indicatoren (a) 
consumentenvertrouwen en (b) ervaringen van patiënten of cliënten.   
 
 
Ervaringen met strategieën van spreiding  
 
In onderwijs en zorg zijn ervaringen opgedaan met beleidsstrategiëen om de 
verschillende doelen te bereiken. Omdat in de rechtspraak vergelijkbare 
strategieën worden overwogen of ingezet, zijn ook deze inzichten bruikbaar.  
 
Schaalvergroting 
De betekenis van schaaleffecten voor het aantal afgehandelde rechtzaken is 
beperkt. Dit blijkt zowel uit ervaringen in de zorgsector als uit onderzoek over 
de rechtspraak. Welke schaalgrootte van gerechten de hoogste productiviteit 
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oplevert kan van veel factoren afhangen, zoals het takenpakket of de omvang 
van de bevolking in een bepaalde regio. Gebleken is dat rechtbanken met een 
formatie tussen 300 en 400 fte ‘het goed doen’ in termen van overzichtelijk-
heid, collegialiteit en de korte lijnen in de beheersstruktuur. Nader 
onderzoek, vooral naar de relatie tussen de schaalgrootte van gerechten en 
(onder meer) ‘productiviteit’, kwaliteit en toegankelijkheid, is op zijn plaats. 
 
Samenwerking 
Momenteel wordt samenwerking tussen gerechten verder gestimuleerd. Dit 
kan leiden tot een nieuwe verdeling van werk-of beheerslasten tussen 
gerechten in een specialisatiegebeid. De eerste ervaringen in het onderwijs 
met vergelijkbare vormen van samenwerking zijn positief.  
 
Taakherschikking (delegatiepatronen) 
Eerste ervaringen met taakherschikking in de zorg zijn positief. Dankzij 
praktijkondersteuners is de werklast van huisartsen afgenomen, en zouden de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg zijn toegenomen. Ook de 
rechtspraak kan gebaat zijn bij taakherschikking. Mogelijk kunnen 
(voorbereidende) taken ook door anderen dan rechters worden uitgevoerd. 
Door Justitie wordt intussen onderzoek verricht naar deze 
‘delegatiepatronen’.  
 
Prestatie-indicatoren 
In onderwijs, zorg en in de rechtspraak bestaat er een tendens naar de 
ontwikkeling van prestatie-indicatoren, waarvan de financiering van 
instellingen kan afhangen. Dit uit oogpunt van doelmatigheid en 
cliëntgerichtheid. Over de invulling van prestatie-indicatoren in de 
rechtspraak zal waarschijnlijk nadere discussie ontstaan (gaat het om het 
aantal afgedane zaken, of (ook) om bereikbaarheid en specialisatie?). Voor 
onbedoelde neveneffecten van presatie-indicatoren zal in ieder geval moeten 
worden gewaakt.  
 
 
Concluderend  
 
In de conclusie van dit onderzoek zijn een aantal fictieve denkmodellen van 
spreiding de revue gepasseerd, variërend van de concentratie of 
deconcentratie van gerechten (c.q. lokaties) tot een aanpak waarmee 
rechtszaken kunnen worden verdeeld over de gerechten. Idealiter zou men 
aan de hand van een uitgewerkt toetsingskader moeten kunnen bepalen, 
welk spreidingsmodel het best aansluit op de besproken doelstellingen (en de 
successen van eerder beleid). Omdat de doelstellingen en criteria waaraan 
wordt getoetst nog niet helder zijn, is dit nu nog niet mogelijk. Bovendien 
zijn de inzichten in de successen van verschillende vormen van spreiding nog 
niet concludent. De uiteindelijke keuze voor een specifiek spreidingsmodel 
hangt af van de  gewichten die aan de verschillende doelstellingen worden 
toegekend. Dit zijn politieke keuzes. Wel kan op basis van het ingenomen 
perspectief, of van de mate van overheidsverantwoordelijkheid al wel een 
eerste indeling naar gewicht worden gemaakt.  
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Het in dit onderzoek ontwikkelde eerste conceptuele kader van doelstellingen 
(en criteria) en strategieën kan worden toegepast teneinde meer systematiek 
en helderheid in de discussie  over de spreiding van rechtspraak te krijgen. Op 
deze manier kan mogelijk een nadere specificatie van centrale doelstellingen 
en strategieën worden verkregen.  
Daarnaast kan het conceptuele kader verder worden aangescherpt aan de 
hand van nader onderzoek naar de successen van eerder spreidingsbeleid. 
 


