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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. 
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1 Spreiding van rechtspraak 
 
 
1.1 Inleiding 
 
Met deze studie 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 (gerechtslokaties, gerechten, 
zaken, rechters). Voorbeelden van zulke doeleinden zijn: toegankelijkheid 
voor de rechtzoekende, doelmatigheid, rechtseenheid of specialisatie van 
rechters. Relevante inzichten voor de invulling van deze doeleinden zullen 
worden ontleend aan de Nederlandse onderwijs- en zorgsector. Hiermee 
vormt de studie een eerste stap naar een nieuw conceptueel kader, dat 
gebruikt kan worden in de discussie over de spreiding van rechtspraak1. 
 
1.1.1  De rechterlijke organisatie in Nederland  
 
De lokaties van de negentien arrondissementsrechtbanken in Nederland zijn 
duidelijk een product van de geschiedenis (Albers e.a., 2004:17). Gedurende 
de negentiende eeuw werden deze bepaald op basis van hun bereikbaarheid 
per ‘trekschuit’ of per postkoets binnen aanvaardbare tijd.  
In 1933 is gekozen voor vier niveaus van reguliere civiele en strafrechtspraak 
(2004:17). Op het laagste niveau bevinden zich de 62 kantongerechten voor 
de kleinere zaken, daarboven de 19 rechtbanken voor criminele delicten en 
de grotere handelszaken. Voor Hoger Beroep zijn er 5 gerechtshoven en voor 
cassatie de Hoge Raad in Den Haag. Naast deze vier niveaus van civiele- en 
strafrechtspraak bestaan er sinds 1902 tal van bestuursrechtelijke colleges, 
zoals de verschillende Raden van Beroep, de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB), het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) en de afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State (RvS). In 1984 zijn de verschillende Raden 
van Beroep opgeheven.  
De regels van de ‘relatieve competentie’ bepalen, welk gerecht van welke 
soort bevoegd is om een zaak te behandelen. Deze regels sluiten vaak aan bij 
geografische aspecten van een zaak, zoals de woonplaats van partijen in de 
meeste civiele zaken. In het strafrecht geldt vaak de plaats van de 
gebeurternis of het delict, of anders de plaats waar tegen een verdachte een 
vervolging terzake van een ander feit is begonnen (Albers et al., 2004:16)2. In 
Nederland overheerst de zogenaamde ‘generalisten-doctrine’, dat in principe 
elke rechter de juridische deskundigheid moet bezitten om een zaak te 
kunnen behandelen (Albers et al., 2004:18). 

 
1  Naast de begeleidingscommissie (zie Appendix II) zijn veel zinvolle aanwijzigingen ten 

behoeve van deze studie afkomstig van R.J. Bokhorst, M. van Ewijk en A. van der Laan 
(interne leescommissie WODC).  De cijfers over de verdeling van zaken tussen en binnen 
rechtbanken (Appendix I) zijn tot stand gekomen met dank aan N. Dijkhoff. 

2  Strafrecht: zie artt 2-6 Wetboek van Strafvordering. Bestuursrecht: zie Awb 8:7 en 8:8. Bij 
civiele zaken geldt als hoofdregel dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde 
bevoegd is. Ook kunnen echter andere rechters bevoegd zijn, bijvoorbeeld waar partijen 
komen tot een ‘forumkeuzebeding’. 
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Tegenwoordig is er in Nederland een drie-lagige rechtspraak: (1) 
rechtbanken, (2) gerechtshoven, inclusief de bijzondere appèlcolleges CBB, 
CRvB en de afdeling rechtspraak van de RvS en (3) de Hoge Raad. Dit is het 
gevolg van een grondige herziening van het Nederlandse rechtsbestel tussen 
1992 en 2002. De eerste fase van deze herziening (1992-1996) bestond uit een 
vergaande integratie van bestuursrechtelijke colleges met de reguliere 
rechtspraak. In de tweede fase van de herziening (1998-2002) zouden de 
kantongerechten aanvankelijk geheel worden geïntegreerd in de rechtbanken 
(Struiksma et al., 2000:2). Uiteindelijk is, uit oogpunt van doelmatigheid, 
gekozen voor een minder vergaande bestuurlijke onderbrenging (sector 
kanton, civiel, straf en bestuur van de rechtbanken). Bovendien is met ingang 
van januari 2002 een landelijke Raad belast met beheerstaken, algemene 
advisering en met de coördinatie van rechtspraak en rechterlijke 
samenwerking (Raad voor de Rechtspraak, 2004).  
 
1.1.2 De huidige discussie rond de spreiding van rechtspraak  
 
Er is een discussie gerezen over de vraag, of de op historische principes 
gestoelde spreiding van rechtspraak nog wel de meest wenselijke is. Zo kan 
deze aanleiding geven tot piekbelasting, schaalgrootte-problemen of een 
gebrek aan specialisatie op specifieke rechtsgebieden (Kamerstukken II, 2003-
2004, 29 279 nr. 3, p. 16). De vraag speelt zowel bij de overheid (in haar 
streven naar een ‘slagvaardiger’ rechtspleging, Kamerstukken II, 2004) als bij 
de Raad voor de Rechtspraak (2003a).  
De opkomende discussie valt samen met een viertal ontwikkelingen.  
In de eerste plaats speelt de vraag naar de optimale spreiding van 
bevoegdheden en organisaties ook bij andere ketenpartners die sterk 
verweven zijn met de rechtspraak, zoals de Politie (Rosenthal et al., 1998) en 
het Openbaar Ministerie (OM, 2002). Relevante spreidingscriteria zijn hier: 
efficiënte bedrijfsvoering, continuïteit en samenwerking tussen de 
ketenpartners. Beneden wordt dieper ingegaan op het spreidingsbeleid van 
het OM.  
In de tweede plaats is de ‘verdeling van rechtsmacht’ een belangrijk 
beleidsvraagstuk voor de Directie Strategie Rechtspleging (DSR), binnen het 
streven naar een ‘slagvaardiger’ rechtspraak. Het vraagstuk is op de agenda 
geplaatst in verband met de toenemende druk op de rechterlijke macht 
(Jaarplan DSR, 2003:5,9). 
In de derde plaats dient het functioneren van de Nederlandse rechtspraak in 
toenemende mate te voldoen aan Europese richtlijnen (Europese Raad, 1987, 
2001; CEPEJ, 2003). CEPEJ (European Commission for the Efficiency of 
Justice) heeft tot taak om kennisuitwisseling en ervaring tussen lidstaten op 
het gebied van rechtsbijstand, doelmatigheid en termijnen van rechterlijke 
procedures, en alternatieve geschillenbeslechting te bevorderen.  
Ten slotte wordt de snelle technologische vooruitgang, zoals de sterk 
verbeterde afstandscommunicatie regelmatig als argument gebruikt voor een 
herbezinning op de spreiding van rechtspraaak.  
In deze discussie ontbreekt het (vooralsnog) aan systematiek. Verschillende 
argumenten, variërend van geografische bereikbaarheid voor de burger tot 
kostenbesparing, zijn de revue inmiddels gepasseerd. Zo werden in de 
debatten rond de herziening van de rechterlijke organisatie (1992-2002) de 
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volgende overkoepelende doelstellingen genoemd (bijv. Kamerstukken II 
1991-2, 22 495 nrs. 1-2).  
– Het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren c.q. in stand houden 

van de juridische kwaliteit en het juridische gehalte van de rechtspraak; 
– Het scheppen van voorwaarden ter verbetering van de cliëntgerichtheid 

van de rechtspleging;  
– Het scheppen van evenwicht in de struktuur van de rechterlijke 

organisatie. 
Het merendeel van de Tweede Kamer betwijfelde het nut van deze ‘rechtbank 
nieuwe stijl’ voor de burger, vooral in termen van ‘zichtbaarheid, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid’. Volgens de VVD vormde de 
kwetsbaarheid van de kleinere kantongerechten het voornaamste argument 
voor de integratie van de kantongerechten in de rechtbanken (Struiksma et 
al., 2000:8). Het wetsvoorstel voor een volledige integratie werd uiteindelijk 
verworpen. De Commissie-Leemhuis (1998) formuleerde vervolgens een 
nieuw voorstel voor de reorganisatie van de rechterlijke macht, gebaseerd op 
de volgende doelstellingen:  
1 onafhankelijkheid; 
2 kwaliteit; en 
3 doelmatigheid.  
 
Met deze doelstellingen werd gedoeld op een transparanter 
overheidsorganisatie, met een zichtbaar verband tussen inzet van middelen, 
producten en diensten en de beoogde effecten3. 
Na 2000 heeft ook het begrip ‘rechtspraak op maat’ aan terrein gewonnen: 
van taakuitvoerder met een hiërarchische instelling zou de rechtspraak zich 
moeten ontwikkelen tot professionele dienstverlener met een sterk 
klantgerichte benadering (Struiksma e.a. 2000: 17-8; Kamerstukken II, 2003-
2004, 29 279 nr. 3). 
 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 
De precieze betekenis van de in de discussie over de rechtspraak 
voorkomende doelstellingen, zoals financiële of fysieke toegankelijkheid, 
doelmatigheid, rechtseenheid of voldoende specialisatie van rechters is 
vooralsnog niet duidelijk. 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?  

 
3  De organisatie van de rechterlijke macht zag er in dit voorstel als volgt uit: (1) integraal 

management: versterking van het bestuurlijke vermogen van rechtbanken; (2) aanpassing 
bestuursstruktuur: (a) Raad voor de Rechtspraak met 5 leden (waarvan 3 rechters) (b) 
bestuurlijke samenvoeging van kantongerechten en rechtbanken (zelfstandige sector 
kanton binnen rechtbank) en (c) driekoppige ‘colleges van bestuur’ van de gerechten, 
analoog aan het bedrijfsleven.  
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De huidige discussie zou gebaat zijn met meer systematiek in termen van 
doelstellingen en criteria die betrekking hebben op de spreiding van 
rechtspraak. Met dit onderzoek wordt een eerste stap in deze richting gezet.  
 
De volgende onderzoeksvragen zullen worden behandeld:  
 
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? 
 
In dit onderzoek wordt allereerst een voorlopig overzicht geboden van de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de spreiding van rechtspraak. 
Hiermee worden de belangrijkste punten van onderzoek en (beleids-
)discussie op een rij gezet.  
Vervolgens worden inzichten aangereikt vanuit andere dan justitiële 
beleidsterreinen, die de discussie rond de spreiding van rechtspraak een 
nieuwe impuls kunnen geven. Vooral in de gezondheidszorg (o.a. Boot, 1998) 
en het onderwijs (Onderwijsraad, 2001) is veel aandacht besteed aan 
spreidingsvraagstukken. Dit onderzoek beperkt zich tot deze twee sectoren. 
Allereerst zullen de spreidingsdoelstellingen vanuit het onderwijs en de zorg 
worden geïnventariseerd, en zo vergaand mogelijk worden geconcretiseerd 
(uitgewerkt in concretere criteria en normen).  
Naast kennis over de uitwerking van spreidingsdoelstellingen zal kennis 
worden vergaard over het effect van eerdere beleidsstrategieën op het 
bereiken van deze doelstellingen. Wanneer bijvoorbeeld zou blijken dat 
wijzigingen in de schaalgrootte van scholen of ziekenhuizen geen effect 
hebben op de doelmatigheid, dan is dit mogelijk relevant voor de discussie 
rond de spreiding van rechtspraak.  
Verschillende doelstellingen kunnen leiden tot uiteenlopende keuzes in de 
spreiding van rechtspraak. Welke keuze men uiteindelijk maakt, hangt af van 
het relatieve gewicht dat men toekent aan de verschillende doelstellingen; 
bijvoorbeeld toegankelijkheid voor de rechtzoekende versus doelmatigheid 
van rechtspreken (Struiksma e.a., 2000). Aan de toekenning van deze 
gewichten liggen politieke keuzes ten grondslag. Voorzover beschikbaar, 
zullen vergelijkbare afwegingen en keuzes uit het onderwijs en de zorg 
worden beschreven.  
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Met deze inzichten wordt beoogd de eerste stap te zetten naar een nieuw 
conceptueel kader, dat kan worden ingezet bij discussie, en bij de 
beoordeling van plannen voor de spreiding van rechtspraak. Bij de 
ontwikkeling van dit conceptuele kader worden 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? 
Wat is binnen de rechtspraak nu precies het onderwerp van spreiding: 
gerechten, rechters, en/of rechtzaken? 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. In dit verband zijn verdergaande organisatorische 
ingrepen relevant, bijvoorbeeld 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 de spreidingsmaatregel is gericht. Deze 
keuze betreft het perspectief dat bij specifieke vormen van spreidingsbeleid 
wordt ingenomen. Bij het streven naar een zo daadkrachtig mogelijk bestuur 
van de rechtspraak overheerst het perspectief van de overheid (in het 
bijzonder, de ministeries van justitie en financiën) en de Raad voor de 
Rechtspraak (2004:24) (macro). Bij het streven naar een zo goed mogelijke 
dienstverlening overheerst het perspectief van de rechtzoekende (micro). 
Rechtzoekenden kunnen variëren van burgers en bedrijven tot 
overheidsorganen. Het perspectief van de organisatie (meso) overheerst ten 
slotte bij het streven naar zo doelmatig mogelijk functionerende gerechten 
(zie ook Van Dijk en van der Jagt, 2003; Baas en Niemeijer, 1999; 
Kamerstukken II, 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2). 
Een beleidsdoel kan sterk vanuit één enkel perspectief zijn ‘gedacht’ (bijv. 
toegankelijkheid van rechtspraak is het meest relevant voor de 
rechtzoekende); maar ook vanuit meerdere perspectieven tegelijk (bijv. de 
transparantie van de organisatie is relevant voor het functioneren van een 
gerecht, maar dient ook het overzicht bij de rechtzoekende). 
Tabel 1 geeft een eerste overzicht van aspecten van de rechterlijke macht die 
relevant (kunnen) zijn bij spreidingsvraagstukken.  
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Tabel 1  Overzicht van relevante aspecten bij de spreiding van rechtspraak 
Vragers (rechtzoekenden) Burgers, kleine bedrijven 

Privaatrechtelijke rechtspersoon  
Officier van Justitie (strafrecht)  
Overheidsorgaan (bestuursorgaan, rechtspersoon)  

Aanbieders  Gerechten (met gerechtsbesturen), al of niet bestaande uit 
meerder sectoren (kanton-, civiel-, straf-, bestuursrecht) of 
meerdere lokaties. 

Wat wordt gespreid? 
(variabelen) 

Gerechtsgebouwen: lokaties, nevenlokaties; 
De gerechten (als bestuurlijke eenheid);   
Rechtszaken (nu: regels van de relatieve competentie);  
Rechters 

Spreidingsprincipe  (Van oudsher): bereikbaarheid per postkoets of trekschuit voor 
rechtzoekende 

Perspectieven Overheid en Raad van de Rechtspraak 
Organisatie: gerechten (met besturen)  
Rechtzoekende: burger, overheidsorgaan, rechtspersoon 

 
In de rest van dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de huidige stand 
van zaken met betrekking tot de spreiding van rechtspraak.  
 
 
1.3 Spreiding van rechtspraak: stand van zaken 
 
De financiering van de gerechten in Nederland is in grote lijnen afgestemd op 
de omvang van de werklast die de verwerking van de zaaksstroom met zich 
meebrengt. Op basis van dit budget bepalen gerechten zelf hun 
personeelsomvang. De grootte van een gerecht hangt dus sterk samen met 
het aantal zaken dat het te verwerken krijgt.  
 
1.3.1 Verdeling van zaken over gerechten  
 
Hoe is de rechtspraak eigenlijk over Nederland verdeeld? In bijlage 1 wordt 
een eerste indruk gegeven met behulp van gegevens van de Raad voor de 
Rechtspraak, over het jaar 2003. Hiermee worden (mogelijke) ‘pieken en 
dalen’ in de verdeling van typen zaken over de Nederlandse rechtbanken in 
kaart gebracht. Deze gegevens zijn onderverdeeld in zaken voor enerzijds de 
sectoren civiel-, bestuurs- en strafrecht (tabellen 1 en 3 van bijlage 1) en 
anderzijds de sector kanton (tabellen 2 en 4 van bijlage 1).  
Eerst is per rechtbank gekeken of de procentuele verdeling van typen zaken 
afwijkt van de zaaksverdeling binnen ‘de gemiddelde Nederlandse 
rechtbank’. Vervolgens is bezien of de procentuele verdeling van de 
verschillende typen zaken tussen rechtbanken pieken of dalen vertoont. 
 

Verdeling van zaken binnen rechtbanken  
Tabellen 1 en 2 van bijlage 1 geven een indruk van de verdeling van de 
procentuele verdeling van zaken over respectievelijk de sectoren civiel, 
bestuurs- en strafrecht, per rechtbank (over 2003). Tussen de sector kanton en 
de overige sectoren van de rechtbank bestaan weinig overeenkomsten wat 
betreft de verdeling van zaakslast. Alleen wat betreft strafzaken overlappen de 
bevindingen enigszins. Deze verschillen kunnen aanleiding geven tot een 
sectorgewijze benadering van de spreiding van typen zaken. Het aandeel 
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bestuurszaken en handelszaken blijkt over het geheel genomen niet sterk te 
variëren. De spreiding van rechtspraak herzien heeft hier dan ook geen 
prioriteit. Een paar lichte ‘uitschieters’ met relatief veel handelszaken zijn 
Assen, Zutphen en Zwolle (en bij de kantongerechten Almelo en Groningen). 
Opvallend is het kleine aandeel handelszaken bij de sector kanton in 
Amsterdam en in Maastricht. Familiezaken besloegen ongeveer één kwart 
van de zaken van de rechtbanken Alkmaar en Maastricht; tegen ongeveer 
éénzesde in Haarlem en Amsterdam. Bij de sector kanton van de rechtbanken 
bleken familiezaken sterk oververtegenwoordigd in Middelburg, Roermond 
en Alkmaar, en weinig aanwezig in Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht. De 
aandelen strafzaken variëren het sterkst tussen de gerechten. De sector 
strafrecht van de rechtbank Haarlem (waar Schiphol onder valt) kreeg veruit 
het grootste aandeel (59%) strafzaken, gevolgd door Rotterdam, Den Haag en 
Arnhem. De sectoren kanton van Amsterdam, Maastricht en Rotterdam 
kregen relatief veel strafzaken; in tegenstelling tot de kleine percentages in 
onder meer Almelo, Alkmaar, Middelburg en Breda.  
 

Verdeling van zaken tussen rechtbanken  
Vervolgens is bezien of de procentuele verdeling van de verschillende typen 
zaken tussen rechtbanken pieken of dalen vertoont. Tabellen 3 en 4 van 
bijlage 1 geven een indruk van de verdeling van inkomende zaken over 
respectievelijk de sectoren bestuur- en civiel en de sector kanton van de 
rechtbanken (in procenten). Van alle typen zaken nemen de grote steden 
(Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) het grootste gedeelte voor hun 
rekening; bij strafzaken ook Schiphol. Het aantal handelszaken bij de sector 
kanton van Amsterdam bleek niettemin opvallend laag.  
De verdeling van zaken tussen de rechtbanken stemt goeddeels overeen met 
de verdeling van personeel, in fte’s. Alleen de rechtbank Breda lijkt weinig 
personeel te hebben in verhouding tot het aandeel zaken dat deze rechtbank 
te verwerken krijgt.  
 
1.3.2  De waardering van rechtbanken in de huidige situatie  
 
Het algemeen functioneren en de dienstverlening van rechtbanken worden 
door zowel rechtzoekenden als professionele partners positief gewaardeerd. 
Deze waardering varieert echter per sector; de bestuursrechter komt als beste 
naar voren.  
Dit blijkt uit een klantwaarderingsonderzoek uit 2002 onder zes rechtbanken: 
Alkmaar, Dordrecht, Groningen, Leeuwarden, Roermond, Zutphen (Prisma, 
2002). Hierin zijn rechtzoekenden en professionale partners ondervraagd over 
een aantal voor spreiding relevante doeleinden. De volgende doeleinden 
laten volgens deze respondenten nog te wensen over:  
– Rechtseenheid: meer overleg en jurisprudentie-afstemming nodig  
– Ongelijke deskundigheid en bejegening tussen rechters  
– Klantgerichtheid en informatievoorziening  
– Wachttijden bij zittingen. Dit heeft te maken met de doelmatigheid van 

rechtspraak.  
De geografische bereikbaarheid van gerechten kwam niet aan de orde; 
evenmin als financiële barrières voor rechtzoekenden. 
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1.3.3  Recent spreidingsbeleid  
 
De organisatie van het OM en de gerechtelijke indeling zijn sterk verweven: 
elk OM-kantoor (arrondissementsparket) is gekoppeld aan een rechtbank, en 
in principe zijn parket en rechtbank gevestigd in hetzelfde gebouw. Ondanks 
deze sterke koppeling is de indeling van het OM al enige tijd in beweging 
(OM, 2002a). Enerzijds is er sprake van deconcentratie, door het openen van 
kantoren buiten het parketgebouw (frontoffices, Justitie-In-de-Buurt). 
Anderzijds is er concentratie, waarbij samenwerkingsconstructies tussen 
parketten op de specialistische gebieden (financieel-economische 
criminaliteit, milieudelicten e.d.) tot stand is gebracht. Dit resulteerde in de 
vorming van een interregionale fraudeaanpak en een aantal expertisecentra 
(OM, 2002a,b).  
Op 6 oktober 2004 (NRC) werd bekend dat het OM een ingrijpende 
reorganisatie aan het voorbereiden is. Op de lange termijn worden niet 
negentien, maar tien arrondissementsparketten voorgesteld. Het landelijke 
parket in Den Haag zou daarbij meer sturingsmogelijkheden krijgen.  Op 
decentraal niveau zouden er lokale parketten moeten komen voor opsporing 
en vervolging van de kleine criminaliteit; naast zwaarder toegeruste regionale 
parketten voor bovenlokale criminaliteit. Bovendien zouden er meer 
afdelingen komen voor de opsporing en vervolging van financiële, 
economische en milieufraude (functioneel parket).  
 

Spreiding van zaken: de zaak naar de rechter  
De Raad voor de Rechtspraak is op 1 januari eind 2002 ingesteld en onder 
meer verantwoordelijk voor de verdeling van middelen over de gerechten 
(bedrijfsvoering en financieel beheer). De Raad vervult tevens een 
stimulerende rol op het gebied van organisatieontwikkeling. In geval van 
piekbelasting of specialisatieproblemen kan de Raad vanaf midden 2004 
toestemming verlenen voor behandeling van specifiek te benoemen soorten 
zaken bij een ander gerecht, gedurende een bepaalde tijd (Wijziging Besluit 
nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen, 2004)4. Zo kunnen 
spreidingsgerelateerde capaciteitsproblemen ‘ad hoc’ worden opgelost. 
Daarnaast bestaan er voor vreemdelingenzaken en megastrafzaken speciale 
coördinatiecentra, van waaruit zaken worden toebedeeld aan de rechtbanken 
met de meest beschikbare capaciteit (Langbroek en Fabri, 2004).  
Ten slotte is de huisvesting van de gerechten een speerpunt in de agenda van 
de Raad voor de Rechtspraak (2002, 2004). In deze agenda is specialisatie 
door concentratie één van de doelstellingen, en de ideale schaalgrootte één 
van de strategische vragen. 
 

 
4  Het gewijzigde besluit is inmiddels van kracht. Bepaald is dat een categorie zaken voor 

maximaal 3 jaar bij een ander gerecht behandeld kan worden, met de mogelijkheid van 
een eenmalige verlenging. 
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Box 1   De nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering en eerste effecten 
De nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering hield een herziening van de spreiding van dit 
type rechtspraak in. Inmiddels zijn hiervan de eerste effecten bekend. 
Per 1 januari 2001 is de nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering in werking getreden. Dit 
houdt in dat geschillen niet meer behandeld worden bij het College van Beroep 
Studiefinanciering (CVBS), maar in plaats daarvan bij de sectoren bestuusrecht van de 
rechtbanken. Studenten dienen hun beroepschrift dus nu aan de rechtbank te richten. Tegen 
de uitspraak van de rechtbank staat nog appèl open bij de CRVB. Het belangrijkste argument 
voor de opheffing van het CVBS was de beheersmatige kwetsbaarheid van de organisatie door 
de geringe omvang. Daarnaast speelde de geografische bereikbaarheid voor de burger: 
studenten zouden niet moeten afzien van het bijwonen van hun zaak vanwege de reistijd 
(Regioplan, 2003:2). 
Om tegelijkertijd tegemoet te komen aan de bereikbaarheid voor de rechtzoekende (dat wil 
zeggen: spreiding over zoveel mogelijk rechtbanken) en gerechtelijke specialisatie (te 
stimuleren via concentratie) is gekozen voor behandeling van de zaken door alle rechtbanken, 
terwijl de formatie aan één rechtbank per ressort werd toebedeeld. Deze zou dan expertise en 
capaciteit aan andere rechtbanken kunnen leveren. Hiervoor werd geen vaste vorm 
voorgeschreven, per ressort konden afspraken worden gemaakt die in een convenant zouden 
worden vastgelegd. 
Uit een evaluatie van Regioplan (2003) bleek dat de gemiddelde doorlooptijd van 
studiefinancieringszaken iets korter is geworden in vergelijking met het beroep bij het CvbS. 
Dit omdat relatief veel zaken buiten zitting behandeld worden, en beroep bij 
studiefinancieringszaken zeldzaam is.  
Geen van de betrokken rechtbank-rechters bleek van mening dat studiefinancieringszaken 
meer gespecialiseerde kennis vereisen dan andere bestuursrechtzaken. De procespartijen 
(IBG en de studentenvakbond LSVB) ervaren de behandeling door rechtbanken als een 
verbetering ten opzichte van de oude situatie, vooral vanwege de grotere onafhankelijkheid 
van de rechter ten opzichte van de Informatie Beheer Groep (het vroegere CvbS was nauw 
betrokken bij de IBG). Volgens de studentenvakbond wordt de toegankelijkheid van een 
beroepsprocedure vooral bepaald door de doorlooptijd, en minder door de bereikbaarheid van 
het gerecht. Zaken hoeven dus bij voorkeur niet ‘opgespaard’ te worden voor behandeling. 
 

Spreiding van rechters: de rechter naar de zaak 
Bestaande vormen van samenwerking binnen de rechtspraak zijn onder meer 
landelijke expertise-centra, of de ‘vliegende brigade’, specifiek ter 
waarborging van de rechterlijke specialisatie en het wegnemen van lokale 
piekbelasting (Langbroek en Fabri, 2004). Daarnaast zijn alle rechters sinds 
2002 ook rechter-plaatsvervanger bij gelijksoortige gerechten. Dit betekent 
dat rechters kunnen reizen naar andere gerechten om anderen te vervangen.  
 
 
1.4 Spreiding van rechtspraak: onderzoek en discussie  
 
1.4.1  Rechtspraak algemeen: onderzoek  
 
Ten behoeve van de gedachtenontwikkeling rond de spreiding van 
rechtspraak zijn enkele (internationale) expert-meetings gehouden. 
Freudenthal en Langbroek (2004) bespreken het Nederlandse systeem van de 
toedeling van rechtzaken aan gerechten (relatieve competenties) in het kader 
van een internationale vergelijkende studie. Albers e.a. (2004) presenteren de 
belangrijkste uitkomsten van een internationale expertmeeting over relatieve 
competenties en de spreiding van gerechten en rechtzaken. Een aantal van 
hun bevindingen komt aan de orde bij de bespreking van afzonderlijke 
spreidingsdoelstellingen (par. 1.4.2).  



16 

Het onlangs afgesloten WODC-onderzoek naar strategische keuzes tussen 
meerdere competente gerechten door partijen (forum-shopping) is eveneens 
in het kader van dit beleidsvraagstuk te bezien (Baas, 2004). Deze vorm van 
aansturing heeft binnen de Nederlandse rechtspraak geen formele grondslag. 
In dit WODC-onderzoek worden als voordelen van forum-shopping 
genoemd: de stimulans tot harmonisatie van rechtspraak, en de besparing 
van kosten en tijd die voortkomt uit de competitie tussen gerechten 
(bijvoorbeeld: gerechten proberen zich te laten voorstaan op kortere 
doorlooptijden). Als nadelen worden genoemd het voordeel van de eisende 
partij die het forum kiest, de hoge rechtsplegingskosten, de 
onvoorspelbaarheid van de werklast en ten slotte het risico dat er geen 
forum-maar judge-shopping plaatvindt (Baas, 2004).  
Voorts wordt zowel nationaal als internationaal onderzoek verricht naar de 
efficiëntie en de kwaliteit van rechtspraak (onder andere Struiksma e.a. (2000) 
over lokatiebeleid; Goudriaan (2003) over schaaleffecten; en Fabri e.a. (2003) 
over de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor de rechtspraak in 
Europese landen). Twee onderzoeken over dit beleidsvraagstuk bevinden zich 
in de afrondingsfase. De eerste betreft de internationale vergelijking van de 
organisatie van de rechtspraak, in het bijzonder de toedeling van zaken aan 
gerechten en wordt uitgevoerd door Langbroek en Fabri. De tweede betreft 
de internationale vergelijking door De Geest (2004, in druk) van kenmerken 
van de juridische infrastructuur (handhavingsorganen, rechtbanken) en 
maatschappelijke effecten hiervan5. 
 
1.4.2 Enkele doelstellingen nader bezien  
 
In het denken over de spreiding en flexibilisering van rechtspraak kunnen 
tegelijkertijd verschillende doelen belangrijk zijn, zoals toegankelijkheid voor 
de rechtzoekende, doelmatigheid, rechtseenheid of specialisatie van rechters. 
Enkele van deze spreidingsdoelen en -criteria worden hieronder afzonderlijk 
besproken.  
 

Toegankelijkheid  
De toegankelijkheid van de rechtspraak is geformuleerd vanuit het 
perspectief van de rechtzoekende. Tot ver in de jaren negentig werd 
toegankelijkheid vooral opgevat als bereikbaarheid: de afstand die een 
rechtzoekende moet afleggen tot een gerecht. Tegenwoordig moet 
rechtspraak niet alleen fysiek, maar ook processueel en financieel goed 
toegankelijk zijn voor de rechtzoekende6.  
De bereikbaarheid van de gerechtsgebouwen in Nederland is volgens 
beleidsmakers niet echt een probleem (zie ook Kamerstukken II, 2003-2004 
29 279 nr. 5). Niettemin worden er in de discussie nog vele, ongelijksoortige  

 
5  Deze studie bevindt zich in de eindfase; bevindingen zijn nog niet openbaar.  
6  Burgers dienen zelf de reis naar een gerecht te bekostigen. Fysieke en financiële 

toegankelijkheid staan dus niet los van elkaar.  
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criteria voor bereikbaarheid door elkaar gebruikt. De volgende opsomming 
van Struiksma e.a. (2000:20) kan dit verduidelijken: 
1 80% van de bevolking moet binnen 45 minuten het gerechtsgebouw 

kunnen bereiken 
2 minimumdraagvlak van een lokatie, van 15 fte  
3 één rechtbank per politieregio  
4 minimaal zaaksaanbod voor 2 kantonrechters per lokatie 
5 passende schaalgrootte voor het realiseren van integraal management. 
 

Doelmatigheid en schaalgrootte  
Volgens Struiksma et al. (2000) is de bijna twee eeuwen oude indeling van 
arrondissementen ingehaald door demografische en geografische 
ontwikkelingen. Hierdoor zijn de arrondissementen ongelijksoortig qua 
oppervlakte, zaaksaanbod en grootte van de rechtbank (2000:30). Uit 
bedrijfseconomisch oogpunt zou dit niet doelmatig zijn. Met doelmatigheid 
wordt bedoeld de optimale verhouding tussen de ingezette middelen en de 
bereikte doelen. Dit is vooral relevant vanuit het perspectief van de 
rechtsprekende organisaties. Een voorbeeld van een niet-doelmatige 
spreiding van gerechten is de onderbenutting van lokaties (2000:51). 
Wanneer doelmatigheid als spreidingsdoelstelling wordt gehanteerd gaat het 
voornamelijk om schaalvraagstukken. Bij het concentreren van (neven-
)lokaties in één bestuurlijke eenheid (al dan niet geografisch) is sprake van 
schaalvergroting; bij deconcentratie is sprake van schaalverkleining. Loth 
(2003) noemt een aantal andere voordelen van schaalvergroting in de 
rechtspraak. Schaalvergroting kan bevorderlijk zijn voor de specialisatie van 
rechters, de efficiëntie, het beheer en het beleid. Vanuit de optiek van de 
overheid zou schaalvergroting ook de rechtseenheid ten goede komen.  
Aan de andere kant blijkt uit interviews onder rechters dat er, vanuit de 
organisatie bezien, aan grote organisaties ook bezwaren kleven (Struiksma 
e.a., 2000:44-46). Ten eerste slechte bestuurbaarheid vanwege een te grote 
‘span of control’; ten tweede onbekendheid tussen personeel, waardoor een 
onpersoonlijke werksfeer ontstaat; en ten derde verkokering binnen de 
organisatie, bijvoorbeeld tussen sectoren.  
Goudriaan (2003:43) stelt dat de betekenis van schaaleffecten voor de 
productiviteit van de rechterlijke organisatie beperkt is. Productiviteit wordt 
hier geoperationaliseerd als het aantal afgehandelde zaken. De 
literatuurstudie geeft geen uitsluitsel over de gecombineerde productie of 
specialisatie van gerechten (synergie-effecten). In Denemarken en 
Noorwegen (2000) zouden ondoelmatigheden als gevolg van productie op de 
verkeerde schaal ongeveer 5% bedragen (Goudriaan, 2003:21).  
Welke schaalgrootte de hoogste productiviteit oplevert kan van veel factoren 
afhangen, zoals het takenpakket of de omvang van de bevolking in een 
bepaalde regio (vgl. Commissie voor de Rechtspraak; Struiksma et al., 
2000:22). Daarnaast kan de mate van samenwerking tussen rechtbanken en 
met ketenpartners zoals OM en de Politie vergaande concentratie onnodig 
maken (Beleidsnotitie MvJ, april 2004; Albers e.a., 2004:18; Raad voor de 
Rechtspraak, 2003b).  
Niettemin is gebleken dat rechtbanken met een formatie tussen 300 en 400 
fte goed scoren op overzichtelijkheid, collegialiteit en de korte lijnen in de 
beheersstruktuur (Van Dijk en Van der Jagt, 2003:327; Struiksma et al, 2001:49 
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komen met andere aantallen). Een norm voor bestuurbaarheid is ‘de 
mogelijkheid voor integraal management’ door de rechtbanken zelf.  
 

Specialisatie  
In de literatuur wordt geen éénduidige definitie van specialisatie 
aangetroffen. Men lijkt over het algemeen te doelen op de expertise van 
rechters op vooral specifieke rechtsgebieden (bijvoorbeeld beursfraude, 
Europees recht, arbeidsrecht). Specialisatie is vooral relevant op het niveau 
van de organisatie, maar ook de overheid en de rechtzoekende zijn ermee 
gediend. 
Albers et al. (2004:12) nemen een toenemende trend tot specialisatie in de 
rechtspraak waar, door concentratie. Zij waarschuwen voor inflexibiliteit en 
stellen de vraag of concentratie (schaalvergroting) wel de meest geschikte 
oplossing is om specialisatie te bewerkstelligen. Daarom zal onderzocht 
moeten worden, op welke rechtsgebieden nadere specialisatie wenselijk is; en 
per geselecteerd rechtsgebied welke vorm zich daarvoor het beste leent. 
Volgens Goudriaan e.a. (2003) zijn de effecten van schaalgrootte op 
specialisatie beperkt.  
 
1.4.3  Lokatiebeleid als spreidingsstrategie 
  
Struiksma e.a. (2000) bieden een uitgebreide bezinning op mogelijk 
toekomstig beleid met betrekking tot de spreiding van rechtspraak. De focus 
van hun studie betreft de geografische spreiding van gerechten (lokaties) en 
nevenlokaties. Drie modellen van spreidingsbeleid worden onderscheiden. 
Nevenzittingsplaatsen worden alleen gebruikt voor decentrale zittingen (front 
office). Alle overige werkzaamheden vinden dan plaats in de eigenlijke 
rechtbank (back-office). Nevenvestigingsplaatsen kunnen daarentegen 
fungeren als (1) integrale nevenlokaties in het klein, voor alle 
werkzaamheden; of als (2) functionele nevenlokaties, waarbij alleen de 
werkzaamheden rond een specifieke sector gedecentraliseerd zijn.  
Argumenten vóór integrale nevenvestigingen zijn de vaste kantonrechters en 
het behoud van kwaliteit en bereikbaarheid voor de rechtzoekende. 
Argumenten tegen nevenvestigingen zijn: geringe bestuurbaarheid, daling in 
productiviteit, veel vergaderuren, kwetsbaarheid en kostbare huisvesting. 
Nevenzittingsplaatsen kennen niet de hiervoor genoemde beheersproblemen 
van nevenvestigingsplaatsen (de beheersstruktuur blijft immers 
geconcentreerd), maar wel het voordeel van bereikbaarheid. 
Struiksma e.a. (2000:56) concluderen dat, wanneer doelmatigheid hetzelfde 
gewicht heeft als toegankelijkheid, nevenzittingsplaatsen de voorkeur 
verdienen boven nevenvestigingen. Op deze manier kan het gebrek aan 
doelmatigheid worden aangepakt, met behoud van de zichtbaarheid en 
bereikbaarheid voor de rechtzoekende. 
 
1.5 Opbouw van het vervolg van deze studie  
 
De spreidingsdoelen die voor de rechtspraak zijn genoemd, zijn vanuit drie 
perspectieven te bezien: rechtzoekende, organisatie en overheid c.q. Raad 
voor de Rechtspraak. Tabel 2 geeft de verschillende genoemde doelen weer, 
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met een voorlopige beschrijving van hun inhoud op basis van de voor dit 
hoofdstuk bestudeerde literatuur.  
Per doelstelling wordt het meest toepasselijke perspectief geduid. Sommige 
doelstellingen lijken sterk vanuit één enkel perspectief geformuleerd 
(bijvoorbeeld de toegankelijkheid van rechtspraak voor de rechtzoekende), 
andere doelstellingen (bijvoorbeeld transparantie) zijn vanuit meerdere 
perspectieven relevant.  
 
Tabel 2  Mogeli jke doelen met betrekking tot de spre iding van gerechten, 

ingedeeld naar (meest toepasseli jke) persectieven 
Doelstellingen  Perspectief  

 
 Organisatie 

(gerechten)  
Recht-
zoekende  

Overheid en 
rechtspraak 
als geheel 

Doelmatigheid 
Verhouding middelen en doelbereiking 
(gerelateerd aan optimale 
schaalgrootte) 

X   

Doeltreffendheid 
Mate waarin gestelde doelen worden 
bereikt  

X   

Bestuurbaarheid 
Mate waarin men de organisatie kan 
doen functioneren of veranderen 

X   

Tijdigheid 
Duur van totale gerechtelijke 
procedure (doorlooptijd) 

X X  

Transparantie 
Overzichtelijkheid van het systeem, 
heldere toedeling van rollen en 
verantwoordelijkheden  

X X X 

Berekenbaarheid 
Mogelijkheid van toetsing van 
besluiten aan normen rond procedure 
en inhoud 

X   

Samenwerkingsmgelijkheid 
Tussen gerechten en met 
ketenpartners 

X   

Plezierige werkomgeving X   
Financiële toegankelijkheid 

Betaalbaarheid van rechtspraak voor 
partijen  

 X  

Bereikbaarheid 
Bereikbaarheid van de plaats waar 
wordt rechtgesproken  

 X  

Klantgerichtheid 
Keuzes en verantwoordelijkheid (o.a. 
forum-shopping, ADR) 

X   

Publiek karakter (Loth, 2003)   X 
Specialisatie 

Kennis van zaken bij rechters 
X   

Rechtseenheid 
Gelijke zaken dienen gelijk beoordeeld 
te worden 

  X 
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De concrete spreidingscriteria en -normen die invulling kunnen geven aan 
bovengenoemde doelen blijven achterwege in de literatuur of zijn maar deels 
uitgewerkt. Het zou mogelijk moeten zijn om een meer geïnformeerde 
afweging te maken tussen de verschillende doelen en criteria. Een 
systematisch onderzoek naar in andere sectoren gebruikte 
spreidingsdoelstellingen en -criteria lijkt daarom op zijn plaats.  
In lijn met de onderzoeksvragen zal er een literatuurstudie worden verricht 
naar bestaande inzichten in het Nederlandse sectoren onderwijs (Hoofdstuk 
2) en zorg (Hoofdstuk 3). Allereerst worden de belangrijkste aspecten van de 
sectoren onderwijs en zorg op een rij gezet, die relevant zijn bij de spreiding 
van instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen (evenals in Tabel 1). 
Vervolgens zullen de volgende elementen expliciet aan bod komen:  
 

Doelstellingen-criteria- normen-indicatoren 
Aan de hand van beleids-en onderzoeksliteratuur worden de belangrijkste 
spreidingsdoelstellingen van de sector geïnventariseerd. Waar mogelijk 
gegeven de literatuur, worden de spreidingsdoelstellingen nader 
uitgespecificeerd in criteria (sub- doelstellingen), normen (wat is bereikbaar 
of doelmatig genoeg?) en indicatoren (aan welke concrete maatstaf kan dit 
worden afgemeten?). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de drie eerder 
genoemde perspectieven van waaruit deze doelstellingen kunnen worden 
begrepen: de organisatie (aanbieder), de rechtzoekende (vrager) en de 
overheid (zoals in Tabel 2).  
 

Strategieën van (spreidings-)beleid 
Aansluitend worden de belangrijkste strategieën om de beschreven sector-
doelstellingen te bereiken, besproken. Waar mogelijk worden de (eerste) 
effecten van deze strategieën in kaart gebracht.  
 

Toetsingskaders  
Er zal worden gezocht naar eerder gemaakte afwegingen voor beleid, op basis 
van meerdere vigerende doelstellingen. Welke doelstellingen acht men 
belangrijk(-er)? Op welke wijze wordt tot een afweging gekomen tussen de 
doelstellingen (bijvoorbeeld met wegingsfactoren)?  
 
Aan het einde van zowel hoofdstuk 2 als 3 zal kort worden teruggekoppeld 
naar de centrale onderzoeksvraag: welke van de inzichten uit onderwijs en 
zorg zijn bruikbaar bij de spreiding van gerechten?  
Ten slotte worden in hoofdstuk 4 de inzichten uitgewerkt in een eerste 
conceptueel kader voor de spreiding van rechtspraak. Daarnaast worden een 
aantal fictieve denkmodellen geformuleerd voor de spreiding van (1) lokaties; 
(2) gerechten; (3) zaken en (4) rechters. 
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2 Het Onderwijs  
 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een beknopte schets gegeven van de huidige 
organisatiestruktuur van het Nederlandse onderwijsbestel, parallel aan de 
rechtspraak. Vervolgens wordt de ontstaansgeschiedenis geschetst. In de loop 
der jaren zijn verschillende perspectieven een rol gaan spelen in het denken 
over het onderwijsstelsel. Het perspectief van de de schoolorganisatie en de 
burger is naast dat van de overheid komen te staan. Dit blijkt uit de 
uitwerking van vigerende beleidsdoelstellingen en uit de gehanteerde 
strategieën om deze doelen te bereiken. Deze doelstellingen worden in dit 
hoofdstuk geïnventariseerd en geordend. Vervolgens worden de belangrijkste 
strategieën om deze onderwijsdoelstellingen te bereiken, besproken. Waar 
mogelijk wordt informatie verschaft over de effecten van deze strategieën. 
Ook wordt gekeken hoe men tot een afweging komt tussen verschillende 
beleidsbenaderingen.  
Het hoofdstuk wordt besloten met een samenvatting van welke aspecten van 
onderwijsbeleid het meest van toepassing zijn op de spreiding van 
rechtspraak.  
 
 
2.1 Het Nederlandse onderwijs na 1970  
 
Tabel 3 geeft een beknopt overzicht van aspecten van het Nederlandse 
onderwijs die relevant zijn voor spreidingsvraagstukken.  
 
Tabel 3  Overzicht van relevante aspecten bij de spreiding van onderwijs 
Vragers  Burger: leerlingen, studenten en eventueel ouders 

  
Aanbieders  Scholen 

 
Wat wordt gespreid 
(variabelen)  

Scholen (lokaties): primair, voortgezet, hoger, universitair, 
volwassenen 

Scholen (besturen)  
Opleidingen 
Onderwijzend personeel  

Spreidingsprincipe  Gelijke kansen voor iedereen in de samenleving  
Toegankelijkheid en keuzevrijheid 

Perspectieven Burger (leerlingen, studenten, ouders) 
Organisatie: scholen / schoolbesturen  
Overheid 

 
Zoals blijkt uit de tabel kunnen niet alleen scholen en hun besturen, maar 
ook opleidingen en onderwijzend personeel ond erwerp van spreiding zijn.  
 
2.1.1 Een korte historische schets  
 
De eerste helft van de jaren zeventig wordt gekenmerkt door economische 
groei, groeiende onderwijsdeelname en een overheidsbeleid dat uitgaat van 
een maakbare samenleving. Het onderwijs is een van de hoofdonderdelen 
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van de verzorgingsstaat die verder worden uit gebouwd. Het onderwijsbeleid 
is dan voorschrijvend, regulerend en gedetailleerd en wordt ingericht vanuit 
het perspectief van de overheid (Onderwijsraad, 2000:1).  
Na de oliecrisis in 1977-8 begint het denken over bestuur en beleid te 
veranderen. Het perspectief van de overheid verschuift meer naar de 
achtergrond, de school als organisatie komt naar voren. Deregulering, 
uitgavenbeperking, decentralisatie en privatisering worden nieuwe 
speerpunten van beleid die hun weerslag hebben gehad op het 
onderwijsstelsel. Al in 1979 komt de Nederlandse Katholieke Schoolraad met 
een rapport waarin een relatief autonome school als toekomstbeeld wordt 
voorgesteld; die openstaat voor de omgeving en eigen verantwoordelijkheid 
draagt (Onderwijsraad, 2000:2). In de jaren tachtig wordt dit idee van 
autonomie voor scholen verder uitgewerkt, in de zogenoemde Nota 2000. 
Scholen zouden hun eigen personeels- en onderwijsbeleid moeten voeren en 
daarover achteraf verantwoording moeten afleggen. Dit zou leiden tot meer 
aanpassingsvermogen, kwaliteit en doelmatigheid van budget. Daarnaast 
worden hiermee ook doelen gediend die niet alleen de schoolorganisatie 
maar ook het perspectief van de burger betreffen: toegankelijkheid en 
doeltreffendheid van onderwijs. Schaalvergroting wordt in die periode 
expliciet als een voorwaarde genoemd voor een goede benutting van 
autonomie; en wordt dan ook deel van een voorwaardenscheppend 
overheidsbeleid bij deregulering.  
In de jaren negentig neemt het deregulerende karakter van het onderwijs ook 
in de praktijk toe (Karstanje e.a., 2000). Dit gaat in alle sectoren gepaard met 
schaalvergrotingsoperaties (Onderwijsraad, 2000:4). Het gaat om 
schaalvergrotingsbeleid op drie niveaus: a) instellingsniveau b) bestuurlijk 
niveau en c) verplichtingen tot samenwerking. De Onderwijsraad7 (2000) 
heeft de effecten – in algemene zin- van dit beleid in kaart gebracht (zie ook 
Research voor Beleid, 2000).    
 
2.1.2 Nieuwe ontwikkelingen  
 
In 2004 heeft de Onderwijsraad een aantal ontwikkelingen geschetst die 
zouden nopen tot een herijking van het onderwijsstelsel (Onderwijsraad, 
2004a,b). In de eerste plaats de huidige ‘postindustriële’ samenleving, in 
combinatie met de afschaffing van handelsbarrières. Productie en 
dienstverlening worden complexer. Hoger-opgeleiden zijn daarmee van 
levensbelang geworden voor de internationale concurrentiepositie van 
Nederland. Het onderwijs dient samen te gaan met deze (vaak snelle) 
maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent een bredere kennisstrategie, 
gebaseerd op de Lissabon-doelstellingen van de Europese Raad (maart 2000) 
voor de periode tot en met 2010. Hierin staan de bevordering van 
werkgelegenheid, economische hervorming en sociale samenhang als 
onderdeel van een kenniseconomie centraal (OC&W, 2004a).  
In de tweede plaats wil Nederland zich internationaal profileren met in het 
oog springende onderwijsprestaties (Onderwijsraad, 2003c,d; OC&W, 2004a). 

 
7  De Onderwijsraad is belast met advisering van regering en parlement over de hoofdlijnen 

van het onderwijsbeleid en relevante wetgeving. Zie www.onderwijsraad.nl  
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In de derde plaats worden burgers steeds meer gestimuleerd om een 
actievere rol in te nemen in maatschappelijke processen en meer 
verantwoordelijkheid te dragen: in alle fasen van de levensopbouw nemen de 
keuzemogelijkheden toe. Daar komt bij dat de overheid in toenemende mate 
een rol vervult van facilitering en sturing, in plaats van regulering en controle. 
Scholen krijgen meer autonomie en dienen zelf verantwoording af te leggen 
over hun toegevoegde waarde (OC&W, 2002a; Onderwijsraad 2003a). De 
burger wordt daarbij in toenemende mate gezien als een (kritische) klant. 
 
 
2.2 Onderwijsdoelstellingen (na 2000), criteria, en normen 

(indicatoren) 
 
Het hoofddoel van het Nederlandse onderwijs is het bieden van gelijke 
kansen aan iedereen in de samenleving. Wat betreft kennis en 
kennisontwikkeling is het leren in een kennissamenleving centraal komen te 
staan (Onderwijsraad, 2004 a,b). Het huidige onderwijsbeleid berust op een 
aantal doelstellingen, die hieronder staan samengevat. Vooral de laatste drie 
zijn direct te relateren aan de spreiding van instellingen.  
 
1 Kwaliteit is een ‘sine qua non’ voor de bekostiging van het onderwijs. 

Kwaliteit is niet alleen meer belangrijk vanuit het perspectief van de 
overheid, maar ook vanuit het perspectief van de schoolorganisatie. Om 
in aanmerking te komen voor financiering dient een opleiding via een 
speciale procedure te dingen naar een kwaliteitskeurmerk van de 
Nederlandse Accreditatie Organisatie (NAO) (OC&W, 2003a,b). Op den 
duur wil men in het onderwijs een systeem invoeren waarbij extra 
kwaliteit een wegingsfactor is bij extra bekostiging. Een onderdeel van dit 
kwaliteitsbeleid is een nieuwe kwalificatiestruktuur voor docerend 
personeel.  

2 Doelmatigheid is een tweede hoofdvereiste. OC&W onderscheidt drie 
typen doelmatigheid: macro-, allocatieve en dynamische doelmatigheid, 
zoals is uitgewerkt in Tabel 3.1 beneden (OC&W, 2003a). Macro-
doelmatigheid verwijst naar de verplichting van de Minister om een 
‘doelmatige taakverdeling tussen onderwijsinstellingen te waarborgen, 
gelet op het geheel van de voorzieningen op het gebied van het hoger 
onderwijs’. Deze doelstelling heeft direct van doen met 
spreidingsvraagstukken, en lijkt geformuleerd vanuit het perspectief van 
de overheid (met op de achtergrond het aanbod voor de burger).  

3 Gerelateerd aan doelmatigheid is de evenwichtige spreiding van scholen 
in Nederland (OC&W, 2002a,b). Hier lijkt het erop dat OC&W terugkomt 
op het shcaalvergrotingsbeleid van de jaren negentig. Met ‘evenwichtige 
spreiding’ wordt namelijk gedoeld op de afremming van fusies en van de 
vorming van steeds grotere scholen, ten behoeve van de bereikbaarheid 
en kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast moet het mogelijk worden om 
sneller nevenvestigingen op te richten.  

4 Toegankelijkheid tot het onderwijs vormt een vierde vereiste (Inspectie 
van het Onderwijs, 2003). Deze doelstelling is geformuleerd vanuit het 
perspectief van de burger. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie 
typen toegankelijkheid (criteria): (a) financiële toegankelijkheid (b) 
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regionale toegankelijkheid en (c) keuzevrijheid. De laatste twee typen 
toegankelijkheid houden direct verband met de spreiding van 
onderwijsinstellingen.  

 
Tabel 4 biedt een uitwerking van bovengenoemde doelstellingen in criteria, 
normen, en eventuele indicatoren, op basis van de aangehaalde literatuur.  
Uit de derde kolom (van links) van de tabel blijkt dat doelstellingen en 
criteria lang niet altijd tot concrete normen zijn herleid. Concrete indicatoren 
om te kunnen verifiëren of de normen zijn bereikt, werden in de 
overkoepelende beleidsliteratuur niet gevonden; wel zijn op regionaal en op 
schoolniveau indicatoren gevonden (zie tabellen 7 en 8, beneden).   
 
 
2.3 Beleidsstrategieën en effecten  
 
In deze sectie worden de beleidsstrategieën om de bovengenoemde 
onderwijsdoelstellingen (kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid) te 
bereiken behandeld.  
 
2.3.1 Autonomie en schaalvergroting  
 
Het onderwijsbeleid van de jaren negentig werd gekenmerkt door een 
combinatie van deregulering en schaalvergroting (gotere schoolorganisaties). 
Deregulering wordt vooral effectief geacht bij een beleid van 
schaalvergroting, omdat het rendement van integraal management het 
grootst zou zijn bij grotere instellingen. 
Na 2000 wordt het beleid op het gebied van deregulering 
(autonomievergroting, zie beneden) voortgezet, maar wordt het beleid van 
schaalvergroting losgelaten. De afremming van fusies ten behoeve van een 
‘evenwichtige spreiding’ van onderwijs komt  voorop te staan. 
 

Autonomie  
Het beleid van deregulering is tegenwoordig te herkennen in het 
beleidsmotto autonomie voor scholen, dat de kwaliteit en doelmatigheid 
moet vergroten. De school wordt voorgesteld als een professionele 
organisatie met een integraal personeels - en opleidingsbeleid (Onderwijsraad 
2003b). De overheid verschaft de vereiste kwaliteitscriteria (basiskennis en -
vaardigheden) en heeft dus een ordenende (geen voorschrijvende) rol8.  
Scholen dienen zelf rekenschap af te leggen over hun prestaties, en 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen (Onderwijsraad, 2001a, 2003a; 
OC&W, 2002a). Zo wordt bijvoorbeeld gepleit voor ex-ante metingen om de 
toegevoegde waarde van het basisonderwijs te kunnen meten 
(Onderwijsraad, 2003a).  
 

 
8  Deze veranderende rol van de overheid is onderwerp van voortdurende discussie. Hoever 

moet de overheid terugtreden, waar liggen de grenzen aan de staatsverantwoordelijkheid? 
In hoeverre dient de overheid toezicht uit te oefenen? Over dit laatste bracht de 
Commissie Modernisering (2003) advies uit. 
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Tabel 4  Doelstel l ingen van het Nederlandse onderwijs (na 2000) uitgewerkt in criteria, normen en indicatoren 
Doelstellingen  Criteria  Normen Perspectief 
   Overheid  Organisatie Burger  

Toegankelijkheid  van het onderwijs   
(a) financiële toegankelijkheid Redelijke collegegelden  

Redelijke verhouding publieke-private bijdragen 
(b) regionale toegankelijkheid Fijnmazige spreiding van bachelor-opleidingen en de 

verantwoordelijkheid van toelating bij de instelling 
leggen 

Gelijke kansen voor 
iedereen in de 
samenleving  

(c) keuzevrijheid Verschillen tussen opleidingen 
 Onbelemmerde doorstroom van leerlingen Op elkaar aansluitende opleidingen voldoende 

bijeen: ‘doorgaande leerlijn’  
 Rekening houden met nieuwe e/o speciale 

doelgroepen (Inspectie van het Onderwijs, 2003:258). 
Bevorderen van de studeerbaarheid voor deze 
groepen.  

Toename aantal allochtone studenten  
Speciale maatregelen voor bijvoorbeeld 
gehandicapten  
Toename van mensen uit nieuwe doelgroepen zoals 
zij-instromers  

  X 

Kennisstrategie en aanpassing aan nieuwe 
ontwikkelingen in bedrijfsleven en rest van de 
maatschappij 

 X X  X 

Meer competitie tussen scholen   

Goede onderwijskwaliteit 

Meer verantwoording door scholen via output-
financiering 

 
 X  

(a) Macro-doelmatigheid Of het toevoegen van een opleiding aan het 
bestaande aanbod wenselijk is, gelet op de behoefte 
van de arbeidsmarkt en de spreiding van de 
voorzieningen 
Het private en maatschappelijke rendement doelt op 
financiële en tevens (belangrijk) niet-financiële 
aspecten van bekostiging. 

(b) Allocatieve doelmatigheid Optimale verhouding tussen enerzijds aanbod en 
anderzijds de individuele en maatschappelijke vraag, 
inclusief een daarbij passende regionale spreiding. 

X  X Doelmatigheid   
(als prestatie-indicator) 

(c) Dynamische doelmatigheid Wordt er met het aanbod voldoende geanticipeerd 
op veranderende behoeften (bij studenten)? Dit 
betekent afstemming tussen en concentratie van 
masteropleidingen. 

 X X 

Evenwichtige spreiding  
van de scholen in 
Nederland (OC&W 2002) 

Minder fusies, en kleinere scholen 
Meer nevenvestigingen 

 X  X 
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Schaalvergroting  
Het vroegere beleid van schaalvergroting is volgens een expert van het 
Ministerie van Onderwijs (interview, 2004) ingegeven door de volgende 
mogelijke voordelen:  
– Voor de burger: meer keuzemogelijkheden en betere afstemming op de 

vraag. Gemakkelijker doorstroom binnen één (grote) instelling;   
– Voor de schoolorganisatie: meer specialisatiemogelijkheden, meer 

flexibiliteit, onderscheidend vermogen door gedifferentieerd aanbod van 
opleidingen;  

– Voor de overheid: kostenbesparing door kleinere overhead, 
vereeenvoudiging van communicatie naar scholen toe.  

 
Er zijn weinig harde bevindingen beschikbaar over de effecten van het 
gecombineerde autonomie- en schaalvergrotingsbeleid op de doelmatigheid, 
doeltreffendheid en toegankelijkheid van het onderwijs (Onderwijsraad, 
2000:390). Wel zijn er relevante tussen-resultaten te rapporteren. 
 

Effecten voor de organisatie 
Een belangrijke praktijkles uit het gecombineerde autonomie- en 
schaalvergrotingsbeleid is dat schoolbesturen meer mogelijkheden hebben 
gekregen om hun organisatie naar behoefte in te richten. Zij blijken dat ook 
te doen, blijkens de onderwijsvernieuwingen in het hoger en 
volwassenenonderwijs.  
In het basisondewijs is als gevolg van de schaalvergroting op instellingsniveau 
de doelmatigheid toegenomen, en is de toegankelijkheid in elk geval niet 
afgenomen (Oomens, 1999).  
Karstanje, Droog en Bakker (2000) hebben het onderwijsbeleid (wetten, 
besluiten en beschikkingen) uit de periode van autonomie en 
schaalvergroting getoetst op gepercipieerde consequenties op 
uitvoeringsniveau en op gepercipieerde effecten. De onderzoekers 
interviewden een groep van in totaal elf leidinggevenden van scholen in het 
basis-, voortgezet-, volwassenen- en hoger/wetenschappelijk onderwijs 
(2000:102). Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs zijn er aanwijzingen dat 
autonomie in arbeidsvoorwaarden-en personeelsbeleid de kwaliteit van de 
schoolorganisatie kan verhogen. Het positieve effect van autonomie op 
onderwijskwaliteit hangt echter wel sterk af van de beschikbare 
managementcapaciteit binnen de school. De gepercipieerde doelmatigheid 
lijkt toegenomen, in die zin dat minder collectieve middelen beschikbaar zijn 
voor dezelfde hoeveelheid activiteit. Door de vergrote autonomie zouden 
scholen professioneler met financiële middelen omgaan. Niettemin zijn door 
schoolleiders ook negatieve effecten gepercipieerd.  
 

Effecten voor de burger  
De toegankelijkheid van het onderwijs zou na de autonomievergroting niet 
overal verbeterd zijn. Soms zou ze zelfs zijn verslechterd door aanvullende 
regulerende overheidsmaatregelen. In het basisonderwijs is de gepercipieerde 
toegankelijkheid vergroot vanwege het project Weer Samen Naar School.  
Het is niet duidelijk of de kosten van onderwijs door autonomievergroting 
zijn toe- of afgenomen. Financiële barrières in het hoger onderwijs, d.w.z. de 
hoogte van het collegegeld en de studiefinanciering, blijken een kleine maar 
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significante invloed te hebben op de toegankelijkheid; ofwel op de keuze van 
studenten om al of niet te gaan studeren, en op hun instellingskeuze 
(Onderwijsraad, 2000:51).  
 
 
Box 2    Marktwerking  
Verwant aan autonomie is marktwerking. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn klant-en 
vraaggerichtheid, flexibiliteit, en doelmatigheid in termen van kosten-batenafwegingen. 
(Onderwijsraad, 2001b). Hieronder wordt verstaan de wisselwerking tussen overheid en markt, 
waarbij de overheid eindverantwoordelijk blijft voor het onderwijs. Bij marktwerking wordt het 
onderwijsaanbod gedereguleerd, en tegelijkertijd worden de aanbod-en vraagzijde van de 
markt via regelgeving en bekostigingsingrepen beheerst. Dit vindt plaats door:  
a verruimde toetredingsmogelijkheden voor aanbieders van opleidingen; en  
b medezeggenschaps-en informatiebeleid aan de vraagkant.  
De ontwikkelingen zijn vooralsnog bescheiden; de sterke budgettaire beperkingen van 
overheidszijde bleken nog het meest aan de marktwerking in het onderwijs te hebben 
bijgedragen. Daarnaast komen er los van het beleid nieuwe marktpartijen van buitenaf tot 
stand.  
Voor het onderwijs is vooralsnog niet vast te stellen of marktwerking een gunstige of juist 
ongunstige werking heeft op bijv. de doelmatigheid of kwaliteit van onderwijs (Onderwijsraad, 
2001b:85). 
 
 
2.3.2  Regionale arrangementen tussen scholen, eerste effecten 
 
In het eindrapport van de begeleidingscommissie regiovisie, genaamd ‘De 
regiovisie nader bekeken’ wordt een ontwerp gepresenteerd voor een regionaal 
samenwerkingsverband van v.o. scholen in dezelfde regio 
(Begeleidingsccommissie Regiovisie, 2003).  
Het doel van dit ontwerp is de (a) onbelemmerde doorstroom van leerlingen 
en (b) een adequaat aanbod van onderwijsvoorzieningen (2003:2). Het 
perspectief van de burger lijkt hier te prevaleren boven dat van de individuele 
organisatie. De regiovisie betreft in de eerste instantie het voortgezet 
onderwijs, doch bij succes kan deze worden doorgetrokken naar lager- en 
hoger onderwijs. 
Kernpunten van het ontwerp van de commissie zijn de volgende.  
Met de term regionale convenanten tussen scholen wordt gedoeld op het 
voeren van een gezamenlijk opleidings- en wervingsbeleid. Het doel van deze 
convenanten is het verbeteren van de onderwijsinfrastruktuur en de 
onderwijskansen van leerlingen.  
Met de term regionaal arrangement wordt gedoeld op het geheel van 
afspraken die betrokkenen in een regio maken over het gewenste 
onderwijsaanbod in die regio, op grond van een gezamenlijke 
probleemanalyse en gezamenlijke ambitie.  
De term regiovisie duidt op het document dat de informatie bevat waarop de 
deelnemers (scholen) in het regionale arrangement hun probleemstelling en 
ambities baseren, en verantwoorde besluiten kunnen nemen.  
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De regionale arrangementen dienen verschillende beleidsdoelen 
(Begeleidingscommissie Regiovisie 2003:3):  
1 Voor de organisatie: autonomie en beleidsvrijheid en aanpassing aan 

situatie 
2 Voor de overheid, organisatie en burger: transparantie: minder 

regelgeving  
3 Voor de burger: bereikbaarheid bevorderen 
4 evt. doelmatigheid 
De concretisering van doelstellingen naar tastbare indicatoren en criteria in 
het document blijft beperkt. Niettemin is een ‘draaiboek’ gemaakt van hoe 
een regiovisie op te stellen (welke elementen) en hoe daarmee te komen tot 
een regionaal arrangement. Daarbij zijn twee eisen gesteld, (a) de presentatie 
van de huidige situatie m.b.t. de spreiding van opleidingen, afdelingen en de 
huisvestingssituatie; en (b) het maken van afspraken over de toekomstige 
spreiding van afdelingen over het gebied (2003:3-5).  
In de eerste ervaringen met 4 regionale arrangementen (in het vmbo) zijn 
deze afspraken inderdaad tot stand gekomen, en zelfs aangevuld met extra 
afspraken over de onderwijsinhoud. Volgens de Inspectie van het Onderwijs 
(2003) is hier is met enthousiasme gewerkt aan een passend stelsel van 
regionaal onderwijs dat een ‘doorgaande leerlijn’ kan bevorderen (zie tabel 8 
onder toegankelijkheid). De beperkingen aan de inhoudelijke vernieuwingen 
binnen de regionale arrangementen zijn echter als beklemmend ervaren 
(Inspectie van het Onderwijs, 2003:170).  
 
 
2.4 Een eerste toetsing van spreidingsvormen  
 
In deze sectie wordt ingegaan op de afwegingen tussen doelstellingen en 
normen met betrekking tot de spreiding van instellingen, die er binnen het 
onderwijs zijn gemaakt. Bovendien wordt er ingegaan op meer concrete 
spreidingsnormen en -criteria waarop individuele scholen kunnen worden 
getoetst. Deze normen en criteria zijn toegepast bij de verplaatsing van 
bestaande opleidingen en bij de accreditatie van nieuwe opleidingen.  
 
2.4.1 Voortgezet Onderwijs (VO): verplaatsing en stichting  
 
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) stelt als voorwaarde ‘een 
evenwichtig geheel van onderwijsinstellingen, mede gelet op het verlangde 
onderwijs in het betrokken gebied’. In de notitie ‘plan van scholen’ 
(Kamerstukken II, 2003-2004, 28 504 nrs. 9, 12, 14) wordt expliciet ingegaan 
op de spreiding van scholen voor het voortgezet onderwijs. Het betreft 
‘criteria rond de (a) verplaatsing, (b) omzetting en nevenvestiging en (c) 
stichting van scholen in het voortgezet onderwijs’.  
Het hoofddoel is te komen tot een situatie waarin scholen in samenwerking 
met hun regionale partners komen tot een spreiding van 
onderwijsvoorzieningen, waarbij er voor leerlingen een passend aabod is 
binnen redelijke afstand. Tabel 5 biedt een overzicht van criteria en hun 
uitwerking.  
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Tabel 5  Normen bij de spreiding van scholen voor het voortgezet onderwijs 
Criteria   Normen - indicatoren  Perspectief  
Grotere autonomie 

schoolbesturen  
Verruiming van 

beslissingsbevoegdheden m.b.t. 
stichting, verplaatsing, omzeting en 
fusie  

Organisatie 

Evenwichtig geheel van 
voorzieningen 

In hoeverre is sturing van spreiding 
mogelijk? 

Burger, overheid  

Bereikbaarheid  M.b.t. schoolkeuzemotieven  Burger  
Vermindering 

administratieve lasten  
Schoolbesturen  
OC&W  

Overheid, organisatie  

Macro-doelmatigheid Zie Tabel 3.1  Overheid 
Transparantie in wet-en 

regelgeving 
Het moet duidelijk zijn wanneer welke 

regel geldt 
Overheid, organisatie 

School op menselijke maat Afremmen van fusies  
Er mogen geen nadelige gevolgen van 

eventuele schaalvergroting 
optreden   

Burger, overheid 

Geen kostenverhogingen Geen substantiële verhoging van de 
huisvestingslasten 

Organisatie, overheid  

Bronnen: Kamerstukken II, 2003-2004, 28 504 nrs. 9, 12, 14; Van den Berg en Van Kampen (2003)   
 
De vraag is telkens of de overheid in voldoende mate kan ingrijpen als aan 
één of meer van deze normen niet kan worden voldaan.  
Verschillende criteria kunnen elkaar tegenspreken. Om die reden wordt 
getracht om verschillende beleidsscenario’s tegen elkaar af te wegen op basis 
van bovenstaande normen. De minister van onderwijs heeft hiertoe in de 
Tweede Kamer een eerste aanzet gedaan, met drie alternatieve scenario’s 
(Kamerstukken II, 2003-2004, 28 504 nrs. 9, 12, 14):  
 
1 Scenario ‘transparantie en beperkte autonomie’ 
De bestaande procedures rond de stichting en verplaatsing van scholen 
worden gecombineerd in één beleidsregel. Dit bevordert de eenvoud en 
transparantie van beleid, en vergroot tevens de ruimte van bestaande scholen 
om zich te verplaatsen (uiteraard onder bepaalde randvoorwaarden).  
 
2 Scenario ‘regionale arrangementen’.  
In dit scenario (zie 2.3.2) staat samenwerking tussen scholen in dezelfde regio 
centraal. Door uitruil van belangen via onderlinge afspraken zou een 
optimaal onderwijsaanbod gerealiseerd moeten worden. Scholen kunnen zich 
niet zomaar onttrekken aan de afspraken.  
 
3 Scenario ‘een regelvrij stelsel’.  
Transparantie, concurrentie en doelmatigheid staan in dit stelsel centraal. De 
overheid heeft echter geen sturingsmogelijkheden om de centrale 
doelstellingen van het Nederlandse onderwijs te waarborgen.  
 
De voorlopige conclusie van de minister is dat alle scenario’s ongeveer 
evenveel plussen en minnen opleveren. De basis voor deze conclusie is 
echter nog zeer rudimentair en onuitgewerkt. Mede om deze reden is op 
verzoek in het document ‘Plannen of Polderen’ een meer verfijnde afweging 
gemaakt (Van den Berg en Van Kampen, 2003). Voor het voortgezet onderwijs 
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zijn de drie bovengenoemde scenario’s van de minister van onderwijs naast 
elkaar gezet en beoordeeld op hun verwachte (niet empirische) effect op de 
gehanteerde criteria. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat dit een 
versimpeling is van de vele nuances en afwegingen die verder een rol spelen. 
Tabel 6 biedt het overzicht van de gemaakte toetsing aan spreidingscriteria. 
 
Tabel 6  De drie beleidsscenario’s getoetst aan criteria bij spreiding  
Criteria  (‘uitgangspunten’)  Perspectief Scenario 1 

‘Eén 
regeling’ 

Scenario 2 
‘Regionaal  
arrangement’ 

Scenario 3 
‘Regelvrij 
stelsel’ 

Grotere autonomie 
schoolbesturen  

Organisatie - +/-  + 

Evenwichtig geheel van 
voorzieningen 

Burger, 
overheid  

+/- - - 

Bereikbaarheid  Burger  + - - 
Vermindering administratieve 

lasten  
Overheid, 

organisatie  
+/- + + 

Macro-doelmatigheid Overheid + - - 
Transparantie in wet-en 

regelgeving 
Overheid, 

organisatie 
+/- - + 

School op menselijke maat Burger, 
overheid 

+ - - 

Geen kostenverhogingen Organisatie, 
overheid  

- + + 

Bronnen: Kamerstukken II, 2003-2004, 28 504 (nrs. 9, 12, 14); Van den Berg en Van Kampen (2003)  
 
Volgens de auteurs van de nota komt er niet één scenario naar voren dat aan 
de meeste spreidingscriteria kan voldoen. Om die reden zou het nodig zijn 
om verschillende gewichten aan de normen toe te kennen. Van den Berg en 
Van Kampen hanteren hierbij de volgende redenering (2003:27-9):  
– Het eerste deel van de criteria betreft de vormgeving van het 

onderwijsstelsel (bijv. autonomie, transparantie, minder bureaucratie)  
– Het tweede deel raakt aan de hoofddoelstellingen van het stelsel 

(evenwichtig aanbod, bereikbaarheid, doelmatigheid).  
– Omdat deze twee groepen criteria van een andere orde zijn, wordt in de 

eerste plaats ingegaan op die criteria die het meeste raken aan de 
belangrijkste doels tellingen van het stelsel. Dit omdat het de primaire 
verantwoordelijkheid van de rijksoverheid aangaat. 

– Vervolgens wordt bezien, of binnen het optimale scenario alsnog op de 
criteria van vormgeving een optimaal resultaat te bereiken is.  

 
Uiteindelijk wordt, bij gebrek aan harde wegingsfactoren, geen keuze gemaakt 
voor een concreet beleidsscenario. Wèl wordt geconcludeerd dat gekozen 
moet worden voor één eenduidig stelsel voor de planning van 
onderwijsinstellingen. Binnen dat stelsel dient optimaal te worden voldaan 
aan de primaire verantwoordelijkheid van de overheid. Daarna komt de 
adequate vormgeving van het stelsel pas aan de orde (Van den Berg en Van 
Kampen, 2003:31).  
Beoordelen we de scenario’s vanuit elk afzonderlijk perspectief, dan leidt dit 
tot verschillende keuzes. Beoordelen we de tabel vanuit het perspectief van 
de overheid, dan komt scenario 1 (één regeling) als meest bruikbare naar 
voren. Dat geldt ook voor het perspectief van de burger. Bekijken we de tabel 
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vanuit het perspectief van de organisatie (de school), dan prevaleert scenario 
3 (regelvrij stelsel). De regionale arrangementen delven bij deze werkwijze het 
onderspit. 
 

Wijzigingen in de lokatie van scholen 
De notitie ‘Plannen of Polderen’ kent eveneens een toetsingsprocedure voor 
wijzigingen in de lokatie van individuele scholen in het voortgezet onderwijs. 
In dit verband heeft de overheid haar beleidskaders vertaald naar de 
individuele schoolorganisatie. Tabel 7 biedt een overzicht van relevante 
spreidingsvragen en de normen-indicatoren waaraan voldaan zou moeten 
worden. 
 
Tabel 7  Normen en indicatoren voor wijzigingen in de lokat ie van individuele 

scholen  
Type spreidingsvraag Normen / indicatoren  
Verplaatsing over meer dan 3 km. en 

samenvoeging van scholen voor 
praktijkonderwijs  

— Substantiële relatie tussen 
wervingsgebieden (=meer dan 30% 
overlap in de postcodes) 

— Geen substantieel verlies van leerlingen 
(criterium is nu onder de 20%) 

Dislokaties (vgl. ‘nevenzittingsplaatsen’) — Dienstenaanbod mag niet verschillen van 
de hoofdvestiging 

— Bij meer dan 3 km afstand strenger: 
effecten voor omliggende scholen 
zichtbaar maken, overleg, planning   

Splitsing van scholen  Aantal instellingen mag niet toenemen 
Vorming van een nevenvestiging — Getalscriteria niet bekend  

— Zie verplaatsing: overlap en leerlingaantal 
Bron: Van den Berg en Van Kampen (2003:11-12)  
 
2.4.2  Het Hoger Onderwijs (HO): de accreditatie van nieuwe opleidingen 
 
Het Ministerie van OC&W heeft in een aparte beleidsregel vastgelegd, aan 
welke criteria een nieuwe opleiding dient te voldoen wil deze kunnen worden 
toegevoegd aan de bestaande onderwijs-infrastruktuur (OC&W, 2003a,b). In 
dit verband heeft de overheid haar beleidskaders vertaald naar de individuele 
schoolorganisatie. De resulterende normen en indicatoren betreffen het 
perspectief van de organisatie. Achtergrond van deze beleidsregel is dat men 
zich realiseert dat door de bekostiging van het hoger onderwijs (o.b.v. het 
aantal eerstejaars studenten) het aantal opleidingen groeide, zonder dat 
duidelijk is of deze toename doelmatig is of aansluit bij de maatschappelijke 
behoefte. Voor de het studiejaar 2004-2005 wil men de realisering van nieuwe 
opleidingen inperken.  
Het nieuwe systeem gaat uit van autonomie van instellingen bij de bepaling 
van het opleidingenaanbod, maar scherpt de waarborgen voor kwaliteit en 
‘macro-doelmatigheid’ aan. De formele definitie van macro-doelmatigheid 
luidt: ‘De besteding van rijksmiddelen voor de verzorging van initieel hoger 
onderwijs die zoveel mogelijk voldoet aan de behoefte van de samenleving in 
al haar geledingen met zo min mogelijk middelen en een zo maximaal 
mogelijk resultaat’.  
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Tabel 8 biedt een overzicht van de criteria, normen en indicatoren die 
gehanteerd worden bij de erkenning (accreditatie) van nieuwe opleidingen in 
het Hoger Onderwijs. Opleidingen in spé dragen alleen bij aan de macro-
doelmatigheid als ze aan alle in de tabel gestelde criteria hebben voldaan. 
Van elke opleiding die wordt aangevraagd dient de toegevoegde waarde te 
worden aangetoond (zie de meest rechtse kolom van Tabel 8). Uit de tabel 
blijkt dat criteria voor die toegevoegde waarde weliswaar zijn uitgewerkt in 
normen, maar dat concrete indicatoren voor die normen voor een groot deel 
ontbreken.  
Voor de stichting van nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs gelden 
criteria die sterk vergelijkbaar zijn met het hoger onderwijs. Een concrete 
norm is voldoende leerlingenpotentieel in relatie tot omliggende scholen van 
dezelfde soort en richting (Van den Berg en Van Kampen, 2003:4, 10; 
Kamerstukken II, 2003-2004, 28 504 nrs. 9, 12, 14). Het voortgezet onderwijs 
kent daarnaast aanvullende procedures en normen voor verlaatsing, 
omzetting, splitsing en nevenvestiging (Van den Berg en Van Kampen, 
2003:11-12).  
 
 
2.5 Toepasbaarheid op spreiding van rechtspraak  
 
In het eerste hoofdstuk van deze studie is allereerst de vraag gesteld, welke 
inzichten uit het onderwijs met betrekking tot spreidingsdoelstellingen, -
criteria en -normen mogelijk bruikbaar zijn voor de discussie over de 
spreiding van rechtspraak. Deze sectie biedt een overzicht van de meest 
toepasselijke doelen en criteria.  
 
2.5.1 Toepasselijke doelstellingen en normen  
 
In de voorgaande secties zijn doelstellingen en criteria van het 
onderwijsbeleid systematisch in kaart gebracht. Over het algemeen blijken de 
in het onderwijs gebruikte doelstellingen en criteria voor spreiding van 
scholen en opleidingen maar deels geconcretiseerd. Echter bij toepassing op 
de verplaatsing en stichting (accreditatie) van individuele scholen reikt die 
concretisering verder. Bovendien is er maar weinig ‘hard’ onderzoek 
beschikbaar naar de effecten van het onderwijsbeleid. 
De belangrijkste doelstellingen bij de spreiding van onderwijsinstellingen 
bleken doelmatigheid (gemengde perspectieven), kwaliteit, toegankelijkheid, 
en een ‘evenwichtige’ spreiding van onderwijs (vooral burgerperspectief). 
Deze doelstellingen domineren ook in de discussie rond de spreiding van 
rechtspraak. De onderwijsdoelstellingen zijn echter meer uitgewerkt in 
criteria en normen, en daarom mogelijk bruikbaar.  
 
– De rechtspraak in haar huidige vorm kan worden getoetst aan de criteria 
analoog aan die van macro-doelmatigheid in het onderwijs (zie Tabel 8) 9. De  

 
9  In haar Agenda 2005-2008 meldt de Raad voor de Rechtspraak (2004:6) dat er in 2003 

verbetering is opgetreden in de doelmatigheid: ondanks de fors gestegen instroom van 
zaken zou een substantieel deel van de zaken zijn weggewerkt en doorlooptijden zijn 
gestabiliseerd.  
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Tabel 8  Macro-doelmat ig? Criteria en normen (en indicatoren) bi j de erkenning (accreditat ie) van nieuwe opleidingen in het Hoger 
Onderwijs 

Criteria van macro-doelmatigheid Normen  Indicatoren Vereisten voor de opleiding  
Doelmatige taakverdeling tussen 

onderwijsinstellingen 
‘De besteding van rijksmiddelen voor 

de verzorging van initieel hoger 
onderwijs die zoveel mogelijk 
voldoet aan de behoefte van de 
samenleving in al haar geledingen 
met zo min mogelijk middelen en 
een zo maximaal mogelijk 
resultaat’. 

 Onderbouwing van het 
instroomvolume verwacht na twee 
jaar; gekoppeld aan een 
inschatting van de te realiseren 
rendementen;  

Beschrijving van de bestaande 
capaciteit 

Toelichting op samenhang van de 
opleiding met bestaande 
opleidingen van de betreffende 
instelling 

Voorzien in een maatschappelijke 
behoefte 

Onderwijs moet terreinen beslaan 
waarvoor duidelijk uit de wet of uit 
de wijze van financiering blijkt dat 
de overheid verantwoordelijkheid 
draagt.  

O.a.: veiligheid, gezondheidszorg, 
onderwijs/onderzoek 

 Analyse van behoefte aan 
afgestudeerden 

Inbedding in landelijke 
kennisinfrastruktuur. Géén 
‘verschaling’ van voorzieningen  

— Nieuwe opleidingen mogen géén 
nadelige effecten sorteren voor de 
benutting van de huidige capaciteit 
en infrastruktuur  

— Voldoende inbedding in regionale 
infrastruktuur 

Optimale benuttig kapitaalintensieve 
ow/oz voorzieningen:  

— investeringen in proportie tot 
investeringen elders in het 
betreffende gebied  

— aanwezigheid van deskundigheid 
(niet schuiven) 

Beschrijving van de wijze waarop 
inbedding in de (regionale) 
kennisinfrastruktuur plaats zal 
vinden 

Inbedding in regionale 
kennisstruktuur; geen verschraling  

Voorzien in regionale behoefte d.m.v. 
een ‘betekenisvolle bijdrage’ 

Het bestaan van samenwerkings-
verbanden (geen kwantitatieve 
indicator gevonden)   

Beschrijving van de wijze waarop 
inbedding in de (regionale) 
kennisinfrastruktuur plaats zal 
vinden 

Bron: Ministerie van OC&W (2003a, b) 
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 doelstelling voor de macro-doelmatigheid van de rechtspraak zou als 
volgt kunnen luiden: ‘de besteding van rijksmiddelen voor rechtspraak 
die zoveel mogelijk voldoet aan de behoefte van de samenleving in al 
haar geledingen met zo min mogelijk middelen en een zo maximaal 
mogelijk resultaat’. Hierbij zijn de volgende (micro-)vragen relevant: 
draagt een bestaand gerecht of lokatie bij aan de behoefte aan 
rechtspraak in een gebied? Verstoort het niet de ‘infrastruktuur’ van de 
rechtspraak, behorend bij het vigerende spreidingsmodel? 

– Het onderwijs kent de expliciete criteria ‘dynamische’ en ‘allocatieve’ 
doelmatigheid; die ruwweg geënt zijn op het inspelen op (veranderingen 
in) maatschappelijke vraag. Veranderingen in maatschappelijke 
behoeften nopen ook tot tijdige afstemming van het aanbod van 
rechtspraak. Ook hier zijn de versterking van de externe orientatie en 
innovatiebeleid sinds 2002 dan ook belangrijke agendapunten (Raad voor 
de Rechtspraak, 2004:7). In dit verband past ook het huidige 
stimuleringsbeleid met betrekking tot rechterlijke specialisatie, uit 
oogpunt van kwaliteit en van doelmatigheid van rechtspreken (Raad voor 
de Rechtspraak, 2004).  

– Een meer verfijnde definitie van de doelstelling toegankelijkheid voor de 
burger, zoals in het onderwijs (financieel en geografisch; zie tabel 3.1) 
zou de discussie over de spreiding van rechtspraak ten goede kunnen 
komen. Het criterium van ‘keuzevrijheid’ (voor de rechtzoekende) is 
echter alleen toepasbaar voor zover men overweegt om een soort van 
‘forum-shopping’ in te voeren.  

 
2.5.2  Toepasselijke beleidsstrategieën  
 
Om deze doelstellingen te bereiken, worden de volgende strategieën relevant 
geacht.  
– Samenwerking: regionale arrangementen in het onderwijs zijn bruikbaar 

gebleken binnen het onderwijs. Analoog hieraan zijn de in 2004 vergrote 
mogelijkheden voor samenwerking tussen gerechten. De Raad voor de 
Rechtspraak kan tegenwoordig bij piekbelasting of 
specialisatieproblemen een zaak aan een ander gerecht toewijzen. 
Bovendien streeft de Raad van de Rechtspraak eveneens naar 
samenwerkings-‘arrangementen’ tussen gerechten op de belangrijkste 
specialisatiegebieden (2004:22). Daarnaast beoogt de Minister van Justitie 
een samenwerkingsbepaling (inzake bedrijfsvoering en behandeling van 
zaken) op te nemen in de Wet op de Rechterlijke Organisatie 
(Kamerstukken II, 2003-2004, 29279 nrs. 3, 5). Samenwerking kan leiden 
tot een hernieuwde verdeling van werk- of beheerslasten tussen 
gerechten binnen een specifiek specialisatiegebied Dit houdt rechtstreeks 
verband met de spreiding en schaalgrootte van gerechten (zie voorbeeld 
van de nieuwe studiefinancieringsprocedure, hoofdstuk 1).  

– Kennismanagement: in het onderwijs is kennisontwikkeling een belangrijk 
speerpunt. Vergelijkbaar kennismanagement blijkt zich ook binnen de 
rechtspraak te ontwikkelen, ten behoeve van specialisatie. Dit gebeurt via 
het toegankelijk maken van rechtsbronnen, juridisch vaknieuws en 
documentatie tot de verspreideng van kennis onder medewerkers via 
‘kenniskaarten’ (Raad voor de Rechtspraak, 2004:7, 11). Ook is er een 
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integraal systeem voor kwaliteitszorg in ontwikkeling. De specialisatie 
van rechters zou verder kunnen worden verbeterd via schaalvergroting 
(concentratie) en via vergrote samenwerking tussen gerechten (Raad voor 
de Rechtspraak, 2004:8). In dit verband wordt ook onderzoek gedaan 
naar nut, noodzaak en vorm van kenniscentra voor ieder afzonderlijk 
rechtsgebied. 

– Afstemming: om de doelmatigheid te bevorderen wordt er binnen de 
rechtspraak aan een stelsel gewerkt waarin de behandeling meer zal 
worden afgestemd op specifieke kenmerken van een zaak (inclusief 
professionele eisen aan een zorgvuldige rechtsgang) (2004:20). 

– Personeelsbeleid: in het onderwijs wordt een meer autonoom personeels- 
en arbeidsvoorwaardenbeleid nagestreefd. Er bestaat nog geen uitsluitsel 
over de uiteindelijke effecten van autonomie. Voor de rechtspraak ligt 
vooralsnog de nadruk op loopbaanontwikkeling: de doorstroming van 
medewerkers uit de juridische ondersteuning naar de rechterlijke macht.  

– Prestatie-indicatoren: het gebruik van prestatie-indicatoren als 
voorwaarde voor bekostiging, bijvoorbeeld met betrekking tot kwaliteit(-
ssystemen) lijkt ook in de rechtspraak aan terrein te winnen, vanuit het 
oogpunt van doelmatigheid (Langbroek en Fabri, 2004). Voor 2006 wordt 
gewerkt aan een set van kengetallen en prestatie-indicatoren, die het 
functioneren van de rechtspraak als geheel en van afzonderlijke 
gerechten in kern beschrijven. Er worden door sommigen echter 
fundamentele bezwaren gemaakt bij het benadrukken van ‘produktie’ 
van rechstpraak, zoals minder aandacht voor (mogelijk belangrijke) 
details van een zaak10.  

 
2.5 3 Toetsingskaders  
 
Een tweede vraag die in hoofdstuk 1 is gesteld betreft de mogelijke manieren 
om spreidingsdoelstellingen of - criteria tegen elkaar af te wegen. In het 
onderwijs blijkt men aan de spreidingscriteria inderdaad verschillende 
gewichten toe te kennen. Hoe meer de criteria raken aan de 
verantwoordelijkheid van de overheid, hoe zwaarder men ze laat wegen. De 
centrale doelstellingen van het onderwijsstelsel: evenwichtig aanbod, 
bereikbaarheid, doelmatigheid wegen dan ook zwaarder dan doelstellingen 
over de vormgeving van het stelsel, zoals autonomie en transparantie.  
Het beoordelen van fictieve vormen van spreiding (denkmodellen) door deze 
te ‘scoren’ op verschillende spreidingscriteria lijkt eveneens verhelderend 
voor de bepaling van een (relatief) ‘optimale’ spreiding van gerechten. Er kan 
meer inzicht worden verkregen in de specifieke voor-en nadelen (‘plussen en 
minnen’) van verschillende denkmodellen, bijvoorbeeld concentratie versus 
deconcentratie van rechtzaken of gerechten. Ook zou kunnen worden bezien, 
welk denkmodel het beste aansluit bij een specifiek perspectief 
(rechtzoekende, organisatie of overheid). Op deze wijze van aanpak wordt in 
hoofdstuk 4 nader ingegaan. 

 
10  Zie bijvoorbeeld het interview met R. Blekxtoon, voormalig vice-president van de 

Amsterdamse rechtbank, in NRC Handelsblad d.d. 26-06-’04.  



 

 
 



37 

3 De Zorg 
 
 
In dit hoofdstuk worden dezelfde onderzoeksvragen behandeld als in het 
vorige hoofdstuk, maar ditmaal met betrekking tot de zorg. Allereerst wordt 
een beknopte schets gegeven van de huidige organisatiestruktuur van het 
Nederlandse zorgstelsel en haar ontstaansgeschiedenis. Net als in het 
onderwijs blijken in het zorgbeleid verschillende perspectieven naast elkaar 
te bestaan. Dit volgt uit de vigerende beleidsdoelstellingen en hun uitwerking 
in criteria en normen, en uit de gehanteerde strategieën om deze doelen te 
bereiken. Deze doelstellingen worden beneden geïnventariseerd en geordend. 
Vervolgens worden de belangrijkste strategieën met het oog op deze 
doelstellingen besproken, waar mogelijk ook op hun effectiviteit.  
Het hoofdstuk wordt besloten met een overzicht van welke aspecten van het 
Nederlandse zorgbeleid het meest van toepassing zijn op de gerechtelijke 
spreiding.  
 
 
3.1 Het Nederlandse zorgbeleid na 1970  
 
Tabel 9 geeft een beknopt overzicht van aspecten van de Nederlandse zorg 
die relevant zijn voor spreidingsvraagstukken.  
 
Tabel 9  Overzicht van relevante aspecten bij de spreiding van zorg 
Vragers  Burger (patiënt)  
Aanbieders (instellingen) Ziekenhuizen, geestelijke gezondheidsinstellingen (GGI’s), 

verpleeghuizen (intramuraal)  
Huisartsen, therapeuten  
Poliklinieken  
Extramurale zorg (aangeboden buiten de zorginstellingen, bijv. 

aan huis) 
Wat wordt gespreid  Instellingen: lokaties 

Instellingen: besturen 
Typen van zorg: bijv. intensief-specialistisch of regulier; Type 

specialisaties: bijv. hart/longen vs. neurologie 
Het zorg-inkoopbeleid van verzekeraars kan eveneens 

onderwerp zijn van spreidingsbeleid  
Spreidingsprincipe  Iedereen heeft recht op betaalbare en kwalitatief goede zorg. 

Deze doelstelling bereiken via particulier initiatief.  
Perspectieven Overheid  

Burger 
Organisatie: instellingen   
Organisatie: zorgverzekeraar 

 
Op de zorgmarkt wordt tussen zorgvraag (patiënten) en zorgaanbod 
(instellingen zoals klinieken, ziekenhuizen) bemiddeld door een tussenpartij: 
de zorgverzekeraars. De Nederlandse gezondheidszorg is voortgekomen uit 
het particuliere initiatief. Volgens Bangma (Bangma, 1988:16) verklaart dit 
waarom overheidsregels en –wetten vaak zo omvangrijk en complex zijn: de 
overheid wil het aanbod van gezondheidszorg aan het particuliere initiatief 
overlaten, maar wel kaders blijven stellen vanuit het algemene recht op zorg.  
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3.1.1 Korte historische schets  
 
Het beleidsparadigma dat na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling komt 
is dat van het ‘recht op zorg’. De overheid dient voor iedereen kwalitatief 
goede zorg te garanderen (RVZ, 1998:3, zie ook art. 22 van de Grondwet). Hier 
overheerst het perspectief van de zorgvrager, de patiënt. In dit kader 
ontwikkelde zich het publieke karakter van het zorgbeleid, wat is af te lezen 
aan een indrukwekkend geheel van wet-en regelgeving (Boot, 1998; RVZ, 
1998:3).  
De overkoepelende beleidsdoelstellingen in de zorg zijn over de laatste 
decennia heen verschoven van organisatie en samenhang (1970-80), 
kostenbeheersing (1980-90) naar individugerichte kwaliteit (1990-2000).  
In de jaren zeventig begon de overheid de fusies en liquidaties van kleinere 
ziekenhuizen te stimuleren. In de jaren tachtig streefden ziekenhuisbesturen 
naar technologisch complexe instellingen om hun concurrentiepositie te 
versterken, maar ook uit oogpunt van meer specialisatie en beschikbaarheid 
van zorgpersoneel (Boot, 1998:29). Het perspectief van de organisatie begon 
de boventoon te voeren. Verdere schaalvergroting was het gevolg, 
gestimuleerd door een bouwbeleid dat de exploitatie van grote ziekenhuizen 
aantrekkelijk maakte. Het aantal ziekenhuizen met meer dan 600 bedden 
nam toe van 17 in 1982 tot 27 in 1994. In 1994 kent Nederland nog 109 
algemene ziekenhuizen, vergeleken met 197 in 1970 en 221 in 1954 (Boot, 
1998:28). Er bestonden nog maar twee kleine ziekenhuizen met minder dan 
150 bedden. 
Begin jaren negentig leek de optimale schaal gepasseerd. Zou het aantal 
ziekenhuizen verder teruglopen naar 70 mega-ziekenhuizen, dan kon 
Nederland niet meer goed worden bediend (Boot, 1998). Het perspectief van 
de burger begon dus weer aan terrein te winnen. De overheid wilde het 
beleid van schaalvergroting vervangen door een proces van netwerkvorming 
tussen ziekenhuizen, en participatie in een regionaal ziekenhuisnetwerk 
(analoog aan latere initiatieven in het onderwijs). De kleinere ziekenhuizen 
en buitenpoliklinieken (voor short-stay en dagbehandelingen) dienen daarbij 
door de grotere ondersteund te worden, in plaats van opgeslokt (Boot, 
1998:31). Dat betekent minder marktwerking, en meer aanbodregulering door 
de overheid. De provincies dienen voor de continuering van kleine 
instellingen regiovisies op te stellen, met een toegepast deconcentratie-en 
schaalverkleiningsbeleid. Rond 1998 is nog niet bekend of deze 
‘paradigmatische’ verandering ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  
Sinds 1998 hebben er opnieuw ingrijpende wijzigingen plaatsgevonden in het 
zorgstelsel. Veel ondoelmatigheden zijn weggenomen; volgens het SCP kan 
het zorgpersoneel niet veel harder meer werken (2001:85; zie ook CPB, 
2004:58). Bij een verdere verlaging van de kosten binnen het 
budgetmechanisme wordt gevreesd voor kwaliteitsverlies. Na 2000 klinkt 
opnieuw de roep om een meer vraaggestuurd stelsel (meer marktwerking)11.  
 

 
11  Volgens van Koolwijk (NRC, 25-01-’02) is de recente verschuiving naar vraagsturing in de 

zorg ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Het beleid zou eind jaren tachtig al in de Commissie 
Dekker zijn besproken en later in Simons’ plannen terug zijn te vinden. Daarnaast zou de 
gedachte van gereguleerde concurrentie in de politiek niet goed zijn uitgewerkt.  
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3.1.2 Aanbodregulering of gereguleerde markt?  
 
Welke hoofdstroom van beleid de zorg overheerst tot het einde van de jaren 
1990 wordt uit bovenstaande niet duidelijk. Tussen 1988 en 1998 is de 
aanbodregulering gehandhaafd en zelfs aangescherpt, terwijl tegelijkertijd in 
woord en daad stappen zijn gezet richting marktwerking. Volgens de Raad 
voor de Volksgezondheid en Zorg leidt dit tot een spagaat, een 
‘problematische spanning’ in het beleidssysteem (RVZ, 1998).  
De Raad onderscheidt dan ook drie hoofdstromen van sturing in de zorg, die 
in feite naast elkaar bestaan (Tabel 10). In de eerste, modernisering van de 
aanbodregulering neemt de overheid de zorgvernieuwing en vraagsturing in 
de hand, met inspraak van patiëntenorganisaties. In de tweede stimuleert de 
overheid de concurrentie tussen zorgverzekeraars, die zo gunstig mogelijke 
contracten afsluiten met zorginstellingen (aanbieders). Vraagsturing en ook 
zorgvernieuwing lopen dan via de verzekeraars. In de derde hoofdstroom 
werken zorgaanbieders samen in regionale verbanden. De regiovisie (door de 
overheid opgestelde randvoorwaarden) biedt daarvoor het kader. Centraal 
hierbij staat de zorgbehoefte van patiënten.  
 
Tabel 10  Drie hoofdstromen ( -perspectieven) van zorgbeleid  
Hoofdstromen  Overheersend 

perspectief 
Regie  Instrumenten  

Modernisering van de 
aanbodregulering  

Overheid  VWS  Beleidsregels en 
experimenten  

Marktwerking: 
concurrentie tussen 
verzekeraars  

Organisatie  Verzekeraars Zorgcontracten  

Regionale samenwerking Zorgvrager Regionale partijen  Beleidskaders  
Bron: RVZ (1998) 
 
 
3.1.3 Meest recente ontwikkelingen  
 
In 2003 verschuift opnieuw de focus van een aanbodgestuurd stelsel 
(budgetmechanisme) naar een vraaggestuurd stelsel (CPB, 2004; VWS, 2003a; 
RVZ, 2003a,b). Dit gebeurde bij de zogenoemde modernisering van de AWBZ 
(de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten; Douven, Mot en Folmer, 2004). 
In de ‘Zorgnota 2003’ worden de doelstellingen van de gezondheidszorg als 
volgt omschreven: ‘Ons beleid is erop gericht dat mensen een noodzakelijke 
zorg van goede kwaliteit krijgen binnen een redelijke termijn en tegen een 
betaalbare prijs’ (VWS, 2003b). De nadruk ligt op de verbetering van kwaliteit 
en toegankelijkheid, waarbij de betaalbaarheid niet achteruit mag gaan 
(Douven, Mot en Folmer, 2004:20).  
Uitgangspunt van het nieuwste stelstel is gereguleerde concurrentie tussen 
zorgverzekeraars. Gereguleerd betekent dat concurrentie plaatsheeft binnen 
een publiek kader. De overheid stelt daarin eisen, zoals de plicht voor 
concurrerende verzekeraars om personen uit risicogroepen als verzekerde te 
accepteren. Dus om de burger te blijven bedienen van betaalbare en goede 
zorg stelt de overheid kaders, waaraan organisaties in de zorg moeten 
voldoen.  
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Toetreding van nieuwe aanbieders is een belangrijke voorwaarde om 
zorgschaarste te verminderen. In het nieuwste, vraaggestuurde stelsel stelt de 
cliënt zelf zijn zorgpakket samen aan de hand van een persoonsgebonden 
budget (PGB). Met het PGB kan een zorgvrager zelf zorg inkopen op basis van 
eigen behoefte. De verzekeraars bieden daarbij concurrerende zorgpakketten 
aan. Deze pakketten zijn gebaseerd op het aanbod van de beschikbare zorg 
door artsen, zieken- en verpleeghuizen en andere zorginstellingen. Tussen de 
zorginstellingen en verzekeraars worden dus afspraken gemaakt over 
producten, diensten en prijzen. 
In dit nieuwe systeem komt de hulp die voorheen onbetaald was, voor 
rekening van de overheid via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het 
PGB kan daarmee de toetreding van nieuwe aanbieders stimuleren. 
Daarnaast wordt het toelatingsbeleid voor zorginstellingen versoepeld. 
 
 
3.2 Doelstellingen van het zorgbeleid en hun uitwerking in normen en 

indicatoren 
 
De overkoepelende doelstelling van het huidige Nederlandse zorgstelsel is om 
iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheidstoestand, te verzekeren 
tegen de kosten van noodzakelijke gezondheidszorg (VWS, 2001, 2003b).  
 
De belangrijkste doelen van het zorgstelsel zijn: 
1 Voor de zorgvrager: toegankelijkheid (geografisch en tijdig)  
2 Voor overheid, zorgvrager en de instellingen: kwaliteit (medisch-

inhoudelijk en vraaggericht) 
3 Voor zorgvrager en overheid: betaalbaarheid (doelmatigheid 

zorgmarkten, beheerste macro-kosten, afstemming AWBZ en andere 
terreinen). 

 
In Tabel 11 wordt het zorgbeleid uitgewerkt in doelen, criteria en normen 
(met indicatoren). Per doelstelling wordt bovendien aangegeven vanuit welk 
perspectief deze is geformuleerd: dat van de organisatie 
(aanbieders/zorgverzekeraars), de burger of de overheid.  
 
Uit de tabel blijkt dat veel criteria niet worden uitgewerkt in concrete 
normen. Deze bevinding stemt overeen met de opmerking in een RVZ-studie 
(2003) dat ‘er in Nederland nog geen geaccepteerd stelsel van normen voor 
kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid is’ (2003:16). Dat maakt het 
volgens de RVZ tevens onmogelijk om kwantitatieve uitspraken te doen over 
de effectiviteit van het gevoerde zorgbeleid. Naar aanleiding van dit gegeven 
wordt op initiatief van het Ministerie van VWS door o.a. NIVEL (Brouwer en 
Delnoij, 2004) gewerkt aan een systeem van prestatie-indicatoren waaraan de 
zorg kan worden getoetst.  
Bij de doelstellingen toegankelijkheid en kwaliteit overheerst het perspectief 
van de zorgvrager. Bij de verschillende normen voor doelmatigheid lopen de 
perspectieven door elkaar heen. Doelmatige zorgverlening is van belang 
zowel voor de instellingen dan wel zorgverzekeraars (voortbestaan, winst), de 
overheid (zorgbudget) als de zorgvrager (betaalbaarheid). 
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Tabel 11  Doelen, indicatoren en criteria in de gezondheidszorg 
Perspectief  Doelstellingen  Criteria   Normen (indicatoren)  
Organisatie 
(zorginstelling e/o 
verzekeraar)  

Zorgvrager 
(patiënt) 

Overheid  

Schaalverkleining   
Spreiding Er is voor spreiding geen algemene indicator te 

ontwikkelen, omdat de reisbereidheid varieert per soort 
produkt (type zorg).  

X X  Toegankelijkheid  
 
‘Zorg voor iedereen, op de 
juiste tijd en de juiste plaats’, 
d.w.z.:  
 
Bereikbaarheid 
Tijdigheid  

 De ‘Treeknorm’: streefnormen voor wachttijden opgesteld 
voor niet spoedeisende hulp 
— Treeknorm toegangstijd 1e polikliniekbezoek: 80% van de 

patiënten moet binnen drie weken terecht kunnen voor een 
1e polikliniekbezoek. De maximale toegangstijd voor een 1e 
polikliniekbezoek bedraagt vier weken. 

— Treeknorm wachttijd dagbehandeling of ziekenhuisopname: 
80% van de patiënten moet binnen vijf weken terecht kunnen 
voor een dagbehandeling of ziekenhuisopname. De maximale 
wachttijd is hier zeven weken. 

 X  

 (Korte) afstand arts-patiënt  X X  
Kwaliteit Medisch-inhoudelijk — Er bestaat nog geen overkoepelend kwaliteitssysteem 

met concrete monitorings- en toetsingsmechanismen. 
— Bij o.a. taakherschikking wordt gewezen o waarborging 

van deskundigheid (specialisatie).  
 Vraaggerichtheid  — Klantvriendelijkheid  

— Mate van autonomie  
Hier zijn geen formele criteria aangetroffen. Wat de klant 
belangrijk vindt is leidend. 

X X  
 

Doelmatigheid:  betaalbaarheid 
van zorg 

(1) Technische doelmatigheid  — Geen verspilling  
— Benutting van schaalvoordelen en van synergie-

effecten  
— Meer concrete uitkomstindicator is bijv. een reductie 

van 30% slechtziendheid bij diabetespatiënten 

X  X 

 (2) Allocatieve doelmatigheid  De markt voorziet optimaal in de door de zorgvrager 
gewenste prijs-kwaliteitverhouding  

X X  

 (3) Dynamische doelmatigheid  Voldoende product- en procesinnovaties, toegesneden op 
maatschappelijke ontwikkelingen  

X  x 

 Beheerste ontwikkeling macro-
kosten  

In dit verband worden geen indicatoren, maar 
beleidsstrategieën (zoals vraagsturing, financiering en 
aanbod-uitbreiding) uitgewerkt.   

X  X 

 Transparantie als noodzakelijke 
voorwaarde voor goede 
marktwerking 

— Bestuurlijk heldere posities en rollen (VWS, 2003c) 
— Prikkels tot informatieverstrekking over zorgkwaliteit 

en -prijs (informatieconvenanten) 
— Klantbewustheid  

X   
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3.3 Beleidsstrategieën en hun effecten  
 
Over het algemeen ontbreekt het aan evaluaties van bestaand zorgbeleid en 
de terugkoppeling daarvan naar nieuwe beleidsvormen.  
 
3.3.1 Schaalvergroting 
 
Het aantal ziekenhuizen is de afgelopen jaren afgenomen, terwijl de omvang 
ervan is toegenomen (RVZ, 2003:19).  
Mogelijke voordelen van schaalvergroting voor de organisatie zijn een meer 
gedifferentieerd aanbod en kosten-batenefficiëntie (kortere wachttijden). 
Mogelijke nadelen voor de burger zijn de verminderde toegankelijkheid 
(bereikbaarheid), en de grote afstand tussen arts en patiënt.  
Bijna de helft van de Nederlanders (47,1 %) heeft in de vijf jaar voor 2002 te 
maken gehad met een ziekenhuisfusie (NIVEL, 2002). De effecten van fusies 
zijn relevant voor verschillende doelstellingen van het zorgbeleid, vooral op 
kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid.  
 

Effecten op kwaliteit  
14 % van de groep die met een fusie werd geconfronteerd oordeelde dat dit 
een positieve invloed op de geboden zorg heeft gehad, tegen 22% negatief. De 
helft van de groep zag geen verandering (NIVEL, 2002).  
In een ander onderzoek werd geen verband gevonden tussen schaalgrootte 
en kwaliteit: de extra kwaliteit van ziekenhuizen met meer dan 600 bedden 
bleek gering in vergelijking tot ziekenhuizen met 450 bedden (Blank, 2002). 
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat spreiding van ziekenhuizen als 
zodanig meer van invloed is op kwaliteit (RVZ, 2003:5,6). 
 

Effecten voor de organisatie (kosten-efficiëntie) 
Analoog aan het onderwijs wordt bevonden dat schaalvergroting (door fusie) 
niet altijd leidt tot goedkopere of beter toegankelijke zorg (Blank, 2002). In 
termen van kosten per patiënt bleken de grotere ziekenhuizen niet altijd 
goedkoper. Schaalvergroting kan boven een bepaalde grens zelfs leiden tot 
schaalnadelen (Blank, 2002). Dit is toe te schrijven aan een U-vormige 
kostencurve uitgezet tegen schaalgrootte: eerst treedt bij schaalvergroting 
kostenbesparing op; maar boven een bepaalde schaalgrootte weer 
kostenstijging. Veel zorginstellingen hebben hun optimale schaalgrootte (uit 
oogpunt van doelmatigheid) intussen bereikt en ervaren schaalnadelen (RVZ, 
2003b). Onderzoek naar de financiële effecten op lange termijn ontbreekt 
veelal (NIVEL, 2000). 
Ten slotte worden, voor een eerlijke concurrentie tussen ziekenhuizen, op 
zijn minst vijf aanbieders nodig geacht (RVZ, 2003b:22).  
 

Effecten voor de burger (toegankelijkheid)  
Voor 55% van de bij fusies betrokken mensen hielden de fusies 
veranderingen in het aanbod van de ziekenhuiszorg in. Voor 14,5% van de 
mensen is de afstand tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis (veel) groter 
geworden. Daarnaast stelde éénderde van diegenen die met een fusie werden 
geconfronteerd, dat het ziekenhuis (of een deel daarvan) is gesloten (NIVEL, 
2002).  
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Wat betreft de bereikbaarheid van zorg hoeven fusies niet altijd grote 
gevolgen te hebben: weliswaar komt er één bestuur, maar de verschillende 
lokaties blijven meestal voortbestaan. Uit verschillende onderzoeken is 
inderdaad gebleken dat er geen duidelijk verband bestaat tussen 
schaalvergroting en toegankelijkheid (RVZ, 2003:17). 
Bovendien kunnen door de sterk verbeterde communicatiemogelijkheden 
diagnostiek, behandeling en controle worden ontkoppeld. De bereikbaarheid 
van ziekenhuizen wordt hierdoor minder belangrijk. Een voorbeeld zijn de 
Japanse ‘Video House Calls’ (RVZ 2003b:30), waarbij patiënten op afstand een 
arts kunnen consulteren.  
De tijdigheid van zorg heeft geen duidelijke relatie met schaalvergroting: 
wachtlijsten (zie Treeknorm, Tabel 11) en wachttijden zijn niet korter of 
langer naarmate ziekenhuizen groter of kleiner zijn (RVZ, 2003b).  
 
3.3.2 Zelfregulering met behulp van prestatie-indicatoren  
 
De overheid stimuleert ondernemend gedrag door ziekenhuizen, zoals het 
inwisselen van overtollige bedden voor thuiszorg. Deze autonomievergroting 
is sterk vergelijkbaar met de onderwijssector, waar scholen hun eigen 
personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid voeren.  
Op verzoek van de minister van VWS is een registratiemethode (de 
zogenaamde ‘balanced scorecard’) ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te 
kunnen beoordelen (RVZ, 2004). Deze maakt gebruik van op de zorg 
toegesneden prestatienormen en -indicatoren. De registratiemethode moet 
instellingen in staat stellen om hun kernactiviteiten in balans te brengen en 
prestaties te monitoren en te verbeteren. Vanuit het perspectief van de 
consument zijn bijvoorbeeld drie normen vastgesteld, waarbinnen 
indicatoren moeten worden ontwikkeld: effectiviteit, veiligheid en 
patiëntgerichtheid. Het NIVEL heeft intussen een aantal (nader te 
operationaliseren) indicatoren voor patiëntgerichtheid voorgesteld, namelijk 
‘consumentenvertrouwen’ en ‘ervaringen van patiënten/ cliënten’ (Brouwer 
en Delnoij, 2004).  
 
3.3.3 Ketenzorg: samenwerking met de ‘eerste lijn’ 
 
Ketenzorg (vgl. de ketenstructuur bij justitie) komt in de zorg niet goed van 
de grond, vanwege gebrekkige organisatiestructuren en daardoor het 
ontbreken van een duidelijke regie en aansluiting tussen zorgvraag- en 
aanbod. In een NIVEL-evaluatie van drie paramedische zorgprogramma’s 
wordt deze vorm van sturing niettemin positief beoordeeld (NIVEL, 2000).  
 
3.3.4 Taakherschikking  
 
Bij taakherschikking worden de traditionele rolverdelingen tussen 
bijvoorbeeld arts en verpleegkundige kritisch herbeschouwd en zomogelijk 
herverdeeld. Dit om enerzijds de toegankelijkheid (bereikbaarheid, tijdigheid 
voor de burger) en anderzijds de betaalbaarheid van zorg (voor overheid en 
zorgverzekeraars) te bevorderen. Taakherschikking mag niet ten koste gaan 
van de terzake beschikbare kennis. Tot de beweegredenen van 
taakherschikking behoren: capaciteitsgebreken en recente ICT-
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ontwikkelingen, waarmee meer informatie kan worden uitgewisseld dan 
voorheen (RVZ, 2002). Taakverdeling kan zijn weerslag hebben op de 
spreiding van zorginstellingen.  
Een ‘nurse practitioner’ is een verpleegkundige die taken van de arts 
overneemt. De eerste ervaringen hiermee in Nederland zijn overwegend 
positief (RVZ, 2003). Daarnaast bestaan er rond de grotere steden 
‘huisartsenposten’, waar klachten buiten kantooruren (overwegend 
telefonisch) worden afgehandeld.  
Ook in het buitenland zijn ervaringen met taakherschikking overwegend 
positief. Verpleegkundigen in 22 call-centra handelen in Engeland duizenden 
klachten telefonisch af. Daarnaast bestaat in Canada ervaring met 
inloopcentra (‘walk-in’ centra) voor eerstelijns hulp. De inloop-centra zijn te 
vergelijken met de juridische loketten (in de rechtspraak), die zich richten op 
voorlichting, doorverwijzing en kort advies.  
 

Effecten  
In Nederlandse huisartsenpraktijken verzorgen praktijkondersteuners 
gemiddeld 6% van het aantal patiëntencontacten. De werklast van de huisarts 
met betrekking tot specifieke groepen patiënten (chronisch zieken, ouderen) 
is hierdoor afgenomen (Lamkaddem e.a., 2004).  
Uit internationaal literatuuronderzoek van de Raad voor de Volksgezondheid 
en Zorg (RVZ, 2002:30) blijkt dat taakherschikking een positief effect heeft op 
de toegang tot de zorg. Ook de kwaliteit van zorg lijkt toe te nemen. Niet 
éénduidig zijn voorsalsnog de effecten op de kosten-efficiëntie en op 
capaciteit. 
 
3.3.5 Gereguleerde marktwerking  
 
Gereguleerde marktwerking in de zorg houdt het volgende in. Verzekeraars 
onderhandelen met zorgaanbieders (o.a. ziekenhuizen, GGZ-instellingen) 
over prijs, volume en kwaliteit van zorg (i.h.a. in pakketvorm). Klanten 
(patiënten) kiezen vervolgens een zorgverzekeraar op basis van prijs en 
kwaliteit. De overheid zet minimum kwaliteitsstandaarden. Om typische 
nadelen van marktwerking, zoals risico-selectie en ‘moral hazard’12 te 
bestrijden is sturing door de overheid (de ‘marktmeester’) nodig (CPB, 2003). 
Dit wordt ‘gereguleerde concurrentie’ genoemd. 
Concurrentie tussen zorgaanbieders (zowel tussen verzekeraars als tussen 
zorginstellingen) heeft een direct effect op de spreiding van het zorgaanbod. 
Denk aan fusies en overnames, of de liquidatie van onrendabele instellingen. 
Wat betreft de spreiding van zorginstellingen zijn in het het nieuwste  
systeem de zorgverzekeraars verplicht om via aanbestedingen voldoende 
zorgaanbod te creëren in voor de markt onaantrekkelijke gebieden. De 
overheid is eindverantwoordelijk voor de spreiding en dient dus bij te 

 
12  Risico-selectie duidt op het verschijnsel dat verzekeraars zich richten op een groep met 

een lager risico op claims, bij zorgverzekeringen bijvoorbeeld ‘gezondere’ of gezonder 
levende personen. Moral hazard duidt op het verschijnsel dat verzekerden extra risico’s 
nemen vanwege het hebben van een zorgverzekering.  



45 

springen (bijvoorbeeld met subsidies) waar zorgverzekeraars tekort- 
schieten13.  
Het CPB (2002) heeft een aantal (theoretische) gevaren van marktwerking op 
een rij gezet, en geeft enkele mogelijke oplossingen hiervoor (Tabel 12). 
 
Tabel 12  Gevaren van marktwerking en mogeli jke oplossingen  
Gevaar bij invoering marktwerking  Oplossingen  
Kwaliteitsverlies door beknibbeling op kostprijs 

van zorg  
Kwaliteitsindicatoren 
Vergroot toezicht door o.a. Inspectie voor 

de Gezondheidszorg 
Risico-selectie Plicht van verzekeraars om hogere risico-

groepen te accepteren 
Kostenstijging bij onvoldoende concurrentie of 

door systeemwisseling; door 
overconsumptie of ‘moral hazard’ 

Invoer van eigen risico-systeem  
‘Peer reviews’ 

Afwenteling: de kosten van zorg worden 
afgewenteld op derden (bijv. te snel 
doorverwijzen naar specialist of apotheek) 

Het verwijderen van schotten tussen 
verschillende onderdelen van de 
zorgketen 

Bron: Centraal Planbureau (2002)  
 

Empirische bevindingen  
Uit empirisch onderzoek komen de volgende effecten van vraagsturing 
(marktwerking) in de zorg naar voren (vgl. Ministerie EZ, 2003; RVZ, 2003b):  
1 Meer keuzevrijheid voor vragers, daardoor meer tevredenheid;  
2 Meer dynamiek in een sector: articulatie van behoeften, nieuwe 

Zorgprodukten; 
3 Géén grote aanzuigende werking door nieuwe aanbieders, zoals werd 

gevreesd;  
4 Fraude of oneigenlijk gebruik beperkt ondanks extra bestedings-

verantwoordelijkheid bij individuele zorgvrager (eigen budget); 
5 Wel hogere uitvoeringskosten bij invoering van systeem van vraagsturing. 
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de (mogelijke) effecten van 
marktwerking in de zorg wordt verwezen naar het rapport ‘geconcentreerd 
dereguleren’ van VWS (2003a). 
Marktwerking lijkt slecht van toepassing op de rechtspraak omdat gerechten 
in principe monopolist zijn. Niettemin zouden in de praktijk rechtzoekenden 
bewust kunnen gaan kiezen voor een gerecht (zie Baas, 2004 over forum-
shopping). Het nadeel hiervan is dat centrale principes zoals 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak ondermijnd kunnen 
worden. Zo zouden vooral ‘repeat players’ zich kunnen verdiepen in de 
kwaliteit van rechters en een relatie met die rechters kunnen opbouwen; dit 
ten nadele van de natuurlijke tegenpartij (Baas, 2004). 
 
 

 
13  De RVZ levert al in 1998 een interessant punt van kritiek op deze constructie: ‘[…] de 

overheid bevordert  dat verzekeraars onderling concurreren en bedrijfsrisico lopen, terwijl 
de zorgregie vervolgens in de handen van regionale verzekeraars wordt gelegd’. 
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3.4 Een eerste toetsing van spreidingsvormen 
 
In deze sectie wordt ingegaan op de afwegingen tussen doelstellingen en 
criteria met betrekking tot de spreiding van instellingen, die er binnen de 
zorg zijn gemaakt. 
 
3.4.1 Criteria bij het recht op zorg  
 
RIO’s zijn regionale indicatie organen. Ze bepalen of een zorgvrager recht 
heeft op zorg in het kader van de nieuwe Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten. De indicatie van het RIO geeft aan (a) òf een zorgvrager in 
aanmerking komt, en zo ja (b) in welke mate, aan de hand van ‘klassen’. In 
een overkoepelend document (College Implementatie Indicatiebeleid, 2003) 
worden een de criteria voor de bepaling van het recht op zorg enigszins in 
normen uitgewerkt, zoals samengevat in tabel 13.  
 
Tabel 13  Criteria bij de bepaling van het recht op zorg 

Perspectief  Criteria  Normen  
Instelling/ 
verzekeraar 

Zorg-
vrager 

Overheid 

Objectiviteit Besluitvorming transparant en o.b.v. wettelijke 
criteria en daaraan gekoppelde protocollen 

 X X  

Onafhankelijk-
heid  

Los van de belangen van de aanvragers, 
financiers en cliënten  

 X X 

Integraliteit  Vanuit het perspectief van de burger 
beoordeeld op alle mogelijke stoornissen 
en beperkingen – daarop aansluitend 
zorgaanbod  

 X  

Cliënten-
perspectief  

Centraal stellen van de behoefte van de cliënt 
en een cliëntvriendelijke toegang tot de 
zorg realiseren  

X X  

Uniformiteit  Uniforme beoordeling van het recht op 
aanspraak AWBZ-zorg, o.b.v. functie en 
klassen  

 X X 

Bureaucratie 
(weinig)  

Bepalen van zorgrecht o.b.v. zo weinig 
administratieve handelingen  

X  X 

Doelmatigheid  1 Financieel  
Doelmatige besteding van AWBZ-
middelen  

2 Bedrijfsmatig  
Afhandelingstermijn niet langer dan 
noodzakelijk  

X X X 

Aansturing Heldere verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen partijen 

X X  X 

Passend in de 
keten 

Keten van zorgvraag naar zorgrealisatie X   X  

Bron: College Implementatie Indicatiebeleid (2003) 
 
Het College heeft drie verschillende scenario’s van beleid (zorgstelsels) 
getoetst aan deze criteria bij het recht op zorg. In verband met de 
complexiteit en de geringe relevantie voor de rechtspraak (marktwerking) 
worden deze hier niet uitgewerkt. Net als in het onderwijs komt na een ruwe 
toetsing van ‘plussen en minnen’ géén van de drie scenario’s als beste naar 
voren. Wel wordt één scenario het slechtst bevonden. Het College heeft geen 
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wegingsfactoren gehanteerd voor de gebruikte uitgangspunten. Welk scenario 
uiteindelijk ‘wint’ zou wel per perspectief kunnen worden bevonden. Zo zou 
een scenario dat ten goede komt aan universaliteit, integraliteit en 
klantvriendelijkheid het meeste recht doen aan de burger. Voor een 
voorbeeld wordt verwezen naar hoofdstuk 3 over het onderwijs. 
Ondanks de ingrijpende stelselwijzigingen zijn de hierboven beschreven 
criteria vooralsnog niet voldoende concreet om de waarborging van a) 
toegankelijkheid; b) kwaliteit; en c) betaalbaarheid van de Nederlandse zorg 
éénduidig te beschrijven, laat staan te toetsen (RVZ, 2003b:16).  
 
3.4.2 Een eerste indicatieschema voor de spreiding van ziekenhuizen over 

Nederland 
 
De spreiding van ziekenhuizen bleek, veel meer dan de schaalgrootte, van 
invloed op betaalbaarheid en toegankelijkheid. De RVZ (2003b) heeft een 
studie voltooid naar de stand van zaken m.b.t. (markt-)concentraties in de 
ziekenhuiszorg. Hierbij wordt een aanzet gedaan tot een concreet 
instrumentarium om de spreiding van ziekenhuizen te toetsen aan de 
(vooralsnog zeer brede) in het beleid overheersende doelstellingen kwaliteit, 
toegankelijkheid en betaalbaarheid.  
In het huidige beleid dient de overheid de optimale spreiding te bevorderen 
en te bewaken, ook daar waar vraag en aanbod de markt bepalen. De RVZ 
biedt de overheid een eerste aanzet tot een toetsingsmodel.  
Figuur 1 vat de criteria samen die gehanteerd worden bij de bepaling van 
optimale concentratie (landelijk geconcentreerd vs. gedeconcentreerd):  
 
Figuur 1  Indicat ieschema voor de spreiding van ziekenhuizen (eerste aanzet)  
 Schaalvergroting, concentratie  
   
Overweging Algemene doelstellingen Perspectief 
Dure faciliteiten: kapitaalintensiteit Doelmatigheid Organisatie  
Meer specialisatie Kwaliteit Algemeen  
Bedienen van kleine doelgroepen Betaalbaarheid Overheid  
   
Frequente zorgvraag Toegankelijkheid Burger  
Lagere kwaliteit reisinfrastruktuur Toegankelijkheid Burger 
Medische urgentie Toegankelijkheid (tijdigheid) Burger 
   
 Schaalverkleining, deconcentratie  
Bron: RVZ (2003b: 26-8) 
 
Aan de linkerkant van de figuur worden zes aspecten van de zorgvraag 
onderscheiden, die de mate van concentratie of deconcentratie bepalen van 
het zorgaanbod dat het beste ‘marktresultaat’ oplevert. Rechts worden deze 
in verband gebracht met algemene doelstellingen van het zorgbeleid, en met 
het perspectief van waaruit deze doelstellingen (vooral) zijn geformuleerd.  
Medische urgente (acute) zorg moet zo gedeconcentreerd mogelijk worden 
aangeboden, evenals zorg in gebieden waar de reisinfrastruktuur gebrekkig is, 
en zorg waar zeer vaak vraag naar is. Anderzijds dient zeer gespecialiseerde 
en kapitaalintensieve zorg meer geconcentreerd worden aangeboden, vanwege 
de doelmatigheid (betaalbaarheid) en het behoud van kwaliteit. Ook zorg 
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voor kleine doelgroepen dient geconcentreerd te zijn, in verband met de 
doelmatigheid. 
Met dit eerste indicatieschema kan men het effect beoordelen van een 
bepaalde vorm van spreiding op de toegankelijkheid, betaalbaarheid en 
macro-kosten van ziekenhuizen. Dit leiden tot meer begrip van nieuwe 
beleidsvarianten, maar ook veranderingen in het zorgaanbod (bijvoorbeeld 
door fusies of nieuwe aanbieders).  
Afhankelijk van het perspectief dat wordt ingenomen verschilt de keuze voor 
een spreidingsmodel. Hanteren we bijvoorbeeld het perspectief van de 
zorgvrager, dan staat de bereikbaarheid van zorg voorop en wordt voor 
deconcentratie gekozen. Vanuit de organisatie zou worden gekozen voor 
doelmatigheid en betaalbaarheid, en daarmee voor concentratie. Het 
sturingsmodel dat de overheid beoogt, hangt vaak samen met het ene of 
andere perspectief. Aanbodregulering is sterk vanuit de zorgvrager gedacht, 
terwijl marktontwikkeling meer is geformuleerd vanuit de organisatie (RVZ, 
2003: 31-2).  
 

Wat willen zorgvragers eigenlijk?  
Een optimaal spreidingsmodel voor de zorg construeren kan problematisch 
zijn, omdat vaak onduidelijk is wat zorgvragers (patiënten) nu eigenlijk 
willen. In een vraaggestuurd zorgmodel is dit cruciale informatie.  
Uit onderzoek is gebleken dat zorgvragers specifieke criteria hanteren bij de 
keuze voor een ziekenhuis. In volgorde van prioriteit:  
1 aanwezige kennis/ specialisatie 
2 kwaliteit van de behandeling 
3 bejegening door arts en verpleegkundige  
4 bereikbaarheid van de instelling (RVZ, 2003b:23).  
 
Wat betreft de bereikbaarheid van het ziekenhuis is het volgende bekend over 
de patiëntenwensen: van de chronische patiënten wil 50% reizen naar buiten 
de regio. Van de reguliere patiënten is 35% daartoe bereid. Deze verschillen 
maken het moeilijk om te bepalen hoe groot de regio moet zijn die op het 
aantal aanbieders wordt beoordeeld. 
 
 
3.5 Toepasbaarheid op de spreiding van rechtspraak  
 
In het eerste hoofdstuk werd de onderzoeksvraag gesteld, welke inzichten uit 
de zorg met betrekking tot spreidingsdoelstellingen, -criteria en -normen 
mogelijk bruikbaar zijn bij een herbezinning op de spreiding van rechtspraak. 
Deze sectie biedt een overzicht van de meest toepasselijke doelstellingen en 
criteria. 
Evenals in het onderwijs blijken de in de zorg vigerende doelstellingen en 
criteria voor spreiding weinig geconcretiseerd. Bovendien blijken ‘harde’ 
onderzoeksbevindingen naar de effecten van zorgbeleid beperkt tot aspecten 
van schaalvergroting en marktwerking. Niettemin kunnen de gevonden 
doelen en criteria worden gebruikt bij het geven van meer richting aan de 
discussie over de spreiding van rechtspraak. 
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3.5.1 Toepasselijke beleidsdoelstellingen  
 
Evenals bij de rechtspraak en het onderwijs overheersen de doelstellingen 
toegankelijkheid, kwaliteit en doelmatigheid.  
– De uitwerking van de doelstelling van doelmatigheid lijkt sterk op die van 

het onderwijs. In plaats van ‘macro-doelmatigheid’ ten behoeve van de 
evenwichtige spreiding van instellingen hanteert men in de zorg het 
criterium ‘technische doelmatigheid’. Deze is geënt op bedrijfs-
economische aspecten en schaalvoordelen, een invalshoek die typerend 
is voor de zorg.  

– De expliciete onderverdeling tussen (a) bereikbaarheid en (b) tijdigheid 
binnen de doelstelling van toegankelijkheid kan ook worden toegepast bij 
de spreiding van rechtspraak. Hier wordt immers gewerkt aan kortere 
doorlooptijden. Uit het onderzoek naar de nieuwe beroepsprocedure 
studiefinanciering (Regioplan, 2003- zie Box 1) blijkt dat rechtzoekenden 
wel willen reizen voor hun zaak, mits deze tijdig wordt afgehandeld. 

– Wat betreft de bereikbaarheid van zorg willen chronische patiënten 
verder reizen dan ‘reguliere’ zorgvragers. Het is de vraag of deze 
bevinding ook geldt binnen de rechtspraak. Hier worden rechtspersonen 
en andere frequente bezoekers van de rechter (‘repeat players’) vaak 
onderscheiden van ‘single-shot players’, meestal natuurlijke personen (cf. 
Galanter, 1974).  Daarnaast zou men voor specialistische rechtszaken wel 
eens verder willen reizen dan voor ‘standaard’-zaken. 

 
3.5.2 Toepasselijke beleidsstrategieën  
 
Om deze doelstellingen te bereiken, worden de volgende strategieën relevant 
geacht.  
 
– Schaalvergroting. Eerdere ervaringen in de zorg hebben tot enig inzicht 

geleid in de effecten van schaalvergroting op centrale doelstellingen. De 
vooralsnog gemeten effecten van schaalvergroting blijken echter 
gemengd, zowel wat betreft kwaliteit, kosten-efficiëntie als 
toegankelijkheid. Het effect is sterk afhankelijk van het vertrekpunt van 
ieder individueel geval: vanaf welke schaal wordt er vergroot? Boven een 
bepaalde schaal (de ideale schaalgrootte) blijken er weer schaalnadelen 
op te treden. Binnen het domein van de rechtspraak zijn evenmin 
duidelijke effecten van schaalvergroting aangetroffen. Meer empirisch 
onderzoek is nodig naar de relatie tussen de schaalgrootte van gerechten 
en (onder meer) hun ‘productiviteit’, om te bezien of men beneden of 
wellicht boven de optimale schaalgrootte werkt. Daarnaast dient het 
effect van schaalvergroting op andere doelstellingen, zoals specialisatie, 
kwaliteit en rechtseenheid onderzocht te worden. In de komende jaren 
zal de discussie over schaalvergroting binnen de rechtspraak meer 
gestalte krijgen, o.a. in het kader van de in 2.5 genoemde 
samenwerkingsbepaling (Kamerstukken II, 2003-2004, 29 279, nrs. 3, 5).  

– De spreiding van instellingen als zodanig blijkt wel van invloed op 
kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. De Raad voor de 
Rechtspraak lijkt zich te richten op ‘concentratie’ ten behoeve van 
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rechterlijke specialisatie, die vooral gestalte krijgt in meer samenwerking 
tussen bestaande gerechten (Raad voor de Rechtspraak, 2004:22).  

– Marktwerking lijkt slecht van toepassing op de rechtspraak, omdat 
gerechten in principe monopolist zijn. Niettemin zouden in de praktijk 
rechtzoekenden bewust kunnen gaan kiezen voor een gerecht (zie Baas, 
2004 over forum-shopping). Het nadeel hiervan is dat centrale principes 
zoals onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtspraak 
ondermijnd kunnen worden. Zo zouden vooral ‘repeat players’ (vaak 
rechtspersonen) zich kunnen gaan verdiepen in de kwaliteit van rechters 
en een relatie met die rechters kunnen opbouwen; ten nadele van de 
natuurlijke tegenpartij (Baas, 2004). 

– Zelfregulering, zoals integraal management door ziekenhuizen is 
vergelijkbaar met autonomievergroting in het onderwijs. Verkennend 
onderzoek naar de effecten hiervan leverde vooralsnog gemengde 
resultaten op. De strategie past bovendien vooral bij een beleid van 
schaalvergroting.  

– Taakherschikking ter bevordering van de toegankelijkheid (tijdig en 
bereikbaar) en doelmatigheid is van toepassing op de rechtspraak, omdat 
ook daar capaciteitsproblemen bestaan en doelmatigheidswinsten 
worden beoogd. Momenteel wordt binnen justitie (WODC) een 
internationaal rechtsvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de vraag of 
en, zo ja, hoe andere functionarissen dan de rechter taken vervullen die 
in Nederland aan de rechter zijn geattribueerd. Hierbij wordt ook 
gekeken naar zogenoemde ‘delegatiepatronen’ tussen rechters en 
ondersteunende ambtenaren14.  

– Parallel aan de walk-in-centra in de zorg zijn de (toekomstige) juridische 
loketten) die zich (zullen) richten op voorlichting, doorverwijzing en kort 
advies. 

– Met betrekking tot de normen waaraan de rechtspraak moet voldoen kan 
meer aandacht worden besteed aan de prioriteiten van (potentiële) 
rechtzoekenden; analoog aan onderzoek in de zorg. De prioriteiten van 
patiënten bleken een opmerkelijke volgorde te hebben: specialisatie – 
kwaliteit- bejegening – bereikbaarheid.  In de rechtspraak zijn 
vergelijkbare ‘klantwaarderingsonderzoeken’ beschikbaar (o.a. Prisma, 
2002). Hieruit blijkt dat de ‘grootverbruikers’ van rechtspraak het belang 
van tijdigheid (korte doorlooptijden) voorop te stellen). Ook ‘reguliere’ 
rechtzoekenden en professionele partijen bleken tijdigheid, 
professionaliteit en bejegening belangrijker te vinden dan 
bereikbaarheid. Dit blijkt tevens uit de evaluatie van 
studiefinancieringszaken (Regioplan, 2003). Daarnaast lijkt er een 
algemene behoefte te bestaan aan eenduidigheid en rechtseenheid (Raad 
voor de Rechtspraak, 2004:10-11).  

 

 
14  Uit het Jaarverslag 2002 (p.5) van de rechtbank Amsterdam blijkt dat een deel van de 

relatief zware verdelings- en verrekeningszaken in echtscheidingsprocedures gedelegeerd 
werden aan de secretarissen.  
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3.5.3 Toetsingskaders  
 
De tweede vraag die in hoofdstuk 1 is gesteld, betreft de mogelijke manieren 
om spreidingsdoelstellingen en- criteria tegen elkaar af te wegen. Door de 
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2003) was een eerste 
indicatieschema ontwikkeld dat gebruikt kan worden bij de beoordeling van 
scenario’s op de dimensie concentratie-deconcentratie). In het volgende 
hoofdstuk zal dit schema worden toegesneden op de spreiding van gerechten. 
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4 Naar een eerste conceptueel 
kader voor de spreiding van 
rechtspraak 

 
 
In dit slothoofdstuk worden de bevindingen uit deze studie kort 
teruggekoppeld naar de onderzoeksvragen in hoofdstuk 1. Allereerst volgt een 
conceptueel kader (met doelstellingen-criteria-normen-indicatoren) voor de 
spreiding van gerechten, dat is ontleend aan de inzichten uit het onderwijs 
en de zorg. Vervolgens worden, op basis van de meest toepasselijk geachte 
beleidsstrategieën, een aantal denkmodellen uitgewerkt. Deze worden 
vervolgens onderworpen aan een zeer voorlopige toetsing, op basis van de 
eerder vermelde doelstellingen en normen die relevant zijn bij spreiding. 
 
 
4.1 Samenvatting van bruikbare bevindingen uit de bestudeerde 

sectoren  
 
Veel van de doelstellingen die opdoemen in de discussie over de spreiding 
van rechtspraak blijken tevens bepalend bij de spreiding van onderwijs- en 
zorginstellingen. Het gaat om de doelstellingen van: toegankelijkheid (voor de 
rechtzoekende), kwaliteit (o.a. specialisatie en klantgerichtheid in de 
organisatie) en verschillende vormen van doelmatigheid. De bestudering van 
rechtspraak, onderwijs en zorg heeft geleerd dat deze doelstellingen voor de 
rechtspraak verder zijn uit te werken in criteria. Toegankelijkheid kan 
bijvoorbeeld worden uitgewerkt in de criteria bereikbaarheid, tijdigheid, en 
evenwichtige spreiding. Die criteria van toegankelijkheid zijn op hun beurt 
uit te werken in concrete normen (bijv. bereikbaarheid) en indicatoren (bijv. 
een X aantal nevenlokaties per oppervlaktemaat).  
Echter, net als in de rechtspraak blijkt dat de doelstellingen en criteria in het 
onderwijs en de zorg die relevant zijn voor de spreiding van bijvoorbeeld 
scholen, opleidingen en zorginstellingen, vaak abstract blijven. Alleen bij 
toepassing op de verplaatsing en de stichting (accreditatie) van individuele 
scholen worden de doelstellingen verder geconcretiseerd in normen en 
(enkele) indicatoren. Het komen tot meer concrete en uitgewerkte 
beleidsdoelstellingen zou betekenen dat er door de politiek een aantal 
knopen moeten worden doorgehakt. 
Daar komt bij dat er maar weinig ‘hard’ onderzoek beschikbaar is naar de 
effecten van toegepaste strategieën van zowel onderwijs- als zorgbeleid. 
Bovengenoemde bevindingen maken het vooralsnog niet mogelijk om te 
komen tot een onderbouwde afweging tussen verschillende (denk-)modellen 
van spreiding. Niettemin wordt in dit hoofdstuk een poging gedaan om een 
eerste conceptueel kader te bieden voor het denken over de spreiding van 
rechtspraak.  
Tabel 14 geeft een eerste conceptueel kader, dat is ontleend aan de inzichten 
die in deze studie bijeen zijn gebracht. Dit conceptuele kader brengt 
doelstellingen voor de spreiding van rechtspraak in kaart, waar mogelijk  
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Tabel 14  Een eerste conceptueel kader bij de spreiding van rechtspraak 
Doelstellingen Criteria Normen uit onderwijs/zorg en gebruikte strategieën 

Normen in de rechtspraak en strategieën 
(Kamerstukken II, 2003-4, 29 279; Raad voor de Rechtspraak, 2004) 

Perspectief 

   Overheid Gerecht Burger 
(a) Betaalbaarheid  Onderwijs en zorg 

Gereguleerde martkwerking, vraagsturing  
Taakherschikking: eenvoudige taken eenvoudiger afhandelen 
Rechtspraak 
Nu: subsidie naar draagkracht. Reiskosten voor rekening rechtzoekende 

(b) Bereikbaarheid: evenwichtige 
spreiding  

Onderwijs en zorg 
o.a. aantal fusies; taakherschikking 
Rechtspraak 
Bijvoorbeeld: mate van concentratie-deconcentratie; een indicator kan zijn: 
aantal lokaties per arrondissement, of de reistijd naar algemene vormen van 
rechtspraak (bijv. kantonrechtspraak) 

(c) keuzevrijheid Onderwijs 
Vrije keuze van school/opleiding  
Rechtspraak 
Beperkt van toepassing (alleen bij forum-shopping) 

(d) Tijdigheid  Zorg 
Tijdigheid kan van levensbelang zijn  
Rechtspraak 
Kortere doorlooptijden is doelstelling. Doorlooptijden zijn in 2003 
‘gestabiliseerd’ (Raad voor de Rechtspraak, 2004)  

(e) Gelijke toegang voor alle 
rechtzoekenden 

Gelijke toegang van zowel onderwijs als zorg 
Rechtspraak (bijv.) 
Aandacht voor specifieke groepen rechtzoekenden, zoals uoderen, 
allochtonen  

  X Toegankelijkheid  
van de rechtspraak 

 Zorg 
Advieslijnen, inloopcentra 
Rechtspraakx 
Juridische loketten; delegatie van taken naar non -judiciële actoren (lopend 
WODC onderzoek, 2004) 

 X  
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Doelstellingen Criteria Normen uit onderwijs/zorg en gebruikte strategieën 

Normen in de rechtspraak en strategieën 
(Kamerstukken II, 2003-4, 29 279; Raad voor de Rechtspraak, 2004) 

Perspectief 

   Overheid Gerecht Burger 
(a) Vraaggerichtheid  Onderwijs en zorg 

— Klantgerichtheid  
— Autonomie  
Rechtspraak 
Versterken van de ‘externe oriëntatie’  
(o.a. klantwaarderingsonderzoeken 2001-3) 

 X  X Goede kwaliteit van 
rechtspraak 

(b) Transparantie 
 
(vooral ingegeven door 
technologisch-maatschappelijke 
ontwikkelingen) 

Onderwijs en zorg 
— Bestuurlijk heldere posities en rollen  
— Voldoende informatieverstrekking over kwaliteit (en prijs)  
— Klantbewustheid via systeem van prestatie-indicatoren  
Rechtspraak 
Informatievoorziening, kwaliteitssysteem, en prestatie-indicatoren  

X X  

 (c) Specialisatie  Onderwijs en zorg 
Weinig inzichten voorhanden. Bij taakherschikking wordt handhaving van 
kennisniveau benadrukt  
Rechtspraak 
Specialisatie via concentratie en samenwerking tussen gerechten, landelijke 
expertise-centra 

 X  
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Doelstellingen Criteria Normen uit onderwijs/zorg en gebruikte strategieën 

Normen in de rechtspraak en strategieën 
(Kamerstukken II, 2003-4, 29 279; Raad voor de Rechtspraak, 2004) 

Perspectief 

   Overheid Gerecht Burger 
(a) Technische doelmatigheid  Onderwijs en zorg 

— Geen verspilling  
— Optimale benutting van schaalvoordelen en van synergie-effecten  
Rechtspraak 
Prestatie-indicatoren; daarnaast het plan om procedures meer toe te snijden 
op type zaak 

 X  

(b) Macro-doelmatigheid Onderwijs en zorg 
In hoeverre er een evenwichtige spreiding van aanbod is  
Rechtspraak 
Mate waarin aansluiting op politiële en justitiële organisatie wordt 
gerealiseerd 

(c) Allocatieve doelmatigheid Onderwijs en zorg 
Optimale verhouding tussen enerzijds aanbod en anderzijds de individuele en 
maatschappelijke vraag, inclusief een daarbij passende regionale spreiding 

X   

d) Dynamische doelmatigheid Onderwijs en zorg 
Voldoende innovativiteit- d.w.z. inspelen op maatschappelijke veranderingen.  
Rechtspraak 
Samenleving eist meer transparantie en rechtseenheid. Opmars van keten- en 
systeemdenken.  
Strategie: professionalisering van informatievoorziening (ook naar 
ketenpartners)  

X   

X   

Doelmatigheid  van 
rechtspraak  

(e) Beheerste ontwikkeling macro-
kosten  

Onderwijs en zorg 
Vraagsturing  
Rechtspraak 
Wanneer ‘recht op rechtspraak’?  
Initiatieven/agendapunten: 
Financiering o.b.v. objectieve criteria  
Kabinetsbeleid t.a.v. bruikbare rechtsorde, alternatieve geschilbeslechting en 
slagvaardiger (bestuurs-) rechtspraak.  
Prestatie-indicatoren m.b.t. ‘productiviteit’ en kwaliteit 

X X  
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uitgewerkt in enkele normen en indicatoren. Ook zijn per doelstelling de 
relevante beleidsstrategieën opgenomen. Bovendien wordt melding gemaakt 
van in de rechtspraak reeds ontplooide initiatieven.  
Met het oog op deze doelstellingen zijn een aantal strategieën de revue 
gepasseerd, die ontleend zijn aan de inzichten uit onderwijs en zorg. 
Hieronder worden de meest relevante strategieën bijeen gezet, en wordt 
toegelicht waarom ze van toepassing zijn.  
 
– Bij schaalvergroting is voorzichtigheid geboden. Dit blijkt zowel uit 

ervaringen in de zorgsector, als uit bestaand onderzoek over de 
rechtspraak. Hier kan direct worden verwezen naar Goudriaan (2003), die 
stelt dat de betekenis van schaaleffecten voor het aantal afgehandelde 
rechtzaken beperkt is. Welke schaalgrootte van gerechten de hoogste 
productiviteit 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 overzichtelijkheid, 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 geboden. 

– Samenwerking: het in aansluiting op lopende initiatieven verder 
stimuleren van samenwerking tussen gerechten, waaronder de 
uitwisseling van rechtzaken bij ongelijke belasting (Raad voor de 
Rechtspraak, 2004:22). Beoogd worden samenwerkingsarrangementen op 
het niveau van een ressort. 

– Taakherschikking (delegatiepatronen). Waar mogelijk (voorbereidende) 
taken door anderen dan rechters laten uitvoeren. Dit vergroot de 
doelmatigheid en de toegankelijkheid van de rechtspraak. Binnen Justitie 
is inmiddels een onderzoek uitgezet naar deze delegatiepatronen.  

– Productiegerelateerde financiering, om ondoelmatigheden te bestrijden. In 
de rechtspraak is reeds een tendens naar de ontwikkeling van kengetallen 
en prestatie-indicatoren. Over de invulling van het begrip ‘productie’ zal 
waarschijnlijk discussie ontstaan: kwantitatief (aantal afgedane zaken) of 
ook kwalitatief (bereikbaarheid, specialisatie)?  

– Innovatief en samenlevingsgericht denken bij het spreiden van 
rechtspraak. Ontwikkelingen zoals in de ICT en verschillende vormen van 
alternatieve geschilbeslechting beïnvloeden het beroep op de rechter, en 
zijn daarom relevant bij spreidingsvraagstukken.  

 
Aan de hand van bovengenoemde strategieën zullen in de volgende sectie 
een aantal denkmodellen voor de spreiding van rechtspraak worden 
opgesteld.  
 
 
4.2 Enkele denkmodellen 
 
In deze sectie worden de inzichten uit het onderwijs en de zorg 
gecombineerd met de bestaande ideeën voor flexibilisering en veranderingen  
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in de spreiding van rechtspraak. Zo ontstaan een aantal mogelijke 
denkmodellen voor:  
1 Spreiding van lokaties en/of gerechten 
2 Spreiding van rechtzaken; en  
3 Spreiding van rechters.  
 
Ad 1 Spreiding van lokaties en/of gerechten (vgl. Struiksma e.a., 2000) 
– Concentratie van gerechten (d.w.z. minder arrondissementsrechtbanken) 

met alleen nevenzittingsplaatsen als aanvullende lokaties. Met meer 
gebruikmaking van ontwikkelingen in de ICT en bestaande 
flexibiliseringsmaatregelen; 

– Concentratie van gerechten met nevenzittingsplaatsen als aanvullende 
lokaties. Nevenvestigingen alleen dáár, waar veel gespecialiseerde zaken 
voorkomen (dus alleen waar nodig functionele deconcentratie); 

– Deconcentratie naar voorbeeld van het nieuwe studiefinancieringsmodel: 
gespecialiseerde zaken bij alle rechtbanken onderbrengen. In aanvulling 
hierop levert één rechtbank per ressort de benodigde specialisatie voor 
de behandeling van deze zaken.  

 
Ad 2 Spreiding van rechtzaken 
– Competentieregels flexibiliseren: rechtszaken bij overbelasting of in geval 

van een bijzondere expertise toewijzen aan een ander gerecht. 
Bijvoorbeeld via een ‘tweede’ competentieregel die alleen wordt 
toegepast bij een scheve verdeling van zaken. (De mogelijkheid bestaat al 
om zaken bij een ander dan het competente gerecht te laten 
behandelen);  

– Meer (ressortelijke) samenwerking tussen gerechten in de zaakstoedeling 
(vgl. onderwijs); 

– Meer zaakstoedeling via coördinatiebureaus of via de Raad voor de 
Rechtspraak, om een meer doelmatige zaaksspreiding te bevorderen.  

 
Ad 3 Spreiding van rechters  
– Elke rechter is inmiddels formeel ook rechter-plaatsvervanger. In de 

praktijk zou dit verder ingevuld kunnen worden;  
– Uitbreiding van de zogenoemde ‘vliegende brigades’: de rechter naar de 

zaak 
 
Ad 4 Overige flexibiliseringsmaatregelen  
– Gedifferentieerd case-management: vergroot de efficiëntie door het type 

afdoening beter af te stemmen op het type zaak. Dit is een doelstelling in 
de nieuwe agenda 2005-2008 van de Raad voor de Rechtspraak (2004); 

– Geografisch scheiden van intern-gerechtelijke zaaksvoorbereiding en het 
eigenlijke horen van een zaak; ofwel front- en backoffices (met behulp van 
ICT); 

– Verder uitwerken van productie-gerelateerde financiering; of de 
financiering baseren op voorspellingen van de toekomstige 
zaaksbelasting 
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In werkelijkheid zullen deze denkmodellen vaak worden gecombineerd. Zo 
kan bij een ‘strenge’ concentratie van gerechtelijke lokaties gebruik worden 
gemaakt van ‘vliegende rechterbrigades’, van nieuwe vormen van 
zaaksspreiding, en/of van andere aanvullende flexibiliseringsmaatregelen. 
 
 
4.3 Mogelijke toetsingsinstrumenten 
 
De bovengenoemde denkmodellen van gerechtelijke spreiding kunnen 
worden getoetst aan de verschillende (aan onderwijs en zorg ontleende) 
doelen – criteria – normen- indicatoren.  
Een eerste ‘toetsingsinstrument’ kan er uitzien als in Figuur 2. Voor 
concentratie dan wel deconcentratie van lokaties, gerechten, zaken of 
rechters kunnen verschillende argumenten worden aangevoerd, die relevant 
zijn vanuit verschillende perspectieven en met het oog op verschillende 
doelstellingen. De voordelen van het ene uiterste vormen de nadelen van het 
andere uiterste.  
 
 
Figuur 2  Instrument voor de toetsing van concentratie – deconcentratie van 

lokat ies (nevenlokat ies, gerechten), rechters en zaken  
 Concentratie   
   
Argumenten  Algemene doelstellingen Perspectief 
Meer kapitaalintensiteit (personeel, 
faciliteiten). Geringe kwetsbaarheid 

Doelmatigheid Organisatie  

Meer specialisatie Kwaliteit Algemeen  
Bedienen van kleine doelgroepen van 
rechtzoekenden 

Betaalbaarheid Overheid  

   
Hoge frequentie van de rechtsvraag  Toegankelijkheid Burger  
Lagere kwaliteit reisinfrastruktuur Toegankelijkheid Burger 
Hoge urgentie van de zaak  Toegankelijkheid (tijdigheid) Burger 
   
 Deconcentratie  
 
 
Om uitsluitsel te krijgen over het meest bruikbare denkmodel dienen de 
verschillende spreidingsdoelstellingen en - criteria tegen elkaar worden 
afgewogen. De gebruikte wegingsfactoren zullen vaak samenvallen met 
politieke voorkeuren voor specifieke doelstellingen. Deze zijn hier geen 
onderwerp van studie. Als denkoefening kan de dimensie concentratie-
deconcentratie wel worden bekeken vanuit één specifiek perspectief 
(overheid, organisatie, burger). Voor dat perspectief kan vervolgens de meest 
geëigende mate van concentratie worden bepaald. Rechts in de figuur zijn 
per doelstelling de meest relevante perspectieven voorlopig (bij wijze van 
voorbeeld) benoemd. Vanuit het perspectief van de burger zou 
deconcentratie het meest relevant zijn; vanuit de organisatie of de overheid 
concentratie.  
Een tweede toetsingsinstrument (Figuur 3) zet verschillende denkmodellen 
van gerechtelijke spreiding af tegen de doelstellingen die voor de spreiding 
van gerechten belangrijk zijn (zie hoofdstuk 1, Tabel 2). In een dergelijke 
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kruistabel zijn alle mogelijke denkmodellen, spreidingsdoelstellingen en 
relevante kennis bijeen te brengen.  
Enkele cellen in figuur 3 zijn bij wijze van voorbeeld voorlopig ingevuld met 
‘plussen en minnen’. Dit kan soms op basis van ‘gezond verstand’, zoals het 
positieve effect van deconcentratie op bereikbaarheid. Echter, de precieze 
invulling van een groot aantal cellen zal afhangen van wat er uit theorie en 
praktijk (-onderzoek) bekend is. Zo bleek uit de bevindingen uit het 
onderwijs en de zorg nog geen sterk effect van schaalvergroting op 
doelmatigheid (afgezien van het basisonderwijs); laat staan op kwaliteit. Wel 
bleek de grotere autonomie van scholen waarschijnlijk een positief effect te 
sorteren op de kwaliteit van onderwijs, en op de gepercipieerde 
doelmatigheid.  
 
 
Figuur 3  Instrument voor de toetsing van verschi l lende denkmodel len m.b.t . 

spreiding van rechtspraak 
Scenario’s Spreidingsdoelstellingen 

 
 Doel-

matig-
heid 

Bereik-
baarheid 

Rechts-
eenheid 

Kwaliteit 
(speciali-
satie) 

Trans-
parantie 

Bereken-
baarheid 

I Concentratie + -  + + +/- -  
II Deconcentratie - + -  - -   
III Forum-shopping - -  + +/- - + 
IV Huidige situatie        
V Meer autonomie  +   -  +  + 

Perspectief: Alge-
meen  

Burger  Overheid, 
burger 

Burger, 
overheid  

Alge-
meen  

Organi-
satie, 
burger 

 
 
Hoe preciezer de spreidingsdoelstellingen in de tabel zullen zijn uitgewerkt, 
en hoe meer de doelstellingen elkaar wederzijds uitsluiten, hoe 
betrouwbaarder de toetsing van de verschillende denkmodellen. 
Ook al zouden van ieder denkmodel de specifieke voor-en nadelen bekend 
zijn; om uitsluitsel te krijgen over het meest bruikbare spreidingsmodel zijn 
(vaak politiek bepaalde) wegingsfactoren nodig voor de verschillende 
spreidingsdoelstellingen en -criteria.  
Wel kan het innemen van een specifiek perspectief (bijvoorbeeld dat van de 
burger- zie figuur 2 en 3) meer helderheid geven over te preferen vormen van 
spreiding. Daarnaast kunnen gewichten samenhangen met de mate waarin 
doelstellingen de overheidsverantwoordelijkheid aangaan. Ten slotte kan 
men gewichten toekennen op basis van v igerende (zelfs cross-
departementale) beleidsprincipes: bijvoorbeeld ‘meer verantwoordelijkheid 
voor de burger’ of ‘prestatiegerichte financiering’.  
Een voorbeeld van een in de rechtspraak vigerend spreidingsmodel is de 
nieuwe beroepsprocedure studiefinanciering (zie Box 1). Hierbij is gekozen 
voor behandeling van de zaken door alle rechtbanken, met één rechtbank per 
ressort voor formatie en expertise. Dit besluit is genomen om enerzijds 
tegemoet te komen aan de bereikbaarheid voor de rechtzoekende (spreiding 
over zoveel mogelijk rechtbanken); en anderzijds gerechtelijke specialisatie te 
stimuleren via concentratie (Regioplan, 2003).  
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4.4 Tot slot  
 
De huidige discussie rond de spreiding en flexibilisering van de rechtspraak is 
gebaat met meer systematiek in termen van spreidingsdoelstellingen en -
criteria. 
Met deze studie is een eerste stap gezet in de richting van een nieuw 
conceptueel kader dat meer richting kan geven aan de discussie over de 
spreiding van rechtspraak.  
Een verdere uitwerking van dit conceptuele kader kan worden gebruikt bij de 
beoordeling van concrete modellen van spreiding van rechtspraak. Deze 
uitwerking hangt echter voor een groot deel af van beschikbare kennis over 
de effecten van spreidingsstrategieën op de relevante doelstellingen of 
normen, zoals doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit. In dit verband 
kunnen de bevindingen van lopend cross-nationaal onderzoek worden 
afgewacht (o.a. Langbroek en Fabri, De Geest, en nieuw onderzoek van 
binnen Justitie) en eventueel nieuwe onderzoekslijnen worden uitgezet.  
De uiteindelijke keuze voor een specifiek spreidingsmodel hangt af van welke 
gewichten worden toegekend aan de verschillende doelstellingen. Dit zijn 
politieke keuzes. Wel kan op basis van het ingenomen perspectief, of op basis 
van de mate van overheidsverantwoordelijkheid al wel een eerste indeling 
naar gewicht worden gemaakt.  
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Bijlage 1  
Verdeling van zaken binnen, en tussen 
rechtbanken 
 
 
A Relatieve verdeling van zaken per rechtbank 
 

Rechtbanken: sectoren civiel- bestuurs- en strafrecht  
Tabel 1 biedt een overzicht van de procentuele verdeling van vijf typen zaken 
per rechtbank (sectoren civiel, bestuur- en strafrecht), in vergelijking met de 
totale procentuele verdeling van zaken over Nederland (als ‘ijkpunt’), over 
het jaar 2003.  
 
Tabel 1  Instroom na ar typen zaken; verdeling over sectoren civiel, bestuurs - 

en strafrecht per rechtbank  (in procenten) (2003)* 
 Bestuurs-

zaken 
** 

Kort 
gedingen 
*** 

Handels-
zaken 
**** 

Familie-
zaken 

Straf-
zaken 
***** 

Totaal 

Alkmaar 11 8 19 26 36 100 
Almelo  7 6 19 23 45 100 
Amsterdam 11 11 15 17 46 100 
Arnhem 8 7 18 20 47 100 
Assen 11 7 24 23 35 100 
Breda 9 7 17 21 45 100 
Dordrecht 9 6 18 22 45 100 
Groningen 8 8 21 22 42 100 
Haarlem 6 6 13 15 59 100 
Leeuwarden 10 8 16 21 46 100 
Maastricht 9 8 15 25 43 100 
Middelburg 8 8 20 23 42 100 
Roermond 11 6 20 24 39 100 
Rotterdam 8 8 16 20 47 100 
Den Haag 10 7 15 21 47 100 
Den Bosch 10 8 20 22 41 100 
Utrecht 9 9 20 23 39 100 
Zutphen 11 6 25 24 35 100 
Zwolle 7 6 22 24 41 100 
Nederland  9 8 18 21 44 100 
* Instroom vreemdelingenzaken over 2003 niet gemeten 
** excl Vreemdelingenkamer 
*** excl . registerhandelingen en akten 
**** incl. insolventie, excl. appel 
***** excl. appellen van kanton 
Bron: Raad voor de Rechtspraak (2004). Absoluten niet verstrekt.   
 
Over het algemeen vormen strafzaken het grootste aandeel instromende 
zaken van rechtbanken (44%). Familiezaken beslaan 21%. Handels-en 
vreemdelingenzaken komen iets minder vaak voor (18%). Bestuurszaken en 
presidentiële beslissingen beslaan ieder minder dan 10% van de inkomende 
zaken. Vergelijken we de procentuele verdeling van typen zaken over iedere 
afzonderlijke rechtbank met deze totale procentuele verdeling van 
rechtszaken (als ijkpunt), dan vallen er een aantal dingen op.  
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De relatieve aandelen bestuurszaken, kort gedingen, handelszaken en 
familiezaken (zowel in- als uitgaand) variëren niet sterk over de rechtbanken. 
Op geen enkele rechtbank legt één van deze typen zaken een zeer groot (of 
klein) beslag. Niettemin springen ook hier een aantal verschillen in het oog. 
Kort gedingen zijn relatief oververtegenwoordigd in Amsterdam. In Assen, 
Zutphen en Zwolle is het aandeel inkomende handelszaken groot. Het 
aandeel familiezaken is relatief groot in Alkmaar en Maastricht (resp. 26 en 
25%). In Haarlem is het aandeel familiezaken klein in vergelijking met de 
andere rechtbanken. 
Het meest ongelijk verdeeld over de rechtbanken zijn strafzaken. Deze zaken 
omvatten maarliefst 59% van de inkomende zaken in Haarlem (Schiphol). 
Ook in Arnhem, Rotterdam en Den Haag is het aandeel strafzaken relatief 
groot (47%). De sectoren strafrecht van de rechtbanken Alkmaar, Assen en 
Zutphen krijgen relatief weinig strafzaken binnen.  
 

Rechtbanken: sector kanton  
Tabel 2 geeft een overzicht van de procentuele verdeling van vier typen zaken 
per sector kanton van de afzonderlijke rechtbanken, vergeleken met de totale 
procentuele verdeling van zaken over de sectoren kanton in Nederland, over 
het jaar 2003.  
 
Tabel 2  Instroom naar typen zaken; verdeling over sectoren kanton per 

rechtbank (in procenten) (2003) 
 Kort 

gedingen* 
Handels-
zaken 

Familie- 
zaken 

Straf- 
zaken** 

Totaal 

Alkmaar 1 56 26 17 100 
Almelo  1 69 14 16 100 
Amsterdam 6 45 11 38 100 
Arnhem 1 54 20 25 100 
Assen 1 59 21 19 100 
Breda 1 63 20 16 100 
Dordrecht 1 60 11 28 100 
Groningen 1 64 16 20 100 
Haarlem 1 63 14 21 100 
Leeuwarden 1 60 16 23 100 
Maastricht 1 45 20 35 100 
Middelburg 1 57 26 16 100 
Roermond 1 52 29 18 100 
Rotterdam 1 61 7 32 100 
Den Haag 1 57 14 28 100 
Den Bosch 1 58 23 18 100 
Utrecht 1 55 17 27 100 
Zutphen 1 56 26 17 100 
Zwolle 1 61 14 25 100 
Nederland  2 57 16 26 100 
* excl. akten en verklaringen 
** Mulder + overtredingen 
Bron: Raad voor de Rechtspraak (2004). Absoluten niet verstrekt  
 
Handelszaken vormen veruit het grootste aandeel (57%) van het totaal van 
binnenkomende zaken van de sector kanton (gevolgd door 26% strafzaken).  
Bij vergelijking tussen de procentuele verdeling van typen inkomende zaken 
over iedere afzonderlijke sector kanton van de rechtbank met de totale 
procentuele verdeling valt het volgende op.  
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Relatief de meeste kort gedingen komen voor in Amterdam. Relatief veel 
handelszaken kwamen binnen in Almelo, gevolgd door Groningen, Breda en 
Haarlem. In Amsterdam en Maastricht bleek het aandeel inkomende 
handelszaken juist klein.  
Het aandeel familiezaken en het aandeel strafzaken varieerden het sterkst 
over de gerechten. In Roermond, Alkmaar, Middelburg en Zutphen en Den 
Bosch kwamen relatief veel familiezaken binnen (ongeveer een kwart van het 
totale aantal zaken). In Rotterdam, Amsterdam en Dordrecht vormden 
familiezaken een veel kleiner aandeel (ongeveer een tiende).  
Bedraagt het inkomende strafzaken 38% in Amsterdam, 35% in Maastricht en 
32% in Rotterdam; buiten de randstad (bijv. Almelo, Alkmaar, Assen, 
Middelburg, Zutphen en Breda) ligt het sterk beneden de landelijke 
‘nominaal’. Een enigszins vergelijkbaar patroon is terug te vinden bij de 
overige sectoren van de rechtbank (zie Figuur 2). 
 
 
B Verdeling van zaken tussen rechtbanken 
 

Sectoren civiel-, bestuurs- en strafrecht  
Tabel 3 geeft de procentuele verdeling van vijf typen zaken weer tussen de 
Nederlandse rechtbanken (sectoren civiel, bestuur en strafrecht).  
 
Tabel 3  Verdel ing van inkomende zaken tussen rechtbanken (in procenten) 

(2003)  
 Bestuurs

-zaken 
* 

Kort ge-
dingen 
** 

Handels-
zaken 
*** 

Familie-
zaken 

Straf-
zaken 
**** 

Personele 
bezetting 
***** 

      Abs.  % 
Alkmaar 4 3 3 4 3 236 4 
Almelo  3 3 3 3 3 216 3 
Amsterdam 14 17 10 9 12 833 13 
Arnhem 7 7 7 7 7 402 6 
Assen 3 2 3 2 2 172 3 
Breda 6 5 6 6 6   86 1 
Dordrecht 3 2 3 3 3 175 3 
Groningen 3 3 4 3 3 227 4 
Haarlem 4 5 4 4 8 435 7 
Leeuwarden 3 3 3 3 3 238 4 
Maastricht 4 4 3 5 4 268 4 
Middelburg 2 2 2 2 2 145 2 
Roermond 3 2 3 3 2 205 3 
Rotterdam 8 10 9 9 10 569 9 
Den Haag 12 10 10 11 12 658 10 
Den Bosch 8 7 8 7 6 481 8 
Utrecht 7 8 8 8 6 436 7 
Zutphen 4 3 5 4 3 229 4 
Zwolle 4 4 6 6 4 359 6 
Totaal  100 100 100 100 100 6.370 100 
* excl. Vreemdelingenkamer 
** excl. registerhandelingen en akten 
*** incl. insolventie, excl. appel 
**** excl. appellen van kanton 
***** indicatie, gem. fte 
Bron: Raad voor de Rechtspraak (2004). Absoluten niet verstrekt  
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De verdeling van zaken tussen de Nederlandse rechtbanken lijkt voor een 
groot deel bepaald door het aantal inwoners in het arrondissement. Zo 
scoren de grote steden relatief hoog op alle typen zaken, en Middelburg, 
Assen en Roermond altijd laag.  
Amsterdam en Den Haag hebben veruit de meeste bestuurszaken, op enige 
afstand gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Veruit de meeste kort 
gedingen komen voor in Amsterdam, op afstand gevolgd door Rotterdam en 
Den Haag. Handelszaken komen eveneens het meest binnen in Amsterdam 
en Den Haag, gevolgd door Rotterdam. Familiezaken komen het meest voor 
in Den Haag, gevolgd door Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Ook 
strafzaken komen het meest binnen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam 
en Haarlem (Schiphol).  
De verdeling van zaken tussen de rechtbanken stemt goeddeels overeen met 
de verdeling van personeel (rechterkolom). A lleen de rechtbank Breda lijkt 
weinig personeel te hebben in verhouding tot het aandeel zaken dat de 
rechtbank te verwerken krijgt.  
 

Sector kanton 
Tabel 4 geeft de procentuele verdeling van vier typen zaken tussen de sectoren 
kanton van de rechtbanken.  
 
Tabel 4  Verdel ing van inkomende zaken over de sectoren kanton van de 

rechtbanken, (in procenten) (2003) 
 Kort-

gedingen* 
Handels-
zaken 

Familie-
zaken 

Straf-
zaken** 

Personele 
bezetting*** 

Alkmaar 2 3 5 2 4 
Almelo  3 4 3 2 3 
Amsterdam 44 10 8 18 13 
Arnhem 4 6 8 7 6 
Assen 1 2 3 2 3 
Breda 4 6 7 4 1 
Dordrecht 1 3 2 3 3 
Groningen 1 5 4 3 4 
Haarlem 4 5 4 4 7 
Leeuwarden 1 3 3 3 4 
Maastricht 2 4 6 6 4 
Middelburg 1 2 3 1 2 
Roermond 2 2 4 2 3 
Rotterdam 5 12 5 14 9 
Den Haag 7 11 9 12 10 
Den Bosch 6 7 9 4 8 
Utrecht 7 7 7 7 7 
Zutphen 2 3 6 2 4 
Zwolle 3 5 4 5 6 
Totaal   100 100 100 100 100 

* excl. akten en verklaringen 
** Lichte verkeers- en andere overtredingen 
*** indicatie, gem. fte 
Bron: Raad voor de Rechtspraak (2004). Absoluten niet verstrekt  
 
Ook van de inkomende kantonzaken nemen de grote steden het grootste 
aandeel voor hun rekening. Amsterdam heeft verreweg het grootste aandeel 
kort gedingen (44%), op grote afstand gevolgd door Den Haag en Utrecht 
(7%). De meeste handelszaken (12%) komen binnen in Rotterdam, op de voet 
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gevolgd door Den Haag en Amsterdam. Familiezaken komen het vaakst voor 
in Den Haag en Den Bosch, gevolgd door Amsterdam. Strafzaken komen 
veruit het meest voor in Amsterdam (18%), gevolgd door Rotterdam (14%) en 
Den Haag en verderop Arnhem.  
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Dhr. mr. dr. Ph.M. Langbroek, Vakgroep Staats-en Bestuursrecht, Faculteit 

Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht  
 
Dhr. mr. drs. R.C. Hartendorp, Raad voor de Rechtspraak  
 
Mevr. mr. J.C. Boonstra, Directie Strategie Rechtspleging, Directoraat-

Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Ministerie van 
Justitie  

 
Dhr. mr. J.M.M. Wijnen, Directie Strategie Rechtspleging, Directoraat-

Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand, Ministerie van 
Justitie  

 



 

 
 
 


