
Situeren met beleid 

Een onderzoek naar het nevenlocatiebeleid van rechtbanken 

Groningen, april 2000 

Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen 
H.B. Winter 
M. Herweijer 
F.R. Vermeer 

Centrum voor Arbeid en Beleid, Rijksuniversiteit Groningen 
N. Struiksma 
A.J.E. Edzes 



Rijksuniversiteit Groningen 
Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde 
Oude Kijk in 't Jatstraat 26 

Postbus 716 
9700 AS Groningen 

tel. (050) 3635674 
fax. (050) 3637250 

Produktie: 	Universiteitsdrukkerij, Rijksuniversiteit Groningen 
Tekstopmaak: Niko Struiksma 

ISBN 90 367 1256 4 

Serie uitgaven van de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde nr. 14 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm 

of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written 

pennission from the pubfisher. 



Inhoud 

1 AANLEIDING EN ONDERZOEKSVRAAG 	 1 

2 OMGEVINGSVERKENNING 7 

	

2.1 	Inleiding: modernisering rechterlijke organisatie 	 7 

	

2.2 	De organisatie van de rechtspraak in bestuurlijke zin 	8 

	

2.3 	De organisatie van de rechtspraak in bedrijfsmatige zin 	11 

	

2.4 	De organisatie van de rechtspraak in situerende zin 	13 

3 ACHTERGRONDEN VAN HET NEVENLOCATIEBELE1D 	17 

	

3.1 	Inleiding 	 17 

	

3.2 	Rechtspraak op maat 	 17 

	

3.3 	Schaalvraagstukken 	 20 

	

3.4 	Vervolg 	 24 

4 DE CONTEXT VAN HET NEVENLOCAT1EBELE1D 	 25 

	

4.1 	Inleiding 	 25 

	

4.2 	De schaal van relevante organisaties in de omgeving 	25 

	

4.3 	Spanningsvelden 	 26 

	

4.4 	Integratie kantonsector in rechtbank 	 28 

	

4.5 	De grenzen van het situeringsbeleid 	 29 

	

4.6 	Conclusie 	 30 



5 BEREIKBAARHEID 	 33 

	

5.1 	Inleiding 	 33 

	

5.2 	Rechtspraak op maat 	 33 

	

5.3 	Reistijd en fysieke afstand 	 35 

	

5.4 	Conclusie 	 39 

6 SCHAAL EN ORGANISATIE 	 41 

6.1 	Inleiding 	 41 
6.2 	Situeringsbeleid in de praktijk 	 41 
6.3 	De schaal van gerechten 	 44 
6.3.1 Arrondissementen 	 44 
6.3.2 Nevenlocaties 	 47 
6.4 	Doelmatigheid 	 51 
6.5 	Intern-organisatorische factoren 	 52 
6.6 	Conclusie 	 55 

7 SLOTBESCHOUWING 	 59 

BIJLAGEN 

1 	Respondenten 
2 	Berekening afstanden 
3 	Werklast kantongerechten 
4 	Foutmarge berekening zaaksaanbod per gerecht 
5 	Vragenlijst t.b.v. functionarissen gerechten 
6 	Stellingen t.b.v. paneldiscussie repeat players 



Hoofdstuk 1 

Aanleiding en onderzoeksvraag 

De rechtelijke organisatie in ons land is in beweging. Dat heeft te maken met de 
enkele jaren geleden ingezette herziening van de rechtelijke organisatie en met 
inmiddels genomen en voorgenomen maatregelen op het terrein van het bestuur 
en beheer van de rechtspraak. De verbetering van de rechterlijke organisatie 
wordt voornamelijk nagestreefd door middel van een verbeterde organisa-
torische en personele afstemming en verdere integratie van civiele rechtspraak, 
strafrechtspraak en bestuursrechtspraak. De eerste fase van de herziening van de 
rechterlijke organisatie bestond uit integratie van de bestuursrechtspraak bij de 
raden van beroep en de ambtenarengerechten in de arrondissementsrechtbanken. 
De tweede fase van de herziening van de rechterlijke organisatie zou aan-
vankelijk bestaan uit het integreren en daarmee volledig opgaan van de kanton-
gerechten in de arrondissementsrechtbanken. In plaats van op een volledige 
integratie, heeft het beleid zich echter gericht op de minder vergaande bestuur-
lijke onderbrenging van kantongerechten bij de rechtbanken. Dit zou tot een 
efficiëntere en meer doelmatige organisatie moeten leiden. 

Tijdens de discussie over het al dan niet integreren van rechtbanken en kanton-
gerechten is in de politiek het concept 'rechtspraak op maat' in zwang gekomen. 
Daarmee wordt gedoeld op een rechtspraak in eerste aanleg die zo dicht moge-
lijk bij de burger plaatsvindt. Deze rechtspraak moet zowel processueel, financi-
eel als fysiek goed toegankelijk zijn voor de rechtzoekende. 

Hiermee worden in feite twee eisen aan de organisatie van de rechtspraak in 
Nederland gesteld: doelmatigheid en bereikbaarheid. Dit dient tot uitdrukking te 
komen in het beleid met betrekking tot nevenlocaties van rechtbanken. Daarover 
handelt dit onderzoek. De primaire doelstelling van het onderzoek is het formu-
leren van criteria voor het nevenlocatiebeleid. 

Onder situeringsbeleid verstaan we in dit onderzoek het beleid met betrekking 
tot de keuze van de locaties waar een arrondissementsrechtbank zaken die tot 
haar competentie behoort, afdoet. Het gaat in dit onderzoek dus om de vraag in 
welke plaats het bevoegde gerecht een bepaalde zaak behandelt. Overigens ge-
bruiken we in plaats van de term situeringsbeleid ook `nevenlocatiebeleid'. 
Hiermee wordt hetzelfde bedoeld. 



2 	 SITUEREN MET BELEID 

Onderzoeksvragen 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

Welke criteria kunnen worden onderscheiden voor de invulling van het situe-
ringsbeleid, en welke dienen daarbij het zwaarst te wegen? 

Deze probleemstelling laat zich als volgt uitsplitsen in een aantal onderzoeks-
vragen: 

1. Welke inzichten kunnen worden ontleend aan bedrijfs- en organisatie-
kundige literatuur over schaalvraagstukken en wat zijn de cruciale para-
meters voor de inrichting van de organisatie van de in het onderzoek be-
trokken gerechten? 

2. Welke schaalproblemen doen zich naar het oordeel van functionarissen van 
gerechten en andere betrokkenen voor in de rechterlijke organisatie? 

3. Welke criteria dienen volgens personen binnen en buiten gerechten te wor-
den gehanteerd bij het concretiseren van het situeringsbeleid, uitmondend 
in de keuze van nevenlocaties, uitgaande van de onder 2. aangegeven 
schaalproblemen? 

4. Welk advies kan worden gegeven voor het hanteren van criteria bij de in-
vulling van het situeringsbeleid? 

Uitgangspunten 

Bij het benoemen van de criteria voor een situeringsbeleid van rechtbanken han-
teren we de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen kantongerechten en arron-
dissementsrechtbanken als uitgangspunt. Reeds voorgestelde wijzigingen in de 
competentieverdeling zullen we meenemen, maar verder zullen we niet ingaan 
op de vraag of de wettelijk vastgelegde bevoegdheidsverdeling aanpassing be-
hoeft. In deze paragraaf zal de bevoegdheids verdeling kort weergegeven wor-
den. 

Tot de absolute bevoegdheid van de kantongerechten behoren vooral civiel-
rechtelijke en strafrechtelijke zaken. Bij de civielrechtelijke zaken gaat het aller-
eerst om zaken in eerste aanleg, waarin de vordering van de eisende partij niet 
meer dan 10.000 gulden bedraagt. I  Daarnaast is het kantongerecht bevoegd in 
een aantal zaken in eerste aanleg waarbij de hoogte van de vordering geen rol 

1. In onderzoek is of die grens nog verder moet worden verhoogd. 
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speelt. Daarbij gaat het onder meer om zaken betreffende huur en verhuur, huur-
koop, arbeidsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, bepaalde rentevorde-
ringen, collectieve arbeidsovereenkomsten en huurvorderingen en ten slotte 
pachtzaken. De kantongerechten houden zich naast deze civielrechtelijke zaken, 
verder vooral bezig met strafrechtelijke zaken. Met name het berechten van 
overtredingen in eerste aanleg behoort tot de absolute competentie van de kan-
tongerechten. 2  Op het gebied van het bestuursrecht hebben de kantongerechten 
een relatief bescheiden bevoegdheid. De kantongerechten zijn alleen bevoegd 
inzake geschillen over opgelegde bestuurlijke boetes ingevolge de Wet admini-
stratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. 3  

Onder de absolute competentie van de rechtbanken valt een breed scala aan 
zaken. Onder het takenpakket van de rechtbanken vallen zowel civielrechtelijke, 
strafrechtelijke als ook bestuursrechtelijke zaken. Allereerst behandelen de 
rechtbanken als algemeen bevoegde civiele rechter alle civielrechtelijke zaken in 
eerste aanleg die niet behoren tot de absolute competentie van de kanton-
gerechten. Tevens heeft de rechtbank een taak als hoger beroepsrechter in civiel-
rechtelijke zaken: tegen vonnissen en beschikkingen van kantongerechten staat 
onder bepaalde voorwaarden hoger beroep open bij de rechtbanken. 4  Op het 
terrein van het strafrecht behoort met name de berechting in eerste aanleg van 
misdrijven tot de taak van de rechtbanken. 5  Daarnaast berechten rechtbanken in 
hoger beroep de (voor hoger beroep vatbare) strafzaken die in eerste aanleg zijn 
behandeld door de kantongerechten. In tegenstelling tot de kantongerechten heb-
ben de rechtbanken ten slotte een brede taak op het gebied van het bestuurs-
recht. Hoofdregel in bestuursrechtelijke zaken is dat beroepen over besluiten 
worden berecht door de rechtbanken (indien de bevoegdheid ten minste niet aan 
een andere (vaak meer gespecialiseerde) bestuursrechter is toegekend. Het over-
grote deel van de bestuursrechtelijke zaken is zo onder de absolute competentie 
van de rechtbanken gebracht. 

Een laatste uitgangspunt die bij dit onderzoek gehanteerd wordt, is dat uitgegaan 
wordt van de bestaande, huidige arrondissementsgrenzen. Het onderwerp van dit 
onderzoek is derhalve het situeringsbeleid binnen arrondissementen van neven-
locaties, en niet de situering van rechtbanken in Nederland. Dit laatste betekent 
overigens niet dat deze indeling van rechtbanken en arrondissementen geen 

2. Slechts één misdrijf behoort tot de absolute competentie van kantongerechten, namelijk 
stroperij (zie artikel 44 Wet RO). 

3. De kantongerechten raken deze bevoegdheid overigens kwijt. Het voorstel is om deze 
bevoegdheid over te hevelen naar de rechtbanken. 

4. Na de geplande bestuurlijke samenvoeging van kantongerechten en rechtbanken, zullen 
de rechtbanken niet langer absoluut competent zijn in hogerberoepzaken. 

5. Daarnaast berechten rechtbanken enkele in de wet genoemde overtredingen (zie bijvoor-
beeld artikel 56 Wet RO en artikel 38 WED). 
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onderwerp van discussie zou zijn. Daarom achten wij het nodig hieraan in het 
rapport nog wel enkele woorden aan te wijden. 

Methoden van gegevensverzameling 

De onderzoeksactiviteiten bestaan uit drie onderdelen: analyse van cijfermatige 
gegevens, literatuuronderzoek en veldonderzoek. Wat betreft de literatuurstudie 
is een selectie gemaakt van relevante literatuur over schaalaspecten in het alge-
meen en het situeringsbeleid in het bijzonder. Een weergave hiervan is te vinden 
in de hoofdstukken 2 en 3. Het veldonderzoek richtte zich, zoals door de op-
drachtgever verzocht, in belangrijke mate op de meningen en oordelen van be-
trokkenen binnen en buiten de rechterlijke organisatie. 

Om een beeld te krijgen van hetgeen binnen (de top van) gerechten leeft omtrent 
het situeringsbeleid zijn in november en december 1999 interviews gehouden 
binnen vijf arrondissementen: Middelburg, 's-Hertogenbosch, Zwolle, Rotter-
dam en Zutphen. We hebben getracht hiermee arrondissementen te selecteren 
die elk hun eigen kenmerken en omstandigheden hebben, zoals: 
• een groot oppervlakte 
• dunbevolkt 
• grote organisatie 
• kleine organisatie 
• mogelijke bereikbaarheidsproblemen 
• aanwezigheid van een integrale nevenvestiging 
• meerdere politieregio' s binnen één arrondissement 
• meerdere grote steden binnen één arrondissement 

Op basis van deze criteria zijn de voornoemde arrondissementen geselecteerd. 
Op verzoek van de ambtelijke werkgroep Situeringsbeleid is — in een later stadi-
um, januari 2000 — het arrondissement Amsterdam toegevoegd. Per arrondisse-
ment zijn gesprekken gevoerd met drie functionarissen. In principe ging het 
daarbij om de president, de directeur beheer gerechten en de coördinerend kan-
tonrechter. In enkele gevallen bleek het logistiek niet mogelijk om met al deze 
drie functionarissen te spreken, en is in plaats daarvan nog met een sectorvoor-
zitter gesproken. Binnen het arrondissement Zwolle is daarnaast ook gesproken 
met het hoofd van de integrale nevenvestiging Lelystad. De gesprekken zijn 
gestructureerd aan de hand van een onderwerpenlijst. Deze is opgenomen in 
bijlage 5. 

Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met 'vaste klanten' van gerechten. Daarbij 
ging het om een tweetal medewerkers van het Openbaar Ministerie (parketten 
Zutphen en Zwolle), een deurwaarder, een rechtsbijstandsconsulent en een ad-
vocaat. Verder is op 29 februari een paneldiscussie georganiseerd waaraan een 
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aantal vaste gebruikers van de rechtbanken deelnam. De paneldiscussie is ge-
structureerd aan de hand van stellingen. Deze zijn opgenomen in bijlage 6. In 
bijlage 1 zijn alle door ons geïnterviewde personen opgesomd. 

Getracht is de kwalitatieve interviews enigszins te kwantificeren door aan de 
betrokkenen binnen de rechterlijke organisatie stellingen voor te leggen waarop 
een score moest worden aangegeven. Deze zijn in het rapport opgenomen. De 
overige resultaten van de gesprekken zijn veelal beschrijvend in de rapportage 
opgenomen. Ter illustratie van beschrijvingen zijn her en der citaten opgeno-
men. 

Door het relatief kleine aantal gesprekken dat gevoerd is, kan geen represen-
tativiteit gegarandeerd worden. Dat laat onverlet dat op basis van de gevoerde 
gesprekken wel een aantal duidelijke lijnen naar voren komt dat — mede gezien 
de beredeneerde selectie van de bezochte arrondissementen — de opvattingen in 
het veld goed lijken te verwoorden. 

Uitvoering 

Het onderzoek is uitgevoerd door de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde 
van de Rijksuniversiteit Groningen. De begeleidingsgroep bestond uit prof.dr. 
M. Herweijer, mr. F.R. Vermeer en dr. H.B. Winter (projectleiding). Onder-
zoeksactiviteiten zijn verricht door mr. N. Struiksma en drs. A.J.E. Edzes, bei-
den werkzaam bij het Centrum voor Arbeid en Beleid van de Rijksuniversiteit 
Groningen. De kaarten zijn gemaakt door Robert Kemkers en Rob de Boer, 
studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

Door de opdrachtgever, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum van het ministerie van Justitie, is voor het onderzoek een begeleidings-
commissie ingesteld. Van deze commissie, die in totaal drie keer bijeen is ge-
weest, maakten de volgende personen deel uit: 
Prof.mr. N.J.H. Huls, voorzitter, Technische Universiteit Delft 
Mevrouw mr. E. Laamp, Officier van Justitie, arrondissementsparket Assen 
Mr. D. Vergunst, rechter, arrondissementsrechtbank Zutphen 
Mr. R.B.M. Keurentjes, ministerie van Justitie 
Drs. J.W.C. Dekker, ministerie van Justitie. 
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Omgevingsverkenning 

2.1 	Inleiding: modernisering rechterlijke organisatie 

De rechterlijke organisatie zal in deze kabinetsperiode worden gemoderniseerd, 
zo is vervat in de Contourennota modernisering rechterlijke organisatie6. Be-
oogd wordt te komen tot een bestel waarin onder meer rechtspraak op maat 
plaatsvindt, de doorlooptijden zijn bekort, de eenheid van de rechterlijke organi-
satie meer accent krijgt en de oriëntatie op de omgeving toeneemt. De bestuur-
lijke organisatie zal worden vernieuwd door de vorming van een collegiaal be-
stuur. De kantonrechters zullen als aparte sector bij de rechtbanken worden on-
dergebracht. Per 1 januari 2002 zal een landelijke Raad voor de rechtspraak 
worden ingesteld die belast is met beheerstaken, algemene advisering en met de 
coördinatie van rechtspraak en rechterlijke samenwerking. 

De modernisering van de rechterlijke organisatie is ook gericht op het ver-
beteren van de publieke dienstverlening van de rechtspraak. Rechterlijke proce-
dures dienen sneller te verlopen. De aanpassing van de structuur van de recht-
spraak is onder meer gericht op de vergroting van de toegankelijkheid van de 
rechtspraak. 

Ook de bereikbaarheid van de rechtspraak is een onderdeel van de moder-
nisering van de rechterlijke organisatie: 

"De rechtbank zal verschillende locaties in het arrondissement hebben: 
een hoofdplaats en nevenlocaties. Het gaat dan om het overgrote deel van 
de bestaande kantongerechtsgebouwen, waar in beginsel naast voormalige 
kantongerechtszaken ook andere zaken kunnen worden behandeld."' 

De rechterlijke organisatie is derhalve in beweging. Ontwikkelingen zijn echter 
al langer aan de gang. Sinds het begin van de jaren negentig is men in ver-
schillende fasen bezig met de herziening van de rechterlijke organisatie. In de 
volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen beschreven. 

6. Kamerstukken II, 1991-1992, 22495, nrs. 1-2. 
7. Bladzijde 32, Contourennota. 
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2.2 	De organisatie van de rechtspraak in bestuurlijke zin 

Voorgeschiedenis 

De wetgever heeft via een grote herzieningsoperatie de Nederlandse rechterlijke 
organisatie in drie fasen ingrijpend willen veranderen. De verbetering van de 
rechterlijke organisatie wordt voornamelijk nagestreefd door middel van een 
verbeterde organisatorische en personele afstemming en verdere integratie van 
civiele rechtspraak, strafrechtspraak en bestuursrechtspraak. De operatie kende 
drie hoofddoelen: 8  

• het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren c.q. in stand houden van 
de juridische kwaliteit en het gehalte van de rechtspraak; 

• het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid 
van de rechtspleging; en 

• het scheppen van evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie. 

De eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie bestond uit inte-
gratie van de bestuursrechtspraak van de raden van beroep en de ambtenaren-
gerechten in de arrondissementsrechtbanken. Daarnaast is besloten tot Bestuurs-
rechtspraak in twee instanties. Andere voorgenomen veranderingen was de inte-
gratie van de kantongerechten en de rechtbanken. Dat zou moeten geschieden in 
de tweede fase van de herziening van de rechterlijke organisatie. Dit voornemen 
leidde tot heftige discussies tussen voor- en tegenstanders van de voorgestelde 
integratie. Uiteindelijk heeft het verzet tegen de integratie gezegevierd en is het 
wetsvoorstel waarin de integratie vorm had gekregen ingetrokken. Hieronder 
wordt ingegaan op de motieven die ten grondslag lagen aan de voorgestane inte-
gratie van kantongerechten en rechtbanken alsmede op de bezwaren die daarte-
gen bestonden. 

In 1996 komt de regering met een wetsvoorstel 9  dat gericht is op een herziening 
van de rechterlijke organisatie, het tot stand brengen van de integratie van de 
kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken en daarmee op het tot stand 
brengen van één geïntegreerd gerecht voor alle civielrechtelijke, strafrechtelijke 
en bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg: de 'rechtbank nieuwe stijl'. Hier-
mee worden onder meer de volgende voordelen nagestreefd: 1°  
1. het wegnemen van de nadelen die zijn verbonden aan het opdragen van de 

rechtsmacht in eerste aanleg aan twee verschillende categorieën gerechten; 
2. het wegnemen van de nadelen die zijn verbonden aan het functioneren van 

de kantongerechten; 

8. Kamerstukken II, 1991-1992, 22 495, nrs. 1-2. 
9. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 651, nr. 3. 
10. Kamerstukken II, 1995-1996, 24651, nr. 3. Blz. 9. 
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3. het geven van een kwaliteitsimpuls aan de rechtbanken nieuwe stijl; 
4. het vereenvoudigen van de beheersstructuur van de rechterlijke organisatie. 

Discussies over een integratie van de kantongerechten en de rechtbanken zijn op 
dat moment overigens al jaren gaande. In 1989 is hierover bijvoorbeeld al eens 
een voorstel door de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie ge-
formuleerd. Dit voorstel heeft de eindstreep niet gehaald. Het voert echter te ver 
om daarvan hier de oorzaken te reconstrueren. Ook het voorstel van 1996 wordt 
kritisch ontvangen. In het schriftelijke verslag over dit wetsvoorstel" geeft de 
Tweede Kamer te kennen dat de opzet van de rechtspraak in eerste aanleg naar 
zijn mening weliswaar aanpassing behoeft, maar vraagt hij zich tegelijkertijd af 
of de voorgenomen integratie een juiste ingreep is. De CDA-fractie betwijfelt 
bijvoorbeeld of de cliëntgerichtheid van de rechtspraak wordt bevorderd door 
het ontstaan van `megarechtbanken'. Zij stelt de (retorische?) vraag wat tot meer 
cliëntgerichtheid leidt: kleinschalige instanties dicht bij de burger of grootscha-
lige instanties verder weg? Volgens de VVD wordt een belangrijk argument 
vóór de integratie, de kwetsbaarheid van kleinere kantongerechten, voor een 
belangrijk deel ondervangen door de ingestelde kantongerechtsorganisatie per 
arrondissement. De liberalen merken "voor alle duidelijkheid" op dat zij scep-
tisch staan tegenover algehele integratie. "Daarbij komt, dat een overtuigende 
argumentatie voor de spoed ervan ontbreekt." 12  Ook de Raad van State is kri-
tisch, al oordeelt de Raad "op zichzelf positief over de voorgenomen integra-
tie" 13. Volgens de Raad zullen de hiervoor beschreven voordelen echter pas op 
lange termijn worden gerealiseerd en valt te vrezen dat de rechtbanken niet tijdig 
voldoende toegerust zullen zijn voor de seriematige verwerking van grote hoe-
veelheden gelijksoortige zaken die thans door de kantongerechten worden be-
handeld. Uiteindelijk besluit de regering af te zien van de voorgenomen integra-
tie. De minister van Justitie schrijft dat in de behandeling van het onderhavige 
wetsvoorstel naar voren komt... 

"... dat de Kamer onderschrijft dat de huidige opzet van de rechtspraak in 
eerste aanleg aanpassing behoeft, maar dat wordt betwijfeld of de in het 
wetsontwerp opgenomen voorstellen de juiste oplossing bevatten. Met 
name bestaat de vrees dat de herkenbare, kleinschalige en laagdrempelige 
kantonrechtspraak in het grotere geheel van de rechtbank nieuwe stijl ver-
loren gaan, dit ten detrimente van de burger. In de afgelopen jaren, mede 
ook vanwege de reacties vanuit diverse fracties op het wetsontwerp voor 
de integratie van de kantongerechten, ben ik tot het inzicht gekomen dat 
het doel om te komen tot een krachtiger rechtspraak in eerste aanleg in die 
zin amendering behoeft dat zij uitdrukkelijk niet ten koste mag gaan van 
rechtspraak die voor burgers herkenbaar is: zichtbaar, toegankelijk en be- 

11. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 651, nr. 6. 
12. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 651, nr. 6. Blz. 12. 
13. Kamerstukken II, 1995-1996, 24 651, A. Blz. 4. 
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reikbaar. Het huidige wetsontwerp bevat mogelijk te weinig garanties 
voor een dergelijk resultaat." 14  

Vernieuwing van de bestuurs- en beheersstructuur 

In plaats van een integratie van kantongerechten en rechtbanken heeft de minis-
ter zich nu op het standpunt gesteld dat vernieuwing van de bestuurs- en be-
heersstructuur van rechtbanken "veel meer mogelijkheden voor permanente 
flexibiliteit van de organisatie van de rechtspraak opent" dan de eerder voor-
gestelde integratie. 

In het regeerakkoord van het kabinet Kok-II wordt aangegeven dat: 

"... de rechterlijke macht kwalitatief en organisatorisch aan hoge normen 
moet kunnen voldoen. Om organisatie en beheer zo spoedig mogelijk in 
overeenstemming te brengen met de eisen van deze tijd, zal op korte ter-
mijn gestart worden met de invoering van een systeem van integraal ma-
nagement bij de gerechten en zal een wetsvoorstel worden ingediend om 
tot een bestuur van elk der gerechten te komen. Hierbij zal het rapport 
Rechtspraak bij de tijd (commissie-Leemhuis) als leidraad dienen." 15  

In 1998 is de commissie-Leemhuis met haar rapport gekomen waarin zij haar 
voorstellen voor de toekomst van de rechterlijke organisatie ontvouwt. 16  Hierbij 
is als uitgangspunt genomen dat de inrichting van rechterlijke organisatie dient 
te beantwoorden aan de vereiste van onafhankelijkheid, kwaliteit en doel-
matigheid. De commissie concludeert dat het van belang is dat het bestuurlijke 
vermogen van de rechterlijke organisatie versterkt wordt zodat zij beter in staat 
zal zijn haar eigen organisatie te sturen en een antwoord te geven op de verande-
rende eisen die de samenleving aan haar stelt. De invoering van integraal mana-
gement kan hieraan volgens haar bijdragen. In het verlengde daarvan wordt een 
ingrijpende aanpassing van de bestuursstructuur aanbevolen, zowel op landelijk 
als op lokaal niveau. In het licht hiervan wordt voorgesteld een (landelijke) Raad 
voor de rechtspraak in het leven te roepen, die zich zou moeten richten tot c.q. 
gezag uitoefent ten opzichte van de besturen van de gerechten door het stellen 
van algemene regels in de vorm van beleidsregels of richtlijnen en het uitoefe-
nen van concrete toezichtsbevoegdheden. De Commissie stelt zich een slagvaar-
dig, niet al te omvangrijk bestuur van de Raad voor ogen, bestaande uit vijf 
leden, waaronder drie rechters en twee niet-rechters. 

14. Kamerstukken II, 1996-1997, 25 425, nr. 1. Blz. 8. 
15. In februari 2000 is de ministerraad akkoord gegaan met dit wetsvoorstel. Het ligt op dit 

moment voor advies bij de Raad van State. 
16. Adviescommissie toerusting en organisatie zittende magistratuur (commissie-Leemhuis), 

Rechtspraak bij de tijd, januari 1998. 
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De commissie-Leemhuis is verder voorstander van een bestuurlijke samen-
voeging van kantongerechten en rechtbanken. De bestuurlijke samenvoeging 
wordt vormgegeven door de arrondissementale kantonorganisaties onder te 
brengen als zelfstandige sector binnen de structuur van de rechtbank. Het huidi-
ge takenpakket en de werkwijze van de kantonrechter blijven gehandhaafd. De 
thans zittende kantonrechters kunnen slechts met hun instemming overgeplaatst 
worden naar een andere sector dan wel werkzaamheden voor andere sectoren 
opgedragen krijgen. Voor de gerechten kiest de commissie voor het model 'col-
lege van bestuur'. Drie professionele bestuurders — de president, de directeur 
kwaliteit (een rechter) en de directeur bedrijfsvoering (een niet-rechter) — dragen 
collectief de (eind)verantwoordelijkheid voor het totale functioneren van het 
gerecht. Ten behoeve van de uitoefening van hun taak voeren zij nauw overleg 
met de sectorvoorzitters. De sectorvoorzitters voeren binnen de grenzen van een 
mandaat van het bestuur het integrale management van hun sector. 

In het verlengde van het regeerakkoord, dat op zijn beurt weer gebaseerd was op 
de bevindingen van de commissie-Leemhuis, worden in de beleidsnota Recht-
spraak in de 2.1ste  eeuw. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie17  
de contouren geschetst van de rechterlijke organisatie in de 21 ste  eeuw. In para-
graaf 2.1 zijn de belangrijkste onderwerpen en gevolgen van de Contourennota 
geschetst. Deze komen in hoge mate overeen met die van de commissie-Leem-
huis. 

2.3 	De organisatie van de rechtspraak in bedrijfsmatige zin 

Naast de hiervoor besproken bestuurlijke ontwikkelingen rond de rechtspraak, 
staat de organisatie ook in bedrijfsmatige zin ter discussie. Hier gaan we in op 
twee elementen, te weten op (1) de positie, rol en bevoegdheden van kanton-
rechters in de rechtbank nieuwe stijl en (2) de bekostigingssystematiek en aan-
sturing van de rechterlijke organisatie. 

Positie, rol en bevoegdheden kantonrechters 

In juli 1999 heeft een conferentie plaatsgevonden tussen vijf rechtbankpre-
sidenten en vijf nauw bij de landelijke ontwikkelingen rond de kantongerechten 
betrokken kantonrechters, teneinde te bezien of de bestaande verschillen van in-
zicht zouden kunnen worden opgelost in één alomvattende regeling van die 
onderscheiden benaderingen. Dit heeft geresulteerd in een Convenant Bestuur-
lijke Onderbrenging 18 . Gekeken is naar de wijze waarop de kantongerechten 
dienen te worden ondergebracht in het nieuwe gerecht. Daarbij is geconstateerd 

17. Kamerstukken II, 1998-1999, 26352, nr. 2. 
18. Zeist, 16 en 17 juli 1999 en ondertekend op 23 juli 1999, onder voorbehoud van goed-

keuring door de respectieve achterbannen. 
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dat de diverse sectoren binnen dat nieuwe gerecht verschillende karakteristieken 
hebben, die onder meer tot uitdrukking komen in: 
• een verschillende formatie-opbouw 
• verschillende delegatiepatronen 
• verschillen in werksoorten binnen het primaire proces 
• verschillen in kwaliteitseisen 
• verschillen in relaties met derden 
• cultuurverschillen 

Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de kantonsector een functionele autono-
mie krijgt binnen het bestuur van het gerecht. De bestuurlijke onderbrenging 
vindt plaats op basis van voortzetting van de bestaande praktijk, dat wil zeggen 
takenpakket, werkwijze en personele samenstelling blijven bij onderbrenging 
bestaan. Wel zal er, maar slechts op basis van consensus, ruimte moeten zijn 
voor vernieuwing en ontwikkeling van de organisatie. Als uitgangspunt geldt dat 
nevenlocaties blijven bestaan, met uitzondering van de locaties over de ophef-
fing waarvan al overeenstemming was bereikt. Thans zittende kantonrechters 
kunnen alleen met hun instemming in een andere dan de kantonsector geplaatst 
worden. Het thans bestaande takenpakket van de kantonrechters wordt na de 
onderbrenging gehandhaafd. Gewaarborgd wordt dat de in de wet aan de kan-
tonsector opgedragen taken worden uitgevoerd door 'senior-rechters', die een 
functieniveau (ervaring, competentieprofiel, salaris) hebben dat gelijk is aan de 
thans fungerende kantonrechters. De structureel tot de formatie van de kanton-
sector behorende rechters zijn derhalve senior-rechters. 

De bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie staat in het teken van het re-
sultaatgerichte sturingsmodel, dat wil zeggen een transparanter wordende over-
heidsorganisatie waarmee het verband tussen de inzet van middelen, de te leve-
ren producten en diensten en de daarmee te behalen effecten duidelijker moet 
worden. 19  

Bij een gemoderniseerde rechtspraak past een bekostigingssystematiek die is 
gebaseerd op geleverde prestaties. Daartoe moet de organisatie worden inge-
richt, onder meer door de instelling van een Raad voor de rechtspraak die facili-
terend optreedt en beheersbevoegdheden voor de minister. Daarnaast moet aan 
de volgende instrumenten gedacht worden: 

18. Zie: Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bedrijfsvoering Rechtspraak (Commissie-
Meijerink), Recht van spreken: rapport, 1999. 
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• integraal management bij de gerechten: de scheiding tussen beheer en be-
leid wordt weggenomen en het bestuur van het gerecht is integraal verant-
woordelijk voor het functioneren van de organisatie. 

• een informatievoorziening die de rechterlijke organisatie en de bekostiger in 
staat stelt prestaties daadwerkelijk te meten en daarop af te rekenen. 

Ten aanzien van dit laatste heeft onlangs de commissie 'Interdepartementaal 
Beleidsonderzoek Bedrijfsvoering Rechtspraak' nagegaan in hoeverre een der-
gelijke bekostigingssystematiek mogelijk en haalbaar is. 20  De beoordeling vond 
onder meer plaats door bestudering van het zgn. Lamicie systeem, het systeem 
van werldastmeting waar alle rechtbanken vanaf 1 januari 2000 officieel op 
overstappen, maar dat al een paar jaar `schaduwdraait'. 

2.4 	De organisatie van de rechtspraak in situerende zin 

Tot slot staat de organisatie van de rechtspraak in situerende zin ter discussie, 
oftewel de vraag naar de situering van de rechterlijke organisatie in fysieke, 
personele en geografische zin. Het is voor de burger het meest zichtbare en con-
crete sluitstuk van de modernisering van de rechtspraak. Nederland bestaat uit 
negentien arrondissementen: 

20. Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bedrijfsvoering Rechtspraak (Commissie-
Meijerink), Recht van spreken: rapport, 1999. 
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Figuur 2.1: De negentien arrondissementen. 

Arrondissementen: 
's Hertogenbosch, 3 kantongerechten 
Breda, 3 kantongerechten 
Maastricht, 2 kantongerechten 
Roermond, 1 kantongerecht 
Arnhem, 3 kantongerechten 
Zutphen, 4 kantongerechten 
Zwolle, 2 kantongerecht 
Almelo, 1 kantongerecht 
's-Gravenhage, 4 kantongerechten 

Rotterdam, 3 kantongerechten 
Dordrecht, 2 kantongerechten 
Middelburg, 2 kantongerechten 
Amsterdam, 1 kantongerecht 
Alkmaar, 2 kantongerechten 
Haarlem, 1 kantongerecht 
Utrecht, 1 kantongerecht 
Leeuwarden, 3 kantongerechten 
Groningen, 2 kantongerechten 
Assen, 2 kantongerechten 

Wat verstaan we nu precies onder situeringsbeleid? Behalve in de plaats waar de 
rechtbank gevestigd is kunnen zaken ook worden afgedaan in een nevenlocatie. 
Hierbij zijn drie varianten mogelijk, die van de nevenzittingsplaats en die van 
een nevenvestigingsplaats, waarbij deze laatste kan worden opgesplitst in een 



variant waarbij functionele nevenlocaties worden ingericht en een variant die 
uitgaat van integrale nevenlocaties. Het onderstaande schema geeft dit weer. 

Arrondle-
sera ent 

nevenlocatles 	P71  

Bestuur 

Model 1: 

functionele 
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Figuur 2.2: Drie modellen van nevenlocaties. 

Bestuur 

Model 2: 

Integrale 
nevenlocaties 	 nevenlocatles 

In ieder model geldt dat op de nevenlocatie zaken worden afgedaan op een ande-
re plaats dan waar de arrondissementsrechtbank is gevestigd. De modellen varië-
ren echter in de mate waarin de nevenlocatie ook in beheersmatig opzicht een 
zelfstandige locatie is. In geval van een nevenzittingsplaats is er geen sprake van 
een zelfstandige nevenlocatie. Alle werkzaamheden voorafgaand aan, en na 
afloop van de zittingen worden uitgevoerd in het hoofdgebouw van de recht-
bank. Het vergt in feite uitsluitend huisvestingsfaciliteiten op de nevenlocatie 
(zaalruimte voor zittingen). 

Bij een nevenvestigingsplaats vinden wel zoveel mogelijk alle werkzaamheden 
plaats op de nevenlocatie. Hier worden derhalve niet alleen zittingen gehouden, 
maar wordt ook bijvoorbeeld de balie- en griffiefunctie vervuld. Ten aanzien 
van een nevenvestigingsplaats kunnen dan vervolgens twee varianten worden 
onderscheiden. De eerste variant betreft de functionele nevenlocatie, waar alle 
zaken behorende tot één sector in zelfstandige nevenlocaties worden afge-
handeld. Een tweede variant betreft de integrale nevenlocatie, waar alle zaken 
die in de arrondissementsrechtbank worden uitgevoerd decentraal in nevenloca-
ties worden verricht. Afhankelijk van de lokale omstandigheden zal in organisa-
torisch opzicht van meer of minder zelfstandigheid ten opzichte van de hoofd-
vestiging sprake zijn. 21  

21. Kamerstukken 11, 1995-1996, 24651, nr. 3. Blz. 23. 

Bestuur 

[11 	[*] 

Model 3: 

nevenzIttIngen 
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De huidige praktijk is overigens een mengvorm van de modellen 1 en 3. Op de 
nevenlocaties zijn de kantongerechten gevestigd, hetgeen een vorm is van een 
functionele nevenlocatie. Alle kantonzaken worden er immers afgedaan. Daar-
naast vinden er op de nevenlocaties vaak ook bepaalde zaken voor de politie-
rechter plaats en andere eenvoudige unus-rechtspraak, zoals familiezaken. De 
rechters in kwestie hebben hun werkplek op de hoofdplaats van de rechtbank. In 
dit geval is er derhalve sprake van een nevenzittingsplaats, model 3. Overigens 
gaat de hier geschetste vergelijking niet geheel op. Een kantongerecht is in de 
huidige situatie immers een zelfstandig gerecht. 

Zaken voor meervoudige kamers worden in de huidige situatie niet op nevenlo-
caties afgehandeld. Er is op dat punt één uitzondering: op de nevenlocatie Lely-
stad (arrondissement Zwolle) vinden in principe alle typen zaken plaats, met 
uitzondering van zaken voor de meervoudige strafzaken waarvoor de benodigde 
celruimte (vooralsnog) ontbreekt. Lelystad is dan ook de enige volwaardige 
integrale nevenvestiging in Nederland. 



Hoofdstuk 3 

Achtergronden van het nevenlocatiebeleid 

3.1 	Inleiding 

De bestuurlijke contouren van de moderne rechtspraak liggen vast. Kantonge-
rechten gaan bestuurlijk op in de arrondissementsrechtbanken en zullen daarin 
een kantonsector vormen naast de andere sectoren die de rechtbank rijk is: straf-
recht, civiel recht e.d. Zoals hiervoor al is gesteld staat vervolgens de vraag 
centraal naar de keuze van de locaties waar arrondissementsrechtbanken en 
kantongerechten zaken die tot hun competentie behoren, afdoen. Het gaat in dit 
onderzoek dus om de vraag in welke plaats het bevoegde gerecht een bepaalde 
zaak behandelt. 

Het situeringsvraagstuk wordt daarbij, zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst, 
in de praktijk vanuit twee verschillende gezichtspunten benaderd: 
1. vanuit de inhoudelijke vraag naar de rol, plaats en werkwijze van de justitiële 

rechtspleging in de samenleving, onder meer verwoord in het begrip recht-
spraak op maat; 

2. vanuit de bedrijfsmatige en organisatorische vraag naar de wijze waarop de 
uitvoering van de rechtspraak zo doeltreffend en doelmatig mogelijk kan 
plaatsvinden. Dit laatste wordt verwoord in de terminologie rond schaal-
vraagstukken. 

In de navolgende paragrafen zullen we beide gezichtspunten aan een kritische 
beschouwing onderwerpen en mogelijke criteria distilleren. Beide uitgangs-
punten kunnen met elkaar op gespannen voet staan. Een situeringsbeleid waarbij 
met het oog op de bereikbaarheid meerdere nevenlocaties worden ingericht, zou 
op grond van bedrijfsmatige en organisatorische redenen immers weinig doel-
matig kunnen zijn. Het is in dat verband zoeken naar een evenwichtige balans 
tussen schaalgrootte enerzijds en een zo groot mogelijke bereikbaarheid voor de 
burger anderzijds. 

3.2 	Rechtspraak op maat 

In het situeringsvraagstuk staat in eerste aanleg het streven naar 'rechtspraak op 
maat' centraal. Rechtspraak op maat is daarmee onder meer een vertaling van 
een trend die in de gehele overheidsorganisatie aanwezig is: van taakuitvoerder 
met een hiërarchische opstelling ontwikkelt de overheid zich tot een profes- 
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sionele dienstverlener met een sterk klantgerichte benadering’ •22 Op het justitiële

terrein meldt de Contourennota dat toegankelijkheid, laagdrempeligheid, kosten-

efficiënt en de terugdringing van lange doorlooptijden kenmerken zijn van een

rechtspraak die op maat is gesneden en zichzelf bestuurt in een sterke oriëntatie

op haar maatschappelijke omgevingY Overigens wordt in de contourennota

terecht melding gemaakt van het feit dat de wijze waarop de dienstverlening

rond de rechtspraak gestalte krijgt in de nabije toekomst sterk zal worden beïn

vloed door ontwikkelingen in de sfeer van informatie- en communicatie-

technologie (ICT).

Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven zijn in de modernisering van de rechtspraak

in bestuurlijke en in bedrijfsmatige zin maatregelen genomen om rechtspraak op

maat te realiseren. Het situeringsvraagstuk is daarbij zoals hieronder zal worden

beschreven in sterke mate gekoppeld aan de toegankelijkheid en laagdrem

peligheid van de rechtspraak, onder meer vertaald in het algemene criterium van

de bereikbaarheid.24Het is echter van belang om in het achterhoofd te houden

dat bereikbaarheid maar dén van de perspectieven is waarmee naar dienst

verlening kan worden gekeken. Bekkers en Korsten (1998) onderscheiden er in

totaal acht.25 Deze zijn in de navolgende tabel weergegeven.

22. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Voorbij het loket: over de

mogelijkheden en onmogelijkheden van pro-actieve dienstverlening voor de Nederlandse

overheidsorganisaties, Den Haag, maart 1999.

23. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie, Kamerstukken II, 1998-1999,

26352, nr. 2.
24. Contourennota modernisering rechterlijke organisatie, Kamerstukken II, 1998-1999,

26352, nr. 2.
25. Bekkers, V.J.J.M. et al, Denken over dienstverlening: de klant is koning, in: Bestuurskun

de,jrg. 7, nr. 3, 1998.
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Perspechef entraal kenmerk [speeten
Toegankelijkheids- Toegankelijkheid Bereikbaarheid
perspectief Openbaarheid

Openingstijden

Barrièreperspectief Drempelverlaging Informatieverstrekking
bekendheid, imago

Ombudsperspectief Voorkomen van klachten Aanwezigheid klachten-
regeling

Intern Organisatie Organisational design Loketten, Front-office en
perspectief backoffice

Bedrijfsmatig perspectief Zakelijke affiandeling Responsiviteit
Doorlooptijd
Werkvoorraad

Schaalperspectief Doelmatigheid- en tref- Schaalvergroting — schaal
fendheid van de schaal verkleining

Netwerkperspectief Doorverwijzing Doorverwijsfunctie

Ethisch perspectief Normen en waarden Gedragscodes

Tabel 3.1: DienstverIeninsnersnectieven

Bereikbaarheid

Bleker & De Koningh (1992) zijn in het begin van de jaren negentig nagegaan
hoe het met de bereikbaarheid van de huidige instellingen van de rechtspraak in
de arrondissementen gesteld is.26 Tevens hebben zij een indicatie gegeven van
de vraag of nevenlocaties wenselijk zijn.

Hiervoor, in paragraaf 2.2, is uiteengezet dat de cornrnissie-Leemhuis de invoe
ring van integraal management in de rechterlijke Organisatie bepleit. Dit is ook
in het regeerakkoord opgenomen. De staatssecretaris van Justitie schrijft in 1999
aan de Tweede Kamer dat, wil effectief integraal management worden uitgeoe
fend er sprake zal moeten zijn van een “passende schaalgrootte”.

“De drie grootste AKO’s [arrondissementale kantongerechtsorganisaties,
red.] kennen een omvang van 19 tot 21 fte’s aan rechters; daarnaast kent
meer dan de helft van de AKO’s een vrij kleine bezetting, variërend van 3
tot 8 rechters. Op de grotere AKO’s na is het de vraag of die AKO’s zo
danig van omvang zijn dat integraal management zoals dat de regering
voor ogen staat, wel kan worden gerealiseerd.”27

26. Bleker & De Koningh, Bereikbaarheid van rechtspraak. Advies over nevenlocaties na
integratie van rechtspraak in eerste aanleg, december 1992.

27. Kamerstukken II. 1998-1999, 26 352, nr. 13. Bladzijde 4.
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Resumerend kan gesteld worden dat de criteria die de overheid tot op heden 
hanteert in het situeringsbeleid in de tijd veranderen en tot op heden weinig 
eenduidig zijn. Verschillende soorten criteria worden door elkaar heen gebruikt 
en strijden met elkaar om de hoogste prioriteit. De volgende (ongelijksoortige) 
criteria zijn in de loop van de jaren de revue gepasseerd: 
• 80 procent van de inwoners moet binnen 45 minuten het gerechtsgebouw 

kunnen bereiken 
• minimumdraagvlak van een locatie, bestaande uit vijftien fte. 
• per politieregio een rechtbank 
• zaakaanbod (voldoende aanbod voor ten minste twee kantonrechters) 
• passende schaalgrootte voor de realisatie van integraal management 

Vanuit het concept van rechtspraak op maat staat daarbij een klantvriendelijke 
organisatie die goed bereikbaar moet zijn, voorop. Bereikbaarheid wordt daarbij 
in sterke mate vertaald in de fysieke afstand tot de rechtbank. Naast deze eenzij-
dige operationalisering van bereikbaarheid kunnen we verder stellen dat bereik-
baarheid, volgens het schema van Bekkers & Korsten zoals we dat eerder heb-
ben weergegeven, maar één van de perspectieven is waarmee tegen dienstverle-
ning kan worden aangekeken. Hieronder gaan we nader in op twee andere per-
spectieven, nl. het schaalcriterium (d.w.z. de gewenste doelmatigheid en doel-
treffendheid) en de afstemming van het locatiebeleid met relevante beleidssecto-
ren. 

3.3 	Schaalvraag stukken 

Naast de idee van 'rechtspraak op maat' staat in het situeringsbeleid het schaal-
vraagstuk centraal. Onder schaalvraagstukken kunnen we dan verstaan de vraag 
naar de juiste omvang van een organisatie waarop activiteiten georganiseerd 
zouden kunnen worden. Schaalvraagstukken zijn aan de orde van de dag in het 
openbaar bestuur. Min of meer in een poging de doelmatigheid en doeltreffend-
heid van beleid en uitvoering te bevorderen, zonder daarbij overigens de afstand 
tot de klant uit het oog te verliezen, worden veel overheidsorganisaties gereor-
ganiseerd. Voorbeelden daarvan treffen we aan bij de politie, het onderwijs, de 
gezondheidszorg, gemeenten etc. Daarbij treffen we, soms gelijktijdig, meerdere 
bewegingen en richtingen aan: schaalvergroting versus schaalverkleining, cen-
tralisatie versus decentralisatie, concentratie versus deconcentratie, verbureau-
cratisering versus verzelfstandiging en specialisatie versus integratie. 

Hoewel het schaalvraagstuk alles te maken lijkt te hebben met kostenvoordelen, 
neemt dit niet weg dat het vraagstuk in de praktijk weinig eenduidig wordt be- 
naderd. De invulling hangt sterk af van het gezichtspunt en/of de wetenschap- 
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pelijke discipline van waaruit het wordt benaderd. 28  We kunnen de volgende 
invalshoeken onderscheiden. 

I. De technisch -economische invalshoek 

In de eerste plaats is er de technisch-economische invalshoek. Schaalvraag-
stukken worden benaderd vanuit een kostenperspectief waarbij het idee is dat er 
een bedrijfseconomisch optimaal schaalniveau is te bepalen. De juiste organisa-
tie-omvang is die omvang waarbij de uitvoering zo efficiënt mogelijk plaats-
vindt. Efficiëntie is dan ook het criterium dat in deze invalshoek centraal staat. 
De bedrijfseconomische argumentatie wordt in de vorm van U-vormige kosten-
curve verbeeld: bij een te kleine schaal zijn de kosten te hoog (diseconomies of 
scale), daarna dalen ze met het groter worden van de schaal (economies of scale) 
om op een goed moment weer te gaan stiigen (diseconomies of scale). Ergens 
tussen deze twee uitersten ligt een optimum.' 

Vanuit deze invalshoek heeft Van Beek (1996) een viertal overheidsdiensten 
bestudeerd die ieder voor zich hebben gepoogd te komen tot het optimale 
schaalniveau: de schaalvergroting in het basisonderwijs, de schaalvergrotings-
operatie in het hoger beroepsonderwijs, de regiovorming bij de politie en de 
regiovorming bij de brandweer. 

In de praktijk blijkt het lastig het schaalvoordeel c.q. -nadeel volgens deze 
invalshoek empirisch te onderbouwen. Een eerste probleem dat hierbij een rol 
speelt is de complexiteit om inzicht te krijgen in de productiviteit en de kosten-
en batenstructuur van overheidsdiensten. Olson stelt in dat kader dat het een 
wezenskenmerk is van overheidsorganisaties dat lastig zicht kan worden verkre-
gen op, wat economen de productiefunctie noemen: de relaties tussen 'input' en 
de 'output' van het productieproces. 3°  Van Beek komt op basis daarvan ook tot 
de conclusie dat het een illusie is dat zoiets als een optimale schaal bestaat: "Ex-
post kunnen schaalvergrotingsoperaties al niet worden beoordeeld, laat staan dat 
dit ex-ante zou hebben gekund." 3I  

28. Boorsma, P.B., Big is beautiful, in: Krogt, T.P.W.M. van der et al. (red.), Big is beauti-
ful?: schaalveranderingen in overheid en samenleving, 1987, p. 15; Hagelstein, G.H. en 
J.M.E. Traag, De fantasie van de beste schaal: over schaalvragen als maat voor besturen, 
in: Bestuurskunde, jrg. 7, nr. 1, 1998, pp 2 -9. 

29. Sociaal Cultureel Planbureau, Doelmatig dienstverlenen, Sociaal en Culturele studies, nr. 
11, Rijswijk, 1989. 

30. Olson, M. Schaalproblemen als gevolg van de ondeelbaarheid van goederen en diensten, 
in: Krogt, T.P.W.M. van der et al. (red.), Big is beautiful?: schaalveranderingen in over-
heid en samenleving, 1987. 

31. Beek, K.W.H. van, Zin en onzin van een optimale schaal, in: Derksen, W. en W.G.M. 
Salet (red.), Bouwen aan het binnenlands bestuur, Wetenschappelijke Raad voor het Re-
geringsbeleid, V93, 1996, blz. 195. 
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Een tweede probleem is de diversiteit van taken en diensten die overheidsorga-
nisaties, en met name ook de rechtbanken, kenmerken. De optimale schaal kan 
voor de ene taak of dienst geheel anders liggen dan voor de andere. Zo komt 
Polman bij de beoordeling van de regiovorming bij de politie dan ook tot de 
conclusie dat voor de organisatie als geheel de ideale schaal niet lijkt te be-
staan.32 

Een derde probleem is dat het kostenvoordeel dat op basis van grootschaligheid 
wordt verkregen doorgaans wordt berekend op het niveau van de afzonderlijke 
organisatie. Hoewel op het micro-organisatorische niveau schaalvoordelen zich 
kunnen voordoen, kunnen nadelen ontstaan op het niveau van de samenleving 
als geheel (externe effecten). 33  

Ondanks de bovenstaande problemen, heeft de Interdepartementale Commissie 
Bedrijfsvoering Rechtspraak op basis van de bestudering van het werklast-
metingssyste,em Lamicie getracht uitspraken te doen over de productiviteit van 
gerechten in eerste aanleg. 
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Tabel 3.2: Productiviteit gerechten eerste aanleg, naar grootteklasse, in % t.o.v. het 
gemiddelde. Bron: IBO, 1999. 

Op basis van de gevonden resultaten komt de commissie tot de conclusie dat 
afgezien van de hogere beheerskosten die een klein gerecht maakt, schaalgrootte 
maar van beperkte invloed is op de productiviteit van de gerechten. 34  

32. Polman, J.M.M., Een veilige schaal voor de politie?, in: Bestuurskunde, jrg. 7, nr. 1 — 
1998, blz. 16. 

33. Buitendam, A. en J.A.P. van Hoof (red.), Organiseren op schaal: verkenningen tussen 
groot en klein, blz. 26. Zie ook: Boorsma, op cit, blz. 13. 

34. Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bedrijfsvoering Rechtspraak (Commissie - 
Meijering), Recht van spreken: rapport, 1999. 



3: ACHTERGRONDEN VAN HET NEVENLOCATIEBELEID 	 23 

H. De organisatiekundige invalshoek 

Een tweede invalshoek die kan worden onderscheiden is de organisatiekundige 
invalshoek. Hierbij is het uitgangspunt dat het rationele economische gezichts-
punt van de kostendegressie (bij schaalgrootte) wordt doorkruist door niet-
voorzien en soms niet-gewenst gedrag van de organisatieleden en de interacties 
die organisatie kennen met de omgeving. Als voorbeeld kan dienen dat groot-
schaligheid weliswaar kostenvoordelen met zich kan brengen, maar tevens kan 
leiden tot een anonieme werkomgeving waardoor medewerkers zich lastig kun-
nen identificeren met de organisatie als totaal. Buitendam c.s. komen in dat ka-
der met de betrekking tot schaalvraagstukken tot de volgende criteria ter beoor-
deling. 35  

• Bestuurbaarheid: dit betreft de mate waarin men een organisatie met het oog 
op bepaalde doelstellingen kan doen functioneren of veranderen. De bestuur-
baarheid kan worden geoperationaliseerd in criteria als effectiviteit en inno-
vatievermogen. De invloed van schaalgrootte op de bestuurbaarheid is in dit 
kader zichtbaar in het feit dat naarmate organisaties grootschaliger worden, 
deze onvoldoende aandacht krijgen voor cliëntproblemen (procedures en 
routines zijn verbureaucratiseerd) en tegelijk minder wendbaar worden zodat 
vernieuwing en innovatie minder kan optreden. 

• Beheersbaarheid: betreft de mate waarin men randvoorwaarden kan vaststel-
len en doen naleven voor het ontwikkelen en functioneren van organisaties. 
In dit kader heeft de schaalgrootte van organisaties invloed op de interne be-
heersing, bijvoorbeeld geoperationaliseerd in criteria rond informatievoor-
ziening en interne communicatie. 

• Controleerbaarheid: de mate waarin men kan vaststellen of en wanneer een 
besluit is dan wel wordt genomen en in hoeverre dit valt te toetsen aan nor-
men omtrent procedure en inhoud. 

• Leefbaarheid: betreft de mate waarin men volgens bepaalde maatstaven in 
een gegeven situatie een bevredigend bestaan kan leiden. Relevante items in 
dit kader zijn de loyaliteit en arbeidstevredenheid van medewerkers, gezags-
relaties en de motivatie van medewerkers. 

Overigens lijkt Buitendam uit te gaan van een eendimensionale relatie: of er is 
sprake van grootschaligheid of er is sprake van kleinschaligheid. Het is echter 
wel degelijk mogelijk de nadelen die schaalgrootte in organisatorisch opzicht 
met zich meebrengen op te vangen door het werk te organiseren in kleinschalige 
productie-eenheden. Vandaag de dag vinden in veel organisaties bewegingen 
naar grootschaligheid en kleinschaligheid tegelijkertijd plaats. 

• 

35. Buitendam, A. en J.A.P. van Hoof (red.), Organiseren op schaal: verkenningen tussen 
groot en klein, 1983. Bladzijde 26. 
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IIL De bestuurskundige invalshoek 

Een derde invalshoek wordt geleverd door de bestuurskunde. Hier wordt 
rekening gehouden met het feit dat overheidsorganisaties zich onderscheiden 
van private organisaties en dat er een direct belang is het burgerperspectief in 
het oog te houden. Veel van de hiervoor al genoemde elementen, criteria en 
beoordelingsgronden komen in de bestuurskundige benadering terug, maar voe-
gen daar met name de relatie met burgers en de samenhang en coördinatie met 
andere beleidsterreinen aan toe. 

3.4 	Vervolg 

Om een totaal overzicht te geven van in de literatuur voorkomende criteria, 
sluiten we aan bij een indeling die in de bestuurskunde rond schaalvraagstukken 
wordt gehanteerd. Zo komen Hagelstein et al. (1998) tot de volgende criteria ter 
beoordeling van de schaalgrootte van overheidsorganisaties: 

1. Een contextuele maat. 
2. Een kwantitatieve maat. 
3. Een kwalitatieve maat. 

Deze driedeling is als basis gebruikt voor de interviews (zie bijlage 5). In de vol-
gende hoofdstukken worden deze drie onderwerpen nader uitgewerkt. In hoofd-
stuk 4 gaan we in op de context en de omgeving waarin de rechtbanken en het 
situeringsbeleid zich bevinden. Hier blijkt dat het situeringsbeleid niet op zich-
zelf staat, maar beïnvloed wordt door diverse krachten en factoren van buitenaf. 
In hoofdstuk 5 gaan we in op de kwantitatieve maat van het situeringsbeleid. 
Hierbij gaat het primair om het bereikbaarheidscriterium. In hoofdstuk 6 gaan 
we in op de kwalitatieve maat, waarbij het gaat om het functioneren van de ge-
rechtelijke organisatie in relatie tot de schaal van de organisatie. Aandacht wordt 
besteed aan onderwerpen als leefbaarheid binnen, en beheersbaarheid en doel-
matigheid van de rechterlijke organisatie, in relatie tot nevenlocaties. 



Hoofdstuk 4 

De context van het nevenlocatiebeleid 

4.1 	Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de omgeving van de rechtbanken en de in-
vloed daarvan op het situeringsbeleid. In de maatschappelijke en politiek-
bestuurlijke omgeving van de rechtbanken bevinden zich vele krachten die van 
invloed zijn op het onderwerp van deze studie, het situeringsbeleid.Tezamen 
zorgen deze krachten er in meer of mindere mate voor dat keuzes rond het situe-
ringsbeleid niet altijd op rationele en/of bedrijfsmatige gronden worden ge-
maakt. Dit zijn derhalve factoren die van buiten af inwerken op het situerings-
beleid. 

Daarnaast kan de politiek-bestuurlijke context van rechtbanken direct van in-
vloed zijn op het situeringsbeleid. Het kan namelijk ook een criterium vormen 
voor het bepalen van het nevenlocatiebeleid, bijvoorbeeld omdat de schaal van 
andere eenheden in overeenstemming zou moeten zijn of zou moeten samen-
vallen met die van de rechtbanken. 

4.2 	De schaal van relevante organisaties in de omgeving 

In deze paragraaf wordt een omgevingsfactor besproken die van invloed zou 
kunnen zijn op het situeringsbeleid, oftewel, het zou een criterium kunnen zijn. 
We hebben het over het al dan niet samenvallen van de schalen van rechtbanken 
met die van andere relevante organisaties. 

Nederland is een lappendeken als het gaat om de schaal waarop (bestuurlijke) 
organisaties gestructureerd zijn. Inhoudelijk met elkaar samenhangende organi-
saties als de politie (25 regio's in totaal), provincies (twaalf) en arrondisse-
menten (negentien) hebben bijvoorbeeld alle een verschillende schaal. Dit heeft 
als gevolg dat zich binnen een arrondissement soms meerdere politieregio' s of 
provincies bevinden. Het arrondissement Zwolle bestaat bijvoorbeeld uit twee 
provincies (Overijssel en Flevoland) en drie politieregio' s (Flevoland, Usselland 
en Twente). De provincie Noord-Holland bestaat daarentegen weer uit drie ar-
rondissementen. De bestuurlijke schalen van het Openbaar Ministerie en de 
rechtbanken zijn wel altijd dezelfde. 
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Het Openbaar Ministerie is als het gaat om huisvesting en schaalgrootte sterk 
verweven met de rechtbank. In principe zijn rechtbank en OM altijd gehuisvest 
in hetzelfde gebouw. Het OM voert sinds een aantal jaren een eigen neven-
locatiebeleid door kantoren te openen buiten het parketgebouw. Dit gebeurt in 
probleemwijken binnen dezelfde stad waar het parket gevestigd is, maar ook in 
andere plaatsen en steden. Op die manier vindt er een betere aansluiting plaats 
met andere schakels in de strafrechtelijk keten. Van `Justitie in de buurt' wordt 
niet zozeer een preventieve werking verwacht als wel een beter zicht op de loka-
le omstandigheden. Een vertegenwoordiger van het OM: 

"Door in zo'n plaats of een wijk te gaan zitten weten we beter wie de lo-
kale crimineeltjes zijn. We kunnen dus een lokale 'top-50' maken van de 
personen die voor de meeste overlast zorgen. Als we dat centraal zouden 
moeten doen zou het al gauw een 'top-200' worden, Daardoor wordt het 
onpersoonlijker." 

Het nevenlocatiebeleid van het Openbaar Ministerie staat overigens in principe 
los van het nevenlocatiebeleid van rechtbanken. Het een is niet gerelateerd aan 
het ander. 

Door de betrokkenen binnen bestaande rechtbanken en het OM wordt het 
samenvallen van de schalen van rechtbank en parket belangrijk geacht. De af-
stemming met andere bestuurlijke eenheden wordt vanuit het perspectief van de 
rechtbanken van ondergeschikt belang geacht. Een rechter: 

"Mij maakt het niet uit of een zaak afkomstig is uit de provincie X of de 
provincie Y. En als ik vandaag een zaak moet doen uit de provincie X en 
morgen uit de provincie Y, dan maakt dat het werken voor mij echt niet 
moeilijker of gecompliceerder dan als het twee zaken uit dezelfde provin-
cie zijn." 

Toch zijn de grenzen van de arrondissementen een aantal jaren geleden op een 
aantal punten aangepast aan de provinciegrenzen. Er heeft een aantal grens-
correcties plaatsgevonden. Dit heeft de indeling er echter niet logischer op ge-
maakt: voor burgers uit de betreffende plaatsen was de afstand naar het `oude' 
gerecht soms kleiner dan de afstand naar hun `huidige' gerecht. Een andere 
'grenscorrectie' heeft plaatsgevonden bij de reorganisatie van de politie, die in 
1994 zijn beslag kreeg. De arrondissementale buitengrenzen zijn daarbij afge-
stemd op de bestuurlijke grenzen. 

4.3 	Spanningsvelden 

Het nevenlocatiebeleid van rechtbanken staat niet op zichzelf, er zijn diverse 
factoren te onderkennen die van invloed zijn op de locatie van gerechten. In de 
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eerste plaats blijken historisch gegroeide verhoudingen, tradities en praktijken 
het nevenlocatiebeleid te beïnvloeden. Zo zijn, zoals wij hieronder nog verder 
zullen uitwerken, de bestaande locaties, zowel hoofd- als nevenlocaties, groten-
deels het gevolg van keuzes die soms in het verre verleden zijn gemaakt. In feite 
is het huidige nevenlocatiebeleid van rechtbanken dan ook niet meer of minder 
dan het af en toe op zeer bescheiden schaal aanpassen van de indeling die bijna 
twee eeuwen geleden is gemaakt. Deze indeling is zeer bepalend voor de inhoud 
van veel discussies over het nevenlocatiebeleid, omdat sterk wordt uitgegaan 
van de huidige stand van zaken. 

Het voorgaande heeft onder meer als consequentie dat gemeentebesturen sterk 
vasthouden aan ooit verworven gerechten. Hiermee komen we aan het tweede 
punt. In het nevenlocatiebeleid moet namelijk met vaak verschillende partijen en 
belangen worden omgegaan, zoals het Rijk, provincies, gemeentebestuurders en 
betrokkenen binnen rechtbanken. Het is voor een gemeente vanwege de status 
bijvoorbeeld van belang is dat binnen haar grenzen een nevenlocatie is geves-
tigd. Vooral als een gerecht dreigt te worden opgeheven komen gemeente-
besturen in het geweer. Ook binnen arrondissementen kunnen verschillende 
krachten zijn met betrekking tot het nevenlocatiebeleid. Zo wordt verschillend 
geoordeeld over de vraag wie de beslissing zou moeten nemen als het aankomt 
op de keuze of en waar er een nevenlocatie zou moeten komen. Sommigen zeg-
gen het Rijk ("daar vindt een betere afweging van de verschillende belangen 
plaats"), anderen zeggen het arrondissementsbestuur ("wij zijn bekend met de 
lokale situatie"), weer anderen bewandelen een tussenweg. In februari 2000 
heeft de ministerraad wat dit onderwerp betreft voorgesteld het beheer van de 
gerechten over te dragen van het ministerie van Justitie naar het bestuur van de 
gerechten. Deze besturen zouden in dit voorstel zelf verantwoordelijk voor de 
eigen bedrijfsvoering, waaronder onder meer huisvesting, bestuurlijke en orga-
nisatorische werkwijze en personeelsaangelegenheden worden verstaan. Het 
wetsvoorstel is aan de Raad van State gezonden ter advisering. 

Een derde omstandigheid die van invloed is op het nevenlocatiebeleid is dat 
arrondissementen met bestaande, al dan niet recent gerealiseerde, huisvesting 
binnen het arrondissement te maken hebben. Dit is vaak een niet te onderschat-
ten factor binnen het nevenlocatiebeleid. Een groot pand in de hoofdlocatie kan 
ten gevolge hebben dat er weinig soorten zaken op een nevenlocatie worden 
afgehandeld, hoewel het inhoudelijk niet onlogisch zou zijn dat op de neven-
locatie meer typen zaken zouden worden afgehandeld. Een voorbeeld hiervan is 
te vinden in het arrondissement 's-Hertogenbosch. In Den Bosch staat een 
nieuw, groot gebouw dat er de reden van zou zijn dat in Eindhoven weinig ande-
re zaken dan kantongerechtzaken, politierechtzaken en een beperkt aantal andere 
eenvoudige unus-zaken worden afgedaan. Overheveling van taken of personeel 
van Den Bosch naar Eindhoven zou tot onderbezetting van het gebouw in Den 
Bosch leiden, hetgeen bedrijfseconomisch niet-rendabel wordt geacht. 
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In de vierde plaats worden de mogelijkheden om een nevenlocatiebeleid te voe-
ren begrensd door de arbeidsvoorwaardelijke positie van (kanton)rechters en 
daarvoor opkomende belangenorganisaties. Zo was het gebruikelijk dat (kan-
ton)rechters benoemd werden in een specifiek kantongerecht. Dit beperkte zo-
wel de functionele als de geografische mobiliteit. Overigens is het op dit mo-
ment gebruik dat nieuwe kantonrechters ('senior-rechters') benoemd worden 
binnen de kantonsector van het gerecht in eerste aanleg, en niet op een specifiek 
kantongerecht. Dit betekent dan ook dat een kantonrechter deel uitmaakt van de 
rechtbankorganisatie, en ondergeschikt is aan de rechtbankpresident. 

4.4 	Integratie kantonsector in rechtbank 

De modernisering van de rechtspraak brengt binnen arrondissementen in 
bedrijfsmatig opzicht veel dingen teweeg die op de achtergrond van het situe-
ringsbeleid een rol kunnen spelen. Er is in feite dan ook sprake van een dubbele 
integratie. In de eerste plaats worden de zelfstandige kantongerechten binnen 
een arrondissement één kantonorganisatie, een ako. Dit wordt door een ge-
sprekspartner de eerste fase genoemd. Daarnaast moet deze integrale kanton-
organisatie in de tweede integratiefase als zelfstandige sector deel uit gaan ma-
ken van de arrondissementsorganisatie. Ook dit zijn factoren die meespelen op 
de achtergrond van het situeringsbeleid. 

De mate van integratie verschilt nogal per arrondissement, zo is ons uit de ge-
sprekken gebleken. Hoewel in alle arrondissementen de coördinerend kanton-
rechter als toehoorder aanwezig is bij de vergaderingen van het dagelijks bestuur 
van de rechtbank, is de betrokkenheid van de coördinerend kantonrechter bij de 
rechtbankorganisatie niet in alle arrondissementen even groot. We hebben een 
coördinerend kantonrechter gesproken die zich in het interview strikt wenste te 
beperken tot de kantonorganisatie en pas na lang aandringen bereid was iets over 
bijvoorbeeld de omvang van de rechtbankorganisatie als geheel te zeggen. Die 
sterke oriëntatie op de 'eigen' organisatie lijkt zich ook in zijn algemene hou-
ding ten opzichte van rechtbankaangelegenheden te manifesteren, gezien een 
uitspraak als de volgende over deze bijeenkomsten van het dagelijks bestuur van 
de rechtbank: 

"Ach ja, ik zit erbij en ik kijk ernaar." 

Deze uitspraak is aan te merken als een uiterste. We hebben ook met coördine-
rend kantonrechters gesproken die zichzelf volledig deel voelen uitmaken van de 
rechtbankorganisatie en de kantonsector daadwerkelijk als een geïntegreerd 
onderdeel van de rechtbank zien. Een andere voorzitter van de kantonsector over 
de vergaderingen van het dagelijks bestuur van de rechtbank: 
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"Ik heb niet de indruk dat ik er voor spek en bonen bijzit, bepaald niet. 
Okee, ik ben officieel toehoorder en heb geen stemrecht, maar er wordt 
toch nooit gestemd. Ik ben ervan overtuigd dat als het er een keer op aan 
zou komen, mijn mening er zeker toe doet. Zelf voel ik me zeker betrok-
ken bij het geheel, dat speelt natuurlijk ook mee. Als ik er alleen maar zat 
als belangenbehartiger van de kantonsector, dan denk ik dat dat z'n weer-
slag zou hebben op de verhoudingen en mijn positie binnen het dagelijks 
bestuur." 

Over het algemeen is de houding van de (col-dinerend) kantonrechter om verder 
te denken dan alleen de eigen kantonsector aan te duiden als bereidwillig. Ove-
rigens, zo geven veel gesprekspartners aan, is de situatie sterk verbeterd sinds 
het Convenant Bestuurlijke Onderbrenging 36, beter bekend als het Convenant 
van Zeist, waarin de waarborgen van de positie en taakinhoud van kantonrech-
ters zijn verankerd. Van tegenwerking vanuit de kantonsector bij de integratie is 
geen sprake. Wel merken we verschillen in de mate van betrokkenheid en 
`commitment' en in het werkldimaat tussen de rechtbanken. 

4.5 	De grenzen van het situeringsbeleid 

Zoals aangegeven richt de vraagstelling in dit onderzoek zich op het neven-
locatiebeleid binnen arrondissementen. De grenzen van de arrondissementen 
zijn derhalve formeel geen onderwerp van onderzoek. Omdat de grenzen vast-
staan is een optimaal nevenlocatiebeleid, bezien op de schaal van Nederland, 
echter niet te voeren. Dit is in de gesprekken veelvuldig aan de orde gesteld door 
vertegenwoordigers van de rechtbanken. 

De huidige locaties van de rechtbanken en kantongerechten zijn, net als de hui-
dige arrondissementale indeling, overblijfselen van historische gebeurtenissen. 
De indeling is aan het begin van de negentiende eeuw tot stand gekomen op 
basis van de toenmalige geografische en demografische situatie en de toen-
malige mobiliteit. In de loop van de jaren is wel een aantal aanpassingen door-
gevoerd, zoals de sluiting van een aantal kleine kantongerechten en een aantal 
grenscorrecties, maar de grote lijn is ongewijzigd gebleven. Dit heeft een twee-
tal consequenties voor het onderwerp van dit onderzoek. 

In de eerste plaats wordt een optimaal situeringsbeleid beperkt door de arrondis- 
sementale grenzen. Er zijn diverse voorbeelden aan te geven van (gemeente- 
hoofd)plaatsen die veel dichter bij een rechtbank uit een ander arrondissement 

36. Zeist, 16 en 17 juli 1999 en ondertekend op 23 juli 1999, onder voorbehoud van goedkeu-
ring door de respectieve achterbannen. 
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liggen dan bij de rechtbank binnen het eigen arrondissement. Een aantal voor-
beelden: 

Mook (arr. Roermond) 	afstand tot rechtbank Roermond 
afstand tot rechtbank Arnhem 

Zaltbommel (arr. Arnhem) afstand tot rechtbank Arnhem 
afstand tot rechtbank Den Bosch 

Hattem (arr. Zutphen) 	afstand tot rechtbank Zutphen 
afstand tot rechtbank Zwolle 

4.6 	Conclusie 

77 kilometer 
29 kilometer 

64 kilometer 
18 kilometer 

51 kilometer 
6 kilometer 

In de tweede plaats heeft het hanteren van de bijna twee eeuwen oude arrondis-
sementale indeling tot gevolg dat de huidige negentien arrondissementen onge-
lijksoortig zijn qua oppervlakte, zaaksaanbod en dus grootte van de rechtbank. 
Dit heeft als gevolg dat het aantal rechters per arrondissement varieert van twin-
tig tot meer dan honderd, en de aard en inhoud van de ondervonden problemen 
en knelpunten ook variëren. 

Vrijwel alle gesprekspartners geven aan dat de discussie over het nevenlocatie-
beleid breder zou moeten worden getrokken dan alleen een eventuele her-
allocatie van nu bestaande nevenlocaties binnen arrondissementen. Ook de hui-
dige grenzen van de arrondissementen zouden volgens velen ter discussie moe-
ten worden gesteld, pas dan kan een optimaal nevenlocatiebeleid gevoerd wor-
den. Een rechtbankpresident drukte het als volgt uit: 

"De arrondissementsgrenzen zijn het grootste kwaad in de rechterlijke or-
ganisatie." 

De suggesties die betrekking hebben op de aanpassing van de arrondissements-
grenzen variëren van het samenvoegen van kleine arrondissementen tot het in 
tweeën of drieën delen van bestaande, grote arrondissementen. 

Een eventuele aanpassing van de arrondissementale grenzen valt echter buiten 
het bestek van dit onderzoek. Wij beperken ons tot het situeringsbeleid binnen 
de huidige negentien arrondissementen. Gezien het brede draagvlak binnen de 
rechterlijke organisatie en het belang ervan voor een beter uitgebalanceerd ne-
venlocatiebeleid zijn er echter voldoende redenen om aanpassing van de arron-
dissementale grenzen in de nabije toekomst op de agenda te plaatsen. 

In dit hoofdstuk is de context geschetst die de eigenlijke discussie over het 
nevenlocatiebeleid van rechtbanken in sterke mate beïnvloedt. Aan de locatie 
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van gerechten binnen arrondissementen liggen maar voor een deel rationele en 
bedrijfsmatige argumenten ten grondslag. Er spelen meer factoren mee, zoals 
politieke en emotionele. De belangrijkste nuancering van het nevenlocatiebeleid 
van rechtbanken is dat het locatiebeleid zijn grenzen vindt in de huidige arron-
dissementale indeling, die een uitvloeisel is van de in een ver verleden gemaakte 
keuzes. Het beleid van de laatste jaren met betrekking tot nevenlocaties heeft 
zich beperkt tot hoogstens de sluiting van enkele kantongerechten. Omdat de 
indeling gebaseerd is op (in de loop der tijden danig veranderde) geografische en 
demografische kenmerken van bijna twee eeuwen geleden, zijn de arrondisse-
menten qua grootte en schaal ongelijksoortig. Bovendien is de indeling soms 
onlogisch, waardoor burgers soms aanmerkelijk verder moeten reizen naar de 
'eigen' rechtbank of kantongerecht dan naar gerechten in een ander arrondisse-
ment. 

Wat betreft de afstemming met andere relevante eenheden in de omgeving van 
de rechtbanken kan geconcludeerd worden dat de rechtbanken een sterk auto-
nome rol hebben die weinig afstemming en samenhang vereist. Wel wordt het 
samenvallen van de schaal van de rechtbank en het OM van belang geacht. Voor 
het nevenlocatiebeleid binnen arrondissementen heeft dat echter geen gevolgen. 



5.1 	Inleiding 

Tijdens de discussie over het al dan niet integreren van rechtbanken en kanton-
gerechten is in de politiek het concept 'rechtspraak op maat' in zwang gekomen. 
Daarmee wordt gedoeld op rechtspraak in eerste aanleg die zo dicht mogelijk bij 
de burger plaatsvindt. Deze rechtspraak moet zowel processueel, financieel als 
fysiek goed toegankelijk zijn voor de rechtzoekende. Nevenlocaties vormen der-
halve een onderdeel van rechtspraak op maat doordat de fysieke toegan-
kelijkheid ermee gediend wordt. De bereikbaarheid van gerechten loopt als een 
rode draad in alle discussies over het nevenlocatiebeleid die er in de loop van de 
jaren zijn gevoerd. In dit hoofdstuk worden de meningen van betrokkenen bin-
nen en buiten de rechtbanken over bereikbaarheid en fysieke afstand gekoppeld 
aan kwantitatieve gegevens over de afstanden voor burgers naar gerechten. 

5.2 	Rechtspraak op maat 

Hoofdstuk 5 

Bereikbaarheid 

De meeste gesprekspartners onderkennen het belang van een geringe 'afstand' 
naar de burger: de rechtspraak moet tussen de mensen in staan, drempels moeten 
laag zijn, et cetera. Door het instellen van nevenlocaties wordt de drempel vol-
gens onze gesprekspartners ook inderdaad verkleind, zo blijkt uit het volgende: 

Stelling: Door het instellen van nevenlocaties wordt de drempel van de 
rechtbank voor de burger lager. 
(op schaal van 1 tot 5: 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 

Gemiddelde score: 4,07 
Geen verschillen tussen verschillende soorten functionarissen 
N=18 

Toch wordt, anders dan op basis hiervan en op basis van het rapport van Bleker 
& De Koningh verwacht mocht worden, de bereikbaarheid in termen van reistijd 
en bereikbaarheid per openbaar vervoer maar in beperkte mate van belang ge-
vonden. Nadrukkelijk wordt gesteld dat bereikbaarheid en fysieke afstand 
slechts een onderdeel vormen van de laagdrempeligheid en toegankelijkheid van 
de rechtspraak. Door vooral de frequente gebruikers van rechtbanken wordt 
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aangevoerd dat de drempel niet zozeer door de (reis)afstand wordt bepaald, maar 
meer door aspecten als verplichte vertegenwoordiging, proceskosten, duidelijk-
heid van procedures en snelheid. Op deze onderdelen 'scoren' kantongerechten 
overigens beter dan de rechtbank. Ook wordt in de door ons gevoerde gesprek-
ken — door overigens vooral kantonrechters — aangevoerd dat de sfeer op een 
kantongerecht informeler is dan bij een 'gewone' rechtbank. De drempel zou 
lager zijn bij het kantongerecht. Opvallend is dat dit niet geheel gestaafd wordt 
in een onderzoek dat in 1998 is uitgevoerd binnen het arrondissement Alk-
maar. 37 

In het onderzoek is de waardering van klanten gemeten voor de drie kantonge-
rechten, de sector Bestuur, de sector Civiel Familie, de sector Civiel Handel en 
de sector Straf. Er zijn vier aspecten zijn in het onderzoek betrokken: bejege-
ning, snelheid, toegankelijkheid en voorspelbaarheid. Wat betreft het onderwerp 
'rechtspraak op maat' zijn vooral bejegening en toegankelijkheid relevant. Het 
kantongerecht Hoorn scoort het best op beide onderdelen. Het kantongerecht 
Den Helder scoort echter op beide onderdelen het slechtste van alle zeven secto-
ren. De scores van het derde kantongerecht, Alkmaar, komen overeen met het 
gemiddelde. De uitkomsten van het onderzoek geven geen enkele aanleiding om 
te veronderstellen dat de drempel van 'het kantongerecht' lager zou zijn dan die 
van 'de rechtbank'. 

Overigens blijkt er door betrokkenen binnen de gerechten nogal verschillend 
geoordeeld te worden over 'rechtspraak op maat'. Door sommige respondenten 
wordt hieraan veel gewicht toegekend ("het is belangrijk dat de rechtbank zicht-
baar is en dat rechters weten wat er in een plaats leeft"), terwijl anderen reppen 
van "modieuze prietpraat". Opvallend dat de door ons geïnterviewde (coördine-
rend) kantonrechters vooral de eerste mening zijn toegedaan, terwijl de overige 
respondenten binnen de rechtbanken vooral tot de tweede categorie behoren. 

Een aspect van 'rechtspraak op maat' dat verband houdt met de bereikbaarheid 
is de Informatie en Communicatie Technologie (ICT). De snelle ontwikkelingen 
op dit terrein zouden er voor kunnen zorgen dat het belang van de fysieke be-
reikbaarheid van gerechten afneemt omdat veel zaken digitaal, elektronisch en 
via Internet zouden kunnen worden geregeld. Door weinig betrokkenen binnen 
rechtbanken wordt dit echter van belang geacht voor het nevenlocatiebeleid of 
voor de beheersbaarheid van de organisatie. Het belangrijkste voordeel dat 
wordt voorzien, is dat informatie zoals dossiers en andere stukken via een com-
puternetwerk of e-mail naar bijvoorbeeld advocaten kunnen worden gestuurd. 
De ICT zal voor burgers, volgens de verwachting van betrokkenen binnen recht-
banken, nauwelijks gevolgen hebben. Het heeft volgens hen in ieder geval geen 

37. Onderzoek 'Waardering van externe relaties', 12 april 1999. Opgesteld door een geza-
menlijk team van Gerechten Alkmaar en Holland Consulting Group. 
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consequenties voor het nevenlocatiebeleid, bijvoorbeeld in de zin dat afstanden 
en fysieke bereikbaarheid minder belangrijk zouden worden. 

In 1992 heeft Bleker & De Koningh de bereikbaarheid van rechtbanken gekwan-
tificeerd door het stellen van de `driekwartiers-norm'. Uit ons veldonderzoek 
blijkt dat deze door Bleker & De Koningh geïntroduceerde norm door vrijwel 
alle geïnterviewden als arbitrair en te stellig wordt aangeduid. Dat blijkt ook uit 
de volgende stelling. 

Stelling: Iedere burger moet binnen drie kwartier per openbaar vervoer 
bij een gerechtsgebouw kunnen zijn. 
(op schaal van 1 tot 5: 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 

Gemiddelde score: 	 2,25 
Gemiddelde score presidenten: 	 2,00 
Gemiddelde score directeuren-beheer: 	 1,55 
Gemiddelde score coördinerend kantonrechters: 	2,95 

N=18 

De coördinerend kantonrechters hechten, zoals blijkt, nog het meest aan de 
'drie-kwartiers-norm'. Toch wordt de reistijd door veel gesprekspartners niet als 
een doorslaggevend criterium beschouwd. Dat geldt zowel voor rechters als 
voor vaste gebruikers. Ook de vaste gebruikers van de rechtbanken, zoals advo-
caten en rechtsbijstandsconsulenten die namens de burger opereren, hechten niet 
veel waarde aan een dergelijke absolute norm. Ook zij zijn van mening dat de 
drempel van een rechtbank niet primair wordt bepaald door de afstand. Een 
geïnterviewde deurwaarder uit Meppel is echter van mening dat de afstand tot 
een gerecht niet te groot mag worden: 

"Het kantongerecht in Meppel zal naar alle waarschijnlijkheid worden 
opgeheven. Ik vind dat ridicuul. De mensen uit deze omgeving moeten 
nu dus naar Assen als ze naar het kantongerecht moeten. De afstand 
van Meppel naar Assen is zo'n beetje zestig kilometer. Dat is te ver, 
vind ik." 

Een dergelijke opvatting leeft bij veel van de door ons geïnterviewde betrok-
kenen, ook binnen de rechtbanken. Vrijwel iedereen is van mening dat er een 
zekere maximumafstand is voor burger tot een gerecht. De vraag hoe groot de 
maximumafstand is wordt door weinigen stellig beantwoord, maar "een kilo-
meter of vijftig" wordt vaak als een maximum beschouwd. 
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De 'afstand' naar de burger dient ook deels overdrachtelijk te worden bezien. 
Uit oogpunt van de beeldvorming en 'zichtbaarheid' van de rechterlijke organi-
satie wordt het namelijk in brede kring van belang geacht dat de rechtbank in 
meerdere plaatsen gesitueerd is. Daarbij wordt er de voorkeur aan gegeven dat 
de rechterlijke organisatie zich daar bevindt waar bevolkingsconcentraties zijn. 
Op de volgende kaart is te zien hoe het daar op dit moment mee gesteld is. 

Figuur 5.1: Situering kantongerechten in relatie tot bevolkingsconcentraties 

Wat dit onderwerp betreft kan geconcludeerd worden dat het overgrote deel van 
de gerechten op dit moment inderdaad gesitueerd is in het bevolkingscentrum 
van het kanton. Enkele uitzonderingen zijn Terborg (in plaats van Doetinchem), 
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Beetsterzwaag (in plaats van Drachten), Wageningen (in plaats van Ede), Ber-
gen op Zoom (in plaats van Roosendaal), Groenlo (in plaats van Winterswijk), 
Zuidbroek (in plaats van Hoogezand-Sappemeer) en Lelystad (in plaats van 
Almere). In een aantal gevallen is het gerecht in de kleinere plaats wel centraler 
gelegen binnen het kanton dan in de grootste plaats het geval zou zijn geweest. 
Belangrijke uitzondering daarbij is het kanton Wageningen, waar Ede niet alleen 
veel groter is maar ook centraler in het kanton ligt. 

'Bereikbaarheid' en 'fysieke afstand' komen in elke discussie over het nevenlo-
catiebeleid terug. Hoe is het echter op dit moment in Nederland gesteld met de 
afstanden? Uit de volgende kaart komt duidelijk naar voren dat de afstanden die 
burgers zouden moeten afleggen naar een nevenlocatie (kantongerechtsgebouw) 
in de praktijk gering zijn. Per gemeente wordt de gemiddelde afstand aangeduid 
die haar inwoners moeten afleggen voor een bezoekje aan het dichtstbijzijnde 
gerecht in het eigen arrondissement, waarbij de snelste weg wordt gevolgd. In 
bijlage 2 is de methodische verantwoording van de berekeningen opgenomen. 
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gemiddelde afetend tot het kantongerecht per gemeente. 

Ï
0-10 km 
10-20 km 
20-30 Ion 
30.40 km 
40-50 km 
504. km 

Figuur 5.2: Gemiddelde afstand tot het kantongerecht per gemeente. 

Uit de kaart blijkt dat het merendeel van de Nederlandse burgers minder dan 
gemiddeld twintig kilometer van een gerechtsgebouw woont. De burgers van 
meer dan 85 procent van de Nederlandse gemeenten wonen minder dan dertig 
kilometer van een gerecht. Gemeenten die buiten die 85 procent vallen zijn vaak 
kleine gemeenten. Hierdoor zal het aantal inwoners in heel Nederland dat binnen 
dertig kilometer afstand van een gerecht woont, waarschijnlijk groter dan 90 
procent zijn. De gemiddelde afstand naar een kantongerechtsgebouw in Neder-
land bedraagt per inwoner slechts 10,9 kilometer. 

De 'gerechtsdichtheid' in Nederland is derhalve zeer groot. Naast vier Wadden- 
eilanden geldt voor slechts vijf gemeenten (Gramsbergen, Hardenberg, Ussel- 
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ham, Steenwijk en Mook en Middelaar) dat de burger gemiddeld meer dan veer-
tig kilometer moet reizen naar een gerechtsgebouw. Zeer opvallend daarbij is dat 
vier van deze vijf gemeenten binnen het kanton Zwolle vallen. De gemeente 
Mook en Middelaar ligt in het meest noordelijke puntje van Limburg. 

5.4 	Conclusie 

Er bestaat weinig animo voor het hanteren van een strikte norm als de destijds 
door Bleker & De Koningh gehanteerde norm van een maximale reistijd van 
drie kwartier per openbaar vervoer. Benadrukt wordt dat een toegankelijke en 
laagdrempelige rechtspraak naast de fysieke bereikbaarheid, vooral ook bepaald 
wordt door aspecten als snelheid, kosten, al dan niet verplichte vertegen-
woordiging en duidelijkheid van procedures. Dat laat onverlet dat vrijwel alle 
betrokkenen van mening zijn dat er een bepaalde maximumafstand of -reistijd 
naar de gerechten is voor burgers. Over de vraag hoe groot deze maximale af-
stand of reistijd dan zou zijn bestaan echter geen duidelijke oordelen. "Een kilo-
meter of vijftig", wordt in dat verband bijvoorbeeld wel aangegeven. Die maat-
staf is echter vooral gebaseerd op het gevoel. 

Wat betreft een afstandscriterium is een aantal relativeringen op z'n plaats. In de 
eerste plaats is een belangrijke relativering dat het overgrote deel van de burgers 
in hun hele leven hoogstens een paar keer naar een gerecht hoeft. De gang naar 
een gerecht blijft hoe dan ook iets bijzonders, waarbij het dan ook niet zal uit-
maken dat er een bepaalde afstand voor zal moeten worden afgelegd. Daarnaast 
is de mobiliteit van burgers de afgelopen decennia sterk toegenomen, met name 
ook in uitgestrekte plattelandsgebieden waar het 'afstandscriterium' van belang 
zou zijn. De kantonale indeling is onder meer gebaseerd op de (geringe) mobili-
teit van burgers bijna twee eeuwen geleden. Door de sterk toegenomen mobili-
teit is de relatieve bereikbaarheid van de gerechten sinds die tijd drastisch verbe-
terd. 

De belangrijkste relativering is echter dat de afstanden in een klein en dichtbe-
volkt land als Nederland sowieso zeer laag zijn. Dat gevoegd bij het grote aantal 
kantongerechten in Nederland maakt dat de gemiddelde afstand voor een burger 
naar een kantongerecht zeer laag te noemen is. De gemiddelde afstand bedraagt 
10,9 kilometer, terwijl meer dan 90 procent van de inwoners binnen dertig kilo-
meter van een gerecht woont. De gerechtsdichtheid in Nederland is derhalve 
groot te noemen. 

Soortgelijke bewoordingen worden overigens ook gebruikt in de Contournota 
modernisering rechterlijke organisatie:38  

38. Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 352, nr. 2. Bladzijde 22. 
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"Wij zijn van mening dat een goede bereikbaarheid van de rechtspraak 
van groot belang is. Wel moet daarbij rekening worden gehouden met de 
toegenomen mobiliteit van de burger, de in vergelijking met andere lan-
den geringe afstanden binnen Nederland, en de huidige maar vooral ook 
toekomstige mogelijkheden van elektronisch berichtenverkeer. Daarbij 
komt dat de gemiddelde burger slechts zelden — hetzij vrijwillig, hetzij 
onvrijwillig — van de rechterlijke voorzieningen gebruik maakt." 

De hier geschetste ontwikkelingen op ICT-gebied worden door de betrokkenen 
zoals aangegeven vooralsnog niet van belang geacht, de overige constateringen 
sluiten naadloos aan bij de uitkomsten van ons onderzoek. 



6.1 	Inleiding 

Hoofdstuk 6 

Schaal en organisatie 

In dit hoofdstuk gaan we in op de kwalitatieve invalshoek van het nevenlocatie-
beleid: welke consequenties hebben nevenlocaties op zaken als leefbaarheid, 
beheersbaarheid en doelmatigheid van de rechterlijke organisatie? Ook gaan we, 
los van de nevenlocaties, in op de schaal van de gerechten in Nederland en de 
eventuele problemen die daarmee samenhangen. We beginnen met het schetsen 
van een beeld van de feitelijke situatie in Nederland wat betreft de nevenlocaties 
en de schaal van gerechten. 

6.2 	Situeringsbeleid in de praktijk 

In vrijwel alle arrondissementen waar we gesprekken hebben gevoerd blijkt het 
situeringsbeleid in de een of andere vorm onderwerp van discussie te zijn. Vaak 
wordt erover gedacht één of meerdere nevenlocaties (kantongerechten) te sluiten 
of gebouwen te sluiten, of is dat in een recent verleden gebeurd. De redenen 
hiervoor zijn vaak het onvoldoende zaaksaanbod in de gerechten en de 
versnippering ervan. Hierop komen we verderop in dit rapport terug. 

In een aantal arrondissementen blijkt het feit dat kantonrechters op een neven-
vestiging werden benoemd, een beperkende factor te zijn voor het situerings-
beleid. Dat komt de mobiliteit van kantonrechters niet ten goede, zo wordt door 
een aantal gesprekspartners naar voren gebracht. Daar staat volgens anderen 
weer tegenover dat het de kwaliteit van de rechtspraak zou bevorderen wanneer 
kantons vaste kantonrechters kennen die de lokale gevoeligheden en cultuur 
kennen. 

"Een rechter moet weten wat er leeft in een gemeenschap, hij moet de 
cultuur en de mensen kunnen doorgronden. De volksaard kan per dorp 
heel erg verschillen, dan moet je aan een half woord genoeg hebben. Als 
een rechter steeds vanuit de hoofdlocatie komt binnenvliegen mis je 
volgens mij essentiële informatie." 

Een andere geïnterviewde is echter een andere mening toegedaan: 
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"De volksaard verschilt echt niet per tien kilometer. Een rechter uit Gro-
ningen moet je misschien niet zo neerzetten in Limburg, maar eventuele 
cultuurverschillen binnen een arrondissement is volgens mij geen motief 
voor een nevenlocatiebeleid. Want dan zou het haast betekenen dat je in 
elk dorp een rechter moet hebben wonen." 

Ook wat dit onderwerp betreft is een onderscheid aan te geven tussen de 
meningen van (coördinerend) kantonrechters en onze overige gesprekspartners. 
Het blijkt dat vooral de kantonrechters van oordeel zijn dat de kwaliteit van de 
rechtspraak bevordert wordt door kennis van lokale omstandigheden. De andere 
respondenten vinden dit argument doorgaans minder valide. 

Zoals aangegeven is in Nederland slechts één voorbeeld te vinden van een inte-
grale nevenvestiging, in Lelystad (arrondissement Zwolle). De belangrijkste 
reden hiervoor is dat het aanvankelijk de bedoeling was dat er een zelfstandig 
arrondissement Lelystad zou komen. Begin jaren negentig is Lelystad daarom 
als een in hoge mate zelfstandige nevenvestiging van Zwolle gestart, om als het 
ware 'proef te draaien'. Rond de millenniumwisseling zou de vestiging dan, 
volgens plan, een zelfstandig arrondissement worden. Dit laatste is echter rond 
1995 teruggedraaid, mede omdat de vestiging eigenlijk te klein zou zijn voor 
zelfstandigheid. Het is echter wel een integrale nevenvestiging gebleven, 
bestuurd vanuit Zwolle. 

In de arrondissementen waar wij gesprekken hebben gevoerd bestaat weinig 
animo voor een integrale nevenvestiging. Men ziet weinig voordelen en veel na-
delen. Een belangrijk nadeel dat wordt genoemd is dat de organisatie minder 
goed bestuurbaar wordt. Een rechtbankpresident: 

"Door het personeel over twee locaties te verdelen heb je minder goed 
zicht op je mensen. Het is al moeilijk genoeg om nu iedereen enigszins te 
volgen, dat wordt schier onmogelijk als er een nevenvestiging bij zou 
komen. Of je zet er een managementlaag tussen en krijg je een soort 
vestigingsmanager. Dan creëer je dus een nieuwe laag. ik ben er niet 
enthousiast over." 

In het enige arrondissement waar ervaring is met een integrale nevenvestiging, 
Zwolle, worden deze argumenten bepaald niet ontkracht. Er worden in het 
arrondissement diverse nadelen van een integrale nevenvestiging naar voren 
gebracht. Het opvallende daarbij is dat er wat dit betreft geen verschillen zijn 
tussen de 'hoofdvestiging' Zwolle en de integrale nevenvestiging Lelystad. De 
door ons geïnterviewde personen, dus werkzaam in zowel Zwolle als Lelystad, 
brengen grotendeels dezelfde bezwaren en nadelen van een integrale neven-
vestiging naar voren. Deze nadelen en bezwaren zijn de volgende: 
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Het kost extra formatieplaatsen. "Waar je in één vestiging een strafgriffie 
van tien mensen hebt, heb je er bij twee vestigingen 7 en 5 nodig", aldus een 
betrokkene. Dat geldt voor zowel ondersteunend als rechtsgeleerd persoon in 
alle sectoren. 
• Het kost veel extra vergaderuren om de afstemming goed te houden. 
• Calimero-gevoel in Lelystad. Elke fout wordt geweten aan Zwolle, alles wat 

goed gaat aan Lelystad. "Als het netwerk plat ligt in Lelystad, komt dat door 
Zwolle. Daarom moet je faciliteiten in Lelystad extra goed op orde hebben 
om elke schijn te voorkomen." 

• Het risico bestaat dat de nevenvestiging zich autonoom voelt waardoor het 
slecht bestuurbaar is. 

• Lagere productiviteit: volgens een respondent is door extra afstemming en 
overleg de gemiddelde productiviteit van rechters 20 procent lager, en van 
ondersteuning 15 procent. 

• Het risico bestaat dat de ene vestiging niet is betrokken bij, en zich niet 
verantwoordelijk voelt voor de andere vestiging. 

• Kwetsbaarheid van de kleinere nevenvestiging. 

Een integrale nevenvestiging levert volgens de gebruikers binnen de rechtbank 
zelfs nadelen op. Zoals in paragraaf 2.4 al aangegeven is een steeds vaker voor-
komende ontwikkeling dat zittingen worden gehouden op locaties en in gebou-
wen die niet toebehoren aan de rechtbank. Hierbij kan gedacht worden aan een 
gemeentehuis, wijkcentrum of zalencentrum. Het voordeel hiervan is dat voor 
dergelijke zittingen geen (dure) gerechtsgebouwen nodig zijn. De waardering 
voor deze ontwikkeling varieert. Door tegenstanders wordt aangevoerd dat de 
uitstraling van een gerechtsgebouw belangrijk is voor de beeldvorming van de 
rechtspraak. Daarnaast wordt aangevoerd dat indien voor een nevenzittings-
plaats ruimte in bestaande openbare gebouwen wordt gehuurd, het niet eenvou-
dig is de rollen van huurder en onafhankelijk rechtsorgaan te combineren. Ande-
ren zijn echter niet onder de indruk van dit argument. Een rechter: 

"Ik heb wel eens zittingen van ruilverkavelingszaken in een gebouw van 
de landinrichtingscommissie die partij in een zaak is. Er is niemand die 
daar bezwaar tegen maakt." 

Dat wordt bevestigd door een door ons geïnterviewde rechtsbijstandsconsulent 
die in dergelijke zaken agrariërs heeft vertegenwoordigd. Hij benadrukt dat de 
drempel van de rechtspraak voor zijn cliënten op die manier wordt verlaagd. 

Ook in de paneldiscussie, waaraan is deelgenomen door frequente gebruikers 
van rechtbanken, worden geen principiële bezwaren geuit tegen het houden van 
zittingen op andere locaties dan gerechten. Wel kunnen er zich praktische be-
zwaren voordoen. Vanwege het ontbreken van beveiligingsmaatregelen is het 
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bijvoorbeeld niet mogelijk om de (zwaardere) strafzaken buiten gerechts-
gebouwen te laten plaatsvinden. 

6.3 	De schaal van gerechten 

6.3.1 Arrondissementen 

De formatieve omvang van de arrondissementsrechtbanken in Nederland vari-
eert nogal. In de volgende tabel is de formatie van de negentien rechtbanken 
weergegeven. 39  Hierbij zijn de vreemdelingenzaken, die geconcentreerd zijn bij 
vijf rechtbanken, niet meegenomen teneinde de aantallen onderling vergelijk-
baar te maken. Ook de kantonsector is buiten beschouwing gebleven. 
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Grafiek 6.1: Formatieve omvang rechters bij arrondissementsrechtbanken, exclu-
sief vreemdelingenzaken. Bron: Rapport werklastvergelijking, ministerie van Justi-
tie, april 1999. 

Doen zich bij deze organisatiegrootten nu schaalproblemen voor, hetzij door te 
kleine, hetzij door te grote rechtbanken? Door gesprekspartners binnen de recht-
banken, veelal niet zelf werkzaam bij de grootste rechtbanken, is een aantal 
mogelijke problemen genoemd van grote rechtbanken. Deze mogelijke proble-
men zijn de volgende: 

39. Bron: Rapport werklastmeting, samenvatting. Ministerie van Justitie, april 1999. 
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1. De bestuurbaarheid van de organisatie is problematisch vanwege de grote 
'span of control'. 

2. De mensen binnen de organisatie kennen elkaar niet, waardoor de betrokken-
heid van de organisatieleden geringer wordt en de bereidheid om extra activi-
teiten te verrichten, kleiner wordt. 

3. Er treedt verkokering binnen de organisatie op, bijvoorbeeld tussen de ver-
schillende sectoren. Rechters dreigen zo het overzicht over de verschillende 
rechtsgebieden te verliezen en er ontstaat een competentiestrijd tussen de 
sectoren. 

In de praktijk blijken deze problemen echter beduidend mee te vallen. In het 
grootste arrondissement, Amsterdam, worden de geschetste problemen volgens 
onze gesprekspartners aldaar niet in die mate ondervonden. De drie mogelijke 
knelpunten zijn volgens onze respondenten binnen Amsterdam ondervangen 
door het aanpassen van de organisatie. Er zijn zelfsturende, resultaatsverant-
woordelijke eenheden ingericht. Hierdoor blijft de menselijke maat binnen de 
organisatie gewaarborgd en is de organisatie volgens onze gesprekspartners ook 
goed bestuurbaar. 

In Rotterdam wordt de grootte iets meer als een probleem ervaren. De president: 

"De span of control is eigenlijk te groot. Het kost moeite om de organisa-
tie als eenheid te besturen. Er is weinig saamhorigheid en het is nogal 
verkokerd, per sector." 

Daarentegen constateert hij ook dat een grote organisatie voordelen met zich 
meebrengt. 

"Je kunt beter de juiste man of vrouw op de juiste plek krijgen. Het is wat 
flexibeler." 

Volgens hem wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. De alge-
mene indruk is dan ook dat er in Nederland geen gerechten zijn die 'te groot' 
zijn.4°  Daarentegen zijn er veel gesprekspartners die de omvang van sommige 
gerechten in Nederland 'te klein' vinden. Hierbij worden veelvuldig de arrondis-
sementen Assen, Middelburg en Dordrecht genoemd. Van deze drie arrondisse-
menten is Middelburg in het onderzoek opgenomen in de vorm van interviews 
met betrokkenen. Het blijkt dat hier door enkele gesprekspartners zeker wordt 
onderkend dat het arrondissement eigenlijk te klein is. Een gesprekspartner uit 
Middelburg: 

40. Wel wordt ook door een aantal rechtbankpresidenten in georganiseerd verband nagedacht 
over de aard van de schaalgrootteproblematiek en over de voor- en nadelen van bepaalde 
bestuurlijke oplossingen van de ondervonden problemen. 
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"De formatie-omvang is bij ons eigenlijk te klein. Het werk kan er wel 
mee gedaan worden maar de kwetsbaarheid is groot. Bij vakantie en ziek-
te is er een probleem. De sector Bestuursrecht bestaat bijvoorbeeld maar 
uit drie rechters. Is daar iemand ziek dan betekent dat direct een hoge 
werkdruk voor de anderen. Dat is de reden dat de rechters in principe rou-
leren op de vakgebieden, waardoor er deskundigheid wordt opgebouwd en 
onderbezetting bij bepaalde sectoren opgevangen kan worden. We hebben 
daardoor vooral generalisten en geen specialisten. Dat levert vooral pro-
blemen op bij moeilijke beleidsterreinen als onteigening, ruilverkaveling 
en economische fraude." 

Dit citaat illustreert de meest genoemde problemen die samenhangen met de 
geringe schaal van de kleinste arrondissementen, waarbij het gaat om gerechten 
met maximaal dertig rechters. De problemen zijn de volgende: 

• De organisatie is bijzonder kwetsbaar. De sectoren zijn klein, waardoor bij 
ziekte of vakantie direct een grote druk op de capaciteit ontstaat. Megazaken 
leggen een enorm beslag op bestaande capaciteit. 

• Om de kwetsbaarheid enigszins te ondervangen zijn rechters in kleine ar-
rondissementen generalisten die bovendien niet zelden tussen verschillende 
sectoren rouleren. Specialistische kennis ontbreekt daardoor vaak. 

• De ondersteuning is klein. Staven bestaan soms maar uit twee of drie perso-
nen, waardoor de kwetsbaarheid groot is. Bovendien is er, zo wordt aange-
geven, weinig ruimte voor andere zaken dan de lopende. Het volgen en toe-
passen van beleidsmatige ontwikkelingen schiet er daarom wel eens bij in. 

Een omvang van vijftig tot zeventig rechters wordt door veel van onze gespreks-
partners als optimaal beschouwd. Bij die formatiegrootte zou geen sprake zijn 
van kwetsbaarheid, is de organisatie goed bestuurbaar, kennen rechters elkaar 
wel, bestaat ruimte voor specialisatie en is er voldoende ondersteuning. Deze 
optimale omvang is echter bij geen enkele rechter op basis van objectieve crite-
ria gestaafd. Een geïnterviewde: 

"De vraag wat de optimale omvang van een gerecht is kan ik niet objec-
tief beantwoorden. Het is een gevoel, en dan kom ik uit op zo'n zestig 
rechters. Ik heb gewerkt in arrondissementen met die omvang, en dat 
vond ik een prettige grootte. Daarboven wordt het allemaal wat onper-
soonlijker, en met minder rechters gaat het ten koste van het functioneren 
van de rechtbank omdat de organisatie kwetsbaar is." 

De ervaringen van de beroepsmatige gebruikers van de gerechten, die veelal 
betrekking hebben op vele arrondissementen, zijn overigens niet zozeer dat de 
rechtbanken met een omvang van vijftig tot zeventig rechters per definitie beter 
zouden functioneren dan rechtbanken met een andere schaal. Volgens hen is het 
functioneren van rechtbanken eerder afhankelijk van de kwaliteit van het mana- 
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gement en van de afzonderlijke rechters dan van de schaalgrootte. Er wordt der-
halve niet zozeer een verband gelegd tussen schaalgrootte en functioneren van 
de organisatie, maar tussen kwaliteit van het management en het functioneren 
van de organisatie. Het management wordt volgens diverse respondenten minder 
geselecteerd op managementkwaliteiten dan op juridisch-inhoudelijke kwalitei-
ten. 

6.3.2 Nevenlocaties 

Niet alleen van de arrondissementen loopt de werklast sterk uiteen, datzelfde 
geldt in misschien nog wel sterkere mate voor de nevenlocaties. In de volgende 
tabel is de werklast per kantongerecht opgenomen. Deze werklast is berekend 
door de Commissie Maatstaven Werklastmeting en gerapporteerd in diverse, 
naar gerecht uitgesplitste rapporten. 41  De werklast is hier gedefinieerd als de 
gewogen som van de door de Commissie Maatstaven Werklastmeting gedefini-
eerde kernproducten. Aan elk kernproduct zijn weegfactoren toegekend waarin 
de relatieve zwaarte van de kernproducten tot uitdrukking komt. De commissie 
heeft deze weegfactoren vastgesteld aan de hand van een schatting van de tijds-
besteding aan de kernproducten en uitgedrukt in eenheden van 500 minuten. Het 
systeem pretendeert in beginsel een zoveel mogelijk geobjectiveerde vergelij-
king van de werklast van soortgelijke instellingen. Aan de tijdsbesteding dient 
daarom geen absolute betekenis te worden toegekend. 

Volgens gesprekspartners blijken problemen die samenhangen met de schaal 
van de gerechten zich met name voor te doen aan de onderkant van de uitersten, 
bij de kleinste rechtbanken. Het kleinste kantongerecht, Sommelsdijk, heeft een 
werklast die 1,6 procent bedraagt van die in het grootste kantongerecht (Amster-
dam). In bijlage 3 zijn de cijfers van elk kanton weergegeven. Over de minimale 
omvang van een nevenlocatie bestaat in brede kring van onze gesprekspartners 
binnen de gerechten overeenstemming. Er zou voldoende zaaksaanbod moeten 
zijn voor twee á drie rechters. Een geïnterviewde rechter hierover: 

"Als er nog minder zaaksaanbod is heeft het eigenlijk niet zoveel zin om 
het open te houden. Het wordt dan allemaal wel erg marginaal. Dan moet 
je constateren dat er eigenlijk geen vraag is naar zo'n gerecht." 

De totale werklast in Nederland voor alle kantongerechten opgeteld bedraagt in 
1998 39.375,48. De totale formatie betreffende het aantal kantonrechters in dat- 
zelfde jaar (feitelijke bezetting) is 170,7. De gemiddelde werklast per kanton- 

41. In april 1999 zijn zes rapportages (sectoren Bestuursrecht, kantongerechten, kantonge-
rechten bijlagen, ressortsparketten, gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken en sa-
menvatting) verschenen onder de gezamenlijke noemer Rapport werklastvergeltjking, mi-
nisterie van Justitie, april 1999. 
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rechter bedraagt in 1998 daarom 230,67. De totale werklast per kantongerecht 
(zie bijlage 3) is gedeeld door 230, waarmee is berekend voor hoeveel kanton-
rechters er zaaksaanbod is binnen een kanton. In navolgende figuur zijn de kan-
tongerechten weergegeven die in 1998 een werklast hadden van maximaal 520. 
Daarbij gaat het derhalve om de kantongerechten waarvoor zaaksaanbod is voor 
maximaal 2,25 kantonrechter. Rekening houdend met een foutmarge van 9 pro-
cent zijn dit de kantongerechten waar voor minder dan twee kantonrechters 
zaaksaanbod zal zijn. 

Overigens lijken de berekeningen van het aantal rechters gerelateerd aan de 
werklastcijfers zoals door ons gebruikt tamelijk betrouwbaar. De feitelijke be-
zetting van kantonrechters per arrondissement komt behoorlijk overeen met door 
ons uitgevoerde berekeningen. In bijlage 4 zijn onze berekeningen in relatie tot 
de feitelijke bezetting weergegeven. Daarbij is gebleken dat er een gemiddelde 
afwijking is van 9 procent. Oftewel: het aantal rechters waarvoor in de praktijk 
zaaksaanbod is, kan gemiddeld 9 procent hoger of lager zijn dan als uit onze 
berekeningen blijkt. 
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Grafiek 6.2: Aantal rechters waarvoor zaaksaanbod is, per klein kantongerecht, in 
1998. 

Uit de grafiek blijkt dat het zaaksaanbod voor de helft of meer dan de helft van 
de kantongerechten binnen sommige arrondissementen (soms sterk) onvol-
doende is voor twee rechters. Dat geldt voor de arrondissementen Den Bosch 
(twee van de vier), Breda (2/4), Arnhem (2/4), Zutphen (4/5), Rotterdam (3/4), 
Dordrecht (2/3), Middelburg (2/3), Alkmaar (2/3), Leeuwarden (3/4), Groningen 
(2/3) en Assen (3/3). Het aanbod van gerechten binnen deze arrondissementen is 
dusdanig versnipperd dat de afzonderlijke gerechten een lage werklast hebben. 
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Dit komt ook tot uitdrukking in de volgende kaart. In de kaart is in drie catego-
rieën aangegeven voor hoeveel kantonrechters er zaaksaanbod is in een kanton. 
De categorie <1,75' bevat de kantongerechten waar in principe onvoldoende 
zaaksaanbod is en de categorie 5.2,25' de kantongerechten waarvoor voldoende 
zaaksaanbod is. De tussencategorie zijn de `twijfelgevallen'. 

<1,75 
mi 1,75 tot 2,25 
1.1 >2,25 

Kaart 6.3: Aantal rechters waarvoor zaaksaanbod is, in drie categorieën, in 1998. 

Overigens: het systeem van de werklastmeting dat we in het voorgaande hebben 
gebruikt is slechts bedoeld om een indicatie te geven van de schaalgrootten van 
de gerechten. Er kan discussie bestaan over de validiteit van het gehanteerde 
systeem van de Commissie Maatstaven Werklastmeting. Er is dan ook recent 
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een nieuw systeem van werklastvergelijIcing ingevoerd (volgens het Lamicie-
systeem), Toch geeft het onderhavige systeem, wellicht bij gebrek aan beter, 
naar ons oordeel in ieder geval een indruk van de schaalgrootte van gerechten. 
Daarnaast kunnen we op basis hiervan illustreren hoe de door veel betrokkenen 
en door de regering genoemde maatstaf van een minimaal zaaksaanbod voor 
twee rechters in de huidige praktijk ongeveer zal uitwerken. 

Toch zullen we ons bij het bepalen van het minimale zaaksaanbod dat nodig is 
voor het instandhouden van een gerecht niet richten op een dergelijk formatief 
criterium. Daarvoor is een aantal redenen. De eerste reden is dat wij van oordeel 
zijn dat bij het situeringsbeleid uitgegaan dient te worden van nevenzittings-
plaatsen en niet langer van nevenvestigingen. Dit uitgangspunt wordt hierna 
verantwoord. Gevolg van dat uitgangspunt is dat een formatief criterium van 
'twee tot drie rechters', dat door onze gesprekspartners regelmatig werd ge-
noemd in de lucht komt te hangen omdat zij veelal uitgingen van nevenvestigin-
gen. In de tweede plaats heeft het onderzoek ons geleerd dat het situeringsbeleid 
— binnen een aantal algemene randvoorwaarden — het best binnen de arrondis-
sementen vorm kan krijgen. De juiste plaats van de gerechten wordt, binnen een 
aantal randvoorwaarden van bereikbaarheid en doelmatigheid, naar ons inzicht 
sterk bepaald door plaatselijke en regionale omstandigheden. Een algemeen 
geformuleerde (formatie)norm past daar niet bij. 

De doelmatigheid speelt als criterium een zeer belangrijke rol op de achtergrond 
in het situeringsbeleid. Zeker daar waar arrondissementen in toenemende mate 
de eigen bedrijfsvoering op basis van een vast budget moeten vormgeven. Een 
voorbeeld hiervan betreft de huisvesting van rechtbanken. Het is niet doelmatig 
en uit bedrijfseconomisch oogpunt onrendabel indien gebouwen niet optimaal 
benut worden. Daarom vindt in sommige gevallen concentratie van rechters 
plaats waar deconcentratie vanuit een oogpunt van klantnabijheid niet onlogisch 
zou zijn. 

Géén van de gesprekspartners heeft om doelmatigheidsredenen voorgesteld om 
extra nevenlocaties in te richten. Het omgekeerde is echter wel het geval. Velen 
geven aan dat de meest doelmatige organisatie van een arrondissement zou zijn 
dat er helemaal geen nevenlocaties zouden zijn. Concentratie van gebouwen en 
mensen is uit bedrijfseconomische overwegingen het ideale model. Dit wordt 
overigens door niemand als een serieuze optie beschouwd. Om eerder genoemde 
redenen als zichtbaarheid, beeldvorming en bereikbaarheid worden neven-
locaties zeker nodig gevonden. Er worden echter vaak vraagtekens geplaatst bij 
het laten voortbestaan van de kleinste nevenlocaties, waar onvoldoende werk is 
voor de ondersteunende medewerkers. Dergelijke kleine eenheden zijn buiten- 
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gewoon kwetsbaar. Algemeen wordt aangegeven dat een minimale schaalom-
vang impliceert dat er voldoende zaaksaanbod zou moeten zijn voor ten minste 
twee á drie rechters. 

Zoals aangegeven is het doelmatigheidsaspect voor geen van de respondenten 
overigens het doorslaggevende argument. De criteria 'bereikbaarheid ` en 'doel-
matigheid' blijken ook volgens onze gesprekspartners naast elkaar van belang, 
zoals ook blijkt uit de volgende stelling. 

Stelling: Voor het bepalen van het nevenlocatiebeleid is het criterium 
bereikbaarheid belangrijker dan het criterium doelmatigheid. 
(op schaal van 1 tot 5: 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 

Gemiddelde score: 2,35 
Geen verschillen tussen verschillende soorten functionarissen 
N=18 

De aanvullende opmerking die de gesprekspartners naar aanleiding van deze 
stelling maakten was vrijwel altijd dat het ene criterium niet belangrijker is dan 
het andere. 

In een enkele situatie lijkt er echter toch sprake te zijn van een situatie dat er in 
feite geen spanning bestaat tussen de argumenten 'doelmatigheid' en 'bereik-
baarheid (afstand). Dat is het geval indien zich op korte afstand van elkaar twee 
nevenlocaties bevinden. In paragraaf 4.4 zijn daarvan enkele voorbeelden aan-
gegeven. Eventuele opheffing van het kleinste van twee vlakbij elkaar gelegen 
gerechten leidt wèl tot doelmatigheidswinst, maar levert voor de lokale bevol-
king nauwelijks extra reistijd op. Opheffing van zo'n nevenlocatie levert in zo'n 
geval derhalve louter voordelen op. 

6.5 	Intern-organisatorische factoren 

In deze paragraaf gaan we in op kwalitatieve aspecten als de bestuurbaarheid en 
beheersbaarheid van, en de leefbaarheid binnen de organisatie. Met betrekking 
tot de bestuurbaarheid hebben aan onze gesprekspartners binnen de rechtbanken 
de volgende stelling voorgelegd: 
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Stelling: Nevenlocaties zijn essentieel om rechtbanken bestuurbaar te 
houden. 
(op schaal van 1 tot 5: 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 

Gemiddelde score: 	 2,10 
Gemiddelde score presidenten: 	 2,20 
Gemiddelde score directeuren beheer: 	1,20 
Gemiddelde score coördinerend kantonrechters: 2,60 

N=18 

In algemene zin is er weinig bijval voor de stelling. Opvallend zijn de ver-
schillen tussen de verschillende functionarissen. De directeuren-beheer gerech-
ten zijn het in nog sterkere mate oneens met de stelling dan de andere functiona-
rissen. Opvallend is overigens dat de gesprekspartners die de stelling onder-
schrijven in overwegende mate werkzaam zijn in de kleinere arrondissementen 
waar de problemen van bestuurbaarheid zich in de praktijk niet zullen voordoen. 
In de grotere arrondissementen, waar zich wel problemen met de bestuurbaar-
heid van de organisatie zouden kunnen voordoen, is de bijval voor de stelling 
minimaal. Sterker nog, vaak wordt een tegenovergesteld effect voorzien, name-
lijk dat de bestuurbaarheid van de organisatie juist achteruit gaat bij nevenloca-
ties. Een respondent: 

"Onder bestuurbaarheid versta ik dat je je mensen in de hand hebt en weet 
wat ze doen. Je moet ze kunnen volgen en in concrete gevallen keuzes 
kunnen maken. Dat wordt lastiger naarmate de organisatie groter is, maar 
het wordt nog veel lastiger als je alle mensen niet op één locatie hebt. Dan 
is het veel moeilijker om je een beeld te vormen van wat iedereen doet. 
Een nevenlocatie gaat naar mijn mening dus ten koste van de bestuur-
baarheid van de organisatie." 
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Ook vereisen nevenvestigingen meer overleg, zien medewerkers elkaar minder, 
et cetera. Anderen brengen daar tegenin dat het juist voor de arbeidstevreden-
heid van belang is dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de eigen 
'toko', mits niet onder de minimale schaalomvang wordt gekomen. De kwets-
baarheid van nevenlocaties is veelvuldig genoemd als nadeel. Wegens ziekte, 
vakantie of verlof ontstaat er vrij snel een druk op het bestaande personeel het-
geen in negatieve zin de kwaliteit van de rechtspraak beïnvloedt. 

In het voorgaande is aangegeven dat veel betrokkenen rechtbanken met minder 
dan dertig rechters om de hiervoor genoemde redenen als te klein beschouwen. 
De kwetsbaarheid is daarbij wellicht het meest prangende probleem. Als dat 
geldt voor gerechten met een omvang van dertig rechters, dan geldt dat uiteraard 
helemaal voor functionele nevenvestigingen als kantongerechten. In de huidige 
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situatie is het vaak zo dat het kantongerecht een min of meer volledig zelf-
standige vestiging is, met eigen ondersteuning, administratie, huisvesting en 
rechters. De kwetsbaarheid van dergelijke kleine organisaties is uiteraard bij-
zonder groot. 

Ook een nevenzittingsplaats heeft echter nadelen, zo wordt door verschillende 
gesprekspartners in de diverse arrondissementen opgemerkt. Een rechter: 

"Natuurlijk is een nevenzittingsplaats in logistiek opzicht nadelig. Je 
moet reizen, en dat kost je hoe dan ook tijd. Verder is het zo, dat als je iets 
uit je dossiers vergeten bent, je niet even snel naar je kamer kunt lopen 
om het op te halen." 

De algemene teneur sluit aan bij het citaat: een nevenzittingsplaats levert com-
plicaties op. Dat blijkt ook uit de antwoorden van de geïnterviewde rechtbank-
medewerkers op de volgende stelling: 

Stelling: Het houden van zittingen op nevenzittingsplaatsen levert 
logistieke complicaties op. 
(op schaal van 1 tot 5: 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 

Gemiddelde score: 4,17 
Geen verschillen tussen verschillende soorten functionarissen 
N=1 8 

Een score van 4,17 op een schaal van 1 tot 5 is erg hoog. Men is het dus door-
gaans helemaal eens met de stelling dat het houden van nevenzittingsplaatsen 
logistieke complicaties oplevert. Daarbij werd echter wel door vrijwel iedereen 
aangetekend dat deze complicaties op zich geen reden vormen om nevenzittings-
plaatsen als een probleem te ervaren. Een illustratie daarvan: 

"Ja, het levert logistieke complicaties op. Dat is een feit. Maar is dat erg? 
Nee. Het is gewoon een kwestie van goed organiseren. Het is absoluut 
geen probleem." 

Ondanks dat nevenlocaties logistieke complicaties met zich meebrengt is de 
algemene teneur dat dit geen factor is die van invloed is op het nevenlocatiebe-
leid: de complicaties vormen geen reden om eventueel nevenlocaties te sluiten. 
Hierbij wordt ook aangevoerd dat het overgrote deel van de werkzaamheden van 
een rechter niet bestaan uit de zittingen zelf, maar uit de voorbereidingen ervan. 
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In dit hoofdstuk is ingegaan op een aantal kwalitatieve invalshoeken van het 
nevenlocatiebeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan vormde de schaal van de 
gerechten. Bij onze gesprekspartners wordt een omvang van vijftig á zeventig 
rechters per gerecht als optimaal beschouwd. Dit zou leiden tot dertien á achttien 
rechtbanken, waarbij de kantonsector en de vreemdelingenzaken buiten be-
schouwing zijn gelaten. Het ideale model zou derhalve voorzien in minder ar-
rondissementen dan nu het geval is. 

Bij het inschatten van dit aantal door de betrokkenen binnen de rechtbanken 
speelt vaak — al dan niet bewust — een aantal kwalitatieve aspecten door elkaar 
heen. De leefbaarheid binnen, en de bestuurbaarheid van de organisatie en kwa-
liteit van de rechtspraak zijn daarvan de belangrijkste. Vaak wordt aangegeven 
dat schaalproblemen zich vooral bij de kleinste arrondissementen voordoen. 
Problemen die zich hier voordoen zijn dat de organisatie kwetsbaar is, onvol-
doende mogelijkheden tot specialisatie heeft en de ondersteuning beperkt is. 
Gerechten zijn niet gauw te groot, is de algemene teneur. Deze percepties van 
betrokkenen over de optimale of te kleine schaal zijn overigens vrijwel altijd 
gebaseerd op 'het gevoel'. Objectieve redenen konden er meestal niet genoemd 
worden. Het valt buiten het kader van dit onderzoek om de validiteit van deze 
opinies te toetsen. Om meer objectieve gegevens te krijgen over het al dan niet 
aanwezig zijn van schaalproblemen alsmede over een mogelijke optimale om-
vang van gerechten zouden de volgende aspecten nader onderzocht kunnen wor-
den: 
• Doelmatigheid, waarvoor de gemiddelde doorlooptijden per arrondissement 

een indicatie zijn; 
• Leefbaarheid, met als criterium de arbeidstevredenheid binnen de organisa-

ties; 
• Kwaliteit, waarbij het aantal hoger beroepen en de uitkomst ervan een maat-

staf kan zijn; 
• Klantvriendelijkheid, waarbij een klantenonderzoek gehouden zou kunnen 

worden. 

De gesignaleerde problemen bij (te) kleine arrondissementen zijn overigens niet 
door een nevenlocatiebeleid te ondervangen, en de knelpunten van (te) grote 
arrondissementen slechts in beperkte mate. Overigens is het functioneren van 
rechtbanken volgens diverse betrokkenen eerder afhankelijk van de kwaliteit 
van het management en van de afzonderlijke rechters, dan van de schaalgrootte. 
Er wordt derhalve niet zozeer een verband gelegd tussen schaalgrootte en func-
tioneren van de organisatie, maar tussen kwaliteit van het management en het 
functioneren van de organisatie. 
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Nederland kent één integrale nevenvestiging, namelijk de vestiging Lelystad. De 
ervaringen hiermee zijn niet erg positief. Het levert nadelen op als extra over-
head, overlegtijd, kwetsbaarheid en weinig onderlinge betrokkenheid tussen de 
vestigingen. Daarnaast zijn in Nederland diverse functionele nevenvestigingen 
in de vorm van kantongerechten waar niet alleen zittingen worden gehouden, 
maar ook een volledige ingerichte griffie, administratie en huisvesting voor de 
kantonrechter is. Dit levert per definitie in versterkte vorm de problemen op die 
ondervonden worden door de kleinere rechtbanken. Immers, als een rechtbank 
met dertig rechters kwetsbaar is, dan is een kantongerecht met bijvoorbeeld vijf 
rechters helemaal kwetsbaar. Ook uit oogpunt van beheersbaarheid is een func-
tionele nevenvestiging nadelig, omdat het risico bestaat dat de nevenvestiging 
zich in zekere mate autonoom zal gedragen. Zeker nu het kantongerecht als 
sector deel uitmaakt van de integrale rechtbankorganisatie, en derhalve onder 
bestuurlijke leiding van het rechtbankbestuur valt, is dit een risico dat als onge-
wenst kan worden aangemerkt. 

Het voorgaande betekent niet dat nevenlocaties per definitie ongewenst zouden 
zijn. Naast nevenvestigingen zijn er immers ook nevenlocaties in de vorm van 
nevenzittingsplaatsen. Hier worden in principe louter zaken afgehandeld, terwijl 
alle werkzaamheden voorafgaand aan en na afloop van de zitting op de hoofd-
vestiging worden verricht. Ten opzichte van nevenzittingsplaatsen heeft een 
nevenvestigingsplaats in principe louter nadelen. Wij stellen daarom voor als 
uitgangspunt uit te gaan van nevenzittingsplaatsen en niet langer te kiezen voor 
zelfstandige nevenvestigingen. 

In de praktijk worden tegenwoordig in beperkte mate zittingen gehouden in 
gebouwen die geen deel uitmaken van de rechtbankorganisatie, zoals in een 
gemeentehuis of zalencentrum. Deze ontwikkeling past naar ons oordeel uitste-
kend binnen het principe van 'rechtspraak op maat'. Het gebouw waar de zitting 
wordt gehouden is immers veelal laagdrempeliger dan een gerechtsgebouw en 
kan op een voor de betrokkenen gunstige locatie worden gesitueerd. Bovendien 
is het voor de rechtbankorganisatie kostenefficiënt om incidenteel zaalruimte te 
huren in plaats van dure gerechtsgebouwen in stand te houden. Wel moet te 
allen tijde de schijn van een niet-onafhankelijke rechtspraak te allen tijde wor-
den voorkomen. Het is bijvoorbeeld vanzelfsprekend af te raden om zaken van 
een burger tegen een bestuursorgaan te laten plaatsvinden in het gebouw van het 
betreffende orgaan. 

Veel van onze gesprekspartners laten de minimumomvang van gerechten bepa-
len door de vraag of er voldoende zaaksaanbod is voor twee rechters. In para-
graaf 6.3.2 is op basis van die formatienorm onderzocht welke consequenties 
daaruit voort zouden vloeien voor de huidige gerechten. Het blijkt dat zo'n der-
tig kantongerechten, dus ongeveer de helft van het totaal, niet aan deze mini-
mumomvang voldoen. De gevolgen van het hanteren van een dergelijke norm 
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zouden dus fors zijn. Wij kiezen echter niet voor een dergelijke formatienorm. 
Als uitgangspunt van het situeringsbeleid zou gekozen moeten worden voor 
nevenzittingsplaatsen en niet langer voor nevenvestigingen. De keuze voor die 
nevenzittingsplaatsen dient per arrondissement te worden gemaakt. Het formule-
ren van een algemeen geldende landelijke norm staat daarmee op gespannen 
voet. 



Hoofdstuk 7 

Slotbeschouwing 

In dit rapport is aan de hand van literatuurstudie en gesprekken met betrokkenen 
binnen en buiten de gerechten ingegaan op het situeringsbeleid van rechtbanken. 
In dit laatste hoofdstuk worden de voornaamste conclusies van het veld-
onderzoek weergegeven. Op basis van deze conclusies formuleren we een aantal 
uitgangspunten die aan het situeringsbeleid van rechtbanken ten grondslag 
zouden kunnen liggen. Tot slot van dit hoofdstuk doen we enkele voorstellen 
voor het uitvoeren van experimenten die kunnen bijdragen aan het oplossen van 
schaalproblemen. 

Conclusies veldonderzoek 

Het onderzoek had — mede — als doel het draagvlak in kaart te brengen dat 
binnen de gerechten bestaat voor het te voeren situeringsbeleid. Daartoe zijn 
binnen een zestal arrondissementen gesprekken gevoerd met diverse gespreks-
partners, waaronder in veel gevallen de president van de rechtbank, de directeur 
beheer gerechten en de coördinerend kantonrechter. In bijlage 1 is de volledige 
lijst met respondenten opgenomen, waaronder ook een aantal 'gebruikers' van 
rechtspraak, zoals rechtshulpverleners. 

De optimale schaal van een gerecht bestaat volgens de meeste gesprekspartners 
binnen de gerechten uit vijftig á zeventig rechters. Wanneer die schaal als 
uitgangspunt zou worden genomen, zouden in ons land dertien tot achttien 
arrondissementen moeten worden ingesteld. Op dit moment zijn er negentien 
arrondissementen. Er doen zich volgens betrokkenen vooral schaalproblemen 
voor bij de kleinste gerechten (<30 rechters). Die schaalproblemen zijn onder 
meer de te grote kwetsbaarheid, het ontbreken van mogelijkheden tot specia-
lisatie en de te beperkte ondersteuningscapaciteit. 

Gerechten zijn volgens veel betrokkenen niet snel te groot. Eventuele problemen 
bij grote gerechten lijken eerder een gevolg van de gekozen managementstijl en 
de manier van organiseren, dan van schaal. Een meer objectieve wijze om de 
schaal (te klein, optimaal, te groot) van gerechten te beoordelen kan verkregen 
worden door nader onderzoek uit te voeren naar onder meer de doelmatigheid 
van gerechten (bijvoorbeeld door gemiddelde doorlooptijden te vergelijken), 
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naar leefbaarheid binnen de organisaties (arbeidstevredenheid), kwaliteit (aantal 
en uitkomst hoger beroepen) en klantvriendelijkheid (klantenonderzoek). 

Het nevenlocatiebeleid binnen de rechtbanken kan geen bijdrage leveren aan het 
oplossen van eventuele schaalproblemen, juist omdat schaalproblemen zich 
voordoen bij kleine gerechten. Nevenlocaties zorgen voor versnippering, extra 
kwetsbaarheid en een ondoelmatige inzet van mensen en middelen, waardoor de 
knelpunten van de kleine organisaties alleen maar zullen toenemen. 

De grenzen van de huidige arrondissementen zijn — op een aantal kleine 
correcties na — lang geleden bepaald. Het gevolg is dat de negentien arrondisse-
menten zeer ongelijksoortig zijn qua grootte en schaal. De indeling komt niet 
meer overeen met de nu geldende omstandigheden. Wijziging van de 
arrondissementale indeling dient nadrukkelijk overwogen te worden. De beste 
wijze voor het oplossen van schaalproblemen van kleine gerechten is samen-
voeging van arrondissementen of opdeling van arrondissementen over meerdere 
arrondissementen. Hierdoor treedt schaalvergroting op. 

Omdat nevenlocaties de knelpunten die zich bij kleine gerechten kunnen 
voordoen in feite alleen maar versterken, bestaat het meest doelmatige neven-
locatiebeleid uit het opheffen van alle nevenlocaties. De door ons geïnterviewde 
betrokkenen wijzen er wel op dat de rechterlijke organisatie een maatschap-
pelijke organisatie is die de afstand met de burger niet uit het oog moet 
verliezen. Wij zijn echter van mening dat in verband daarmee niet krampachtig 
moet worden vastgehouden aan bereikbaarheidsnormen en/of geografische 
spreiding. De 'afstand' tussen de rechterlijke organisatie en de burger wordt 
meer bepaald door duidelijkheid over de te volgen procedures en het daarbij 
geldende procesrecht, en door zaken als al of niet verplichte procesvertegen-
woordiging, proceskosten en de ((in)formele) sfeer ter zitting. 

Ondanks het voorgaande zijn afstand en bereikbaarheid niet geheel zonder 
betekenis. Objectieve maatstaven voor een maximale afstand of reistijd zijn 
echter niet te geven. Velen vinden een reisafstand van meer dan vijftig kilometer 
te groot. Opvallend is dat op dit moment vrijwel nergens in Nederland meer dan 
veertig kilometer afgelegd moet worden naar een gerecht. Naast de Wadden-
eilanden zijn er slechts vijf gemeenten waarbij de gemiddelde reisafstand per 
burger meer dan veertig kilometer is. Voor veruit de meerderheid van alle 
gemeenten bedraagt de gemiddelde reisafstand voor de burger zelfs minder dan 
twintig kilometer. De bereikbaarheid van gerechten in Nederland is derhalve 
groot, zeker als bedacht wordt dat de mobiliteit van de bevolking in de loop van 
de tijd sterk is toegenomen en een burger in zijn hele leven hoogstens een aantal 
malen naar een gerecht moet. Tegen deze achtergrond moet geconcludeerd 
worden dat de nadruk in de discussie over het situeringsbeleid op dit moment te 
eenzijdig op bereikbaarheid ligt, ten koste van doelmatigheid. 
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Uitgangspunten voor een nieuw nevenlocatiebeleid 

Op basis van het voorgaande komen we tot een aantal uitgangspunten die bij het 
nevenlocatiebeleid gehanteerd zouden kunnen worden. 

1. In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen nevenzittingsplaatsen en 
nevenvestigingsplaatsen. Een nevenzittingsplaats is een nevenlocatie waar 
in principe slechts zittingen worden gehouden waarvoor niet meer dan 
zaalruimte noodzakelijk is. De administratie en de werkplekken van de 
rechters en ondersteuning bevinden zich in de hoofdvestiging. Bij een 
nevenvestiging bevindt dit alles zich op de nevenlocatie. Een neven-
zittingsplaats biedt (voor de burger) wel de voordelen van een neven-
vestigingsplaats (bereikbaarheid), maar kent niet de nadelen van een neven-
vestigingsplaats, zoals extra formatieplaatsen, extra overleg- en 
afstemmingsnoodz aak en kwetsbaarheid van de organisatie. Een 
nevenlocatie dient in principe de vorm te krijgen van een nevenzittings-
plaats. Uit het oogpunt van kwetsbaarheid, versnippering en 
kostenoverwegingen zijn nevenvestigingen niet doelmatig. Slechts bij een 
aantal grote(re) nevenvestigingsplaatsen, doen die nadelen zich niet of 
slechts in geringe mate voor. In die gevallen kan ons inziens van het 
uitgangspunt van nevenzittingsplaatsen worden afgeweken. Wij adviseren 
de andere gerechtsgebouwen uitsluitend voor zittingen te gebruiken. De 
werkzaamheden daaraan voorafgaand en daarop volgend worden op de 
hoofdvestiging uitgevoerd. Deze werkzaamheden beslaan overigens het 
overgrote deel van de werktijd van een rechter. 

2. Uit de gesprekken bij de gerechten bleek grote eensgezindheid bij onze 
gesprekspartners over het minimale zaaksaanbod dat nodig is voor het in-
standhouden van een nevenlocatie. De ondergrens wordt daarbij gelegd op 
zaaksaanbod voor ten minste twee (kanton)rechters. Ook de Raad van State 
meende (in zijn advies over de tweede fase herziening rechterlijke organi-
satie) dat dergelijke kleine nevenlocaties in principe opgeheven dienen te 
worden dan wel samengevoegd met andere nevenlocaties. Een aldus ge-
formuleerde norm legt echter de nadruk op de formatie die werkzaam is op 
een nevenvestiging. Aangezien naar onze mening niet van nevenvestigin-
gen, maar van nevenzittingsplaatsen moet worden uitgegaan, moet een der-
gelijke formatienorm worden losgelaten. Problemen van (te) kleine gerech-
ten, zoals gebrek aan specialisatie en kwetsbaarheid, worden ondervangen 
wanneer zowel de rechters als het ondersteunende personeel werkzaam zijn 
op de hoofdvestiging in het arrondissement. Dat neemt niet weg dat voor de 
nevenzittingsplaats wel een ondergrens kan worden geformuleerd. Naar ons 
oordeel moet die ondergrens gebaseerd zijn op de bezettingsgraad van het 
gerecht die leidt tot een zoveel mogelijk rendabel gebruik van het betref-
fende gerechtsgebouw. Daarnaast moet gelet worden op de meest doel- 
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matige inzet van het (rechterlijk) personeel. De ondergrens voor het in 
stand houden van een nevenzittingsplaats wordt daarmee bepaald door het 
zaaksaanbod dat op die plaats moet worden afgedaan. Deze afweging dient 
naar ons oordeel op het niveau van de arrondissementen en kantons ge-
maakt te worden. Overigens hoeven de zaken die op de nevenlocaties wor-
den afgedaan zich niet te beperken tot kantongerechtszaken. In principe alle 
unus-zaken zouden op een nevenlocatie moeten kunnen worden afgehan-
deld. Wij adviseren niet tot het houden van meervoudige zaken op een ne-
venlocatie, aangezien dat niet efficiënt is. 

3. Een nevenlocatiebeleid dat uitgaat van de gebouwen die op dit moment 
deel uitmaken van de rechterlijke organisatie is star en weinig flexibel. 
Door het onder 1. geformuleerde uitgangspunt dat nevenlocaties de vorm 
dienen te krijgen van nevenzittingen, worden aan de locaties voor zittingen 
niet veel andere eisen gesteld dan de beschikbaarheid van zaalruimte. Het 
moet echter uit het oogpunt van klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en 
(ook) doelmatigheid in incidentele gevallen mogelijk zijn om zittingen te 
houden buiten deze gerechtsgebouwen. Daarbij kan gedacht worden aan 
een buurthuis, een gemeentehuis of een zalencentrum. In de huidige 
praktijk gebeurt dit al op bescheiden schaal; dit verdient naar ons oordeel 
navolging. 

4. Het opheffen dan wel samenvoegen van nevenlocaties leidt 
vanzelfsprekend tot grotere reisafstanden. Gezien de grote 
gerechtsdichtheid in Nederland, resulterend in een gemiddelde afstand van 
niet meer dan 10,9 kilometer tot een gerecht, zal het effect van een op 
bovengenoemde uitgangspunten gebaseerd situeringsbeleid in termen van 
bereikbaarheid niet schokkend zijn. Het lijkt redelijk om een maximale 
afstand van vijftig kilometer als een richtlijn te hanteren. In veruit de 
meeste gevallen zal opheffing dan wel samenvoeging van nevenlocaties 
niet tot grotere afstanden leiden dan vijftig kilometer. Waar dat wel het 
geval zou zijn, zou dat een reden kunnen zijn om van het onder 2. 
geformuleerde uitgangspunt af te wijken. 

5. De situering van gerechten in bevolkingscentra zal de gemiddelde reistijd 
per burger ten goede komen. Daarmee worden twee vliegen in één klap 
geslagen: enerzijds is er in bevolkingsconcentraties vaak een aanzienlijk 
zaaksaanbod, anderzijds is de gemiddelde afstand per inwoner van het 
kanton kleiner. Overigens is uit een in het rapport opgenomen kaart 
gebleken dat dit redelijk overeenkomt met de feitelijke situatie op dit 
moment. 

Concluderend zal het nevenlocatiebeleid in grote lijnen moeten rusten op de 
volgende pijlers: 
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• Een nevenlocatie dient de vorm van een nevenzittingsplaats te krijgen. 
• Nevenlocaties dienen zoveel als mogelijk is voldoende zaaksaanbod te heb-

ben voor een rendabel gebruik van het betreffende gerechtsgebouw en een 
doelmatige inzet van het personeel. Te kleine gerechten dienen in principe te 
worden gesloten dan wel samengevoegd met andere gerechten. 

• Het vorige uitgangspunt lijdt uitzondering indien de gemiddelde reisafstand 
per burger in een kanton groter is dan vijftig kilometer. 

• Gerechten dienen bij voorkeur in bevolkingsconcentraties gesitueerd te wor-
den. 

Aanvullend: de arrondissements grenzen 

Dit onderzoek richtte zich op het locatiebeleid van gerechten binnen de huidige 
arrondissementale grenzen. Rode draad in veel gesprekken met betrokkenen 
binnen en buiten de gerechten was echter dat het situeringsbeleid in een breder 
perspectief zou moeten worden opgepakt door ook de grenzen van de arrondis-
sementen ter discussie te stellen. Alleen op die manier kan gekomen worden tot 
een meer logische indeling dan nu, zowel uit doelmatigheids- als bereikbaar-
heidsoverwegingen. Daarbij zouden de rekenkundige exercities die in dit rapport 
zijn toegepast omtrent afstand, nader uitgewerkt kunnen worden. 

Vooruitlopend op deze eventuele discussie zouden schaalproblemen op een 
andere, minder vergaande wijze opgelost kunnen worden. De hieronder gefor-
muleerde voorstellen sluiten aan bij en borduren voort op een aantal reeds in 
gang gezette ontwikkelingen: 
• Samenwerking tussen kleine arrondissementen teneinde de kwetsbaarheid op 

te vangen. In geval van ziekte of andere oorzaken van onderbezetting of gro-
te belasting van rechters in het ene arrondissement zou kunnen worden inge-
sprongen door collega's uit het andere arrondissement. Voorwaarde is ui-
teraard dat zich in het andere arrondissement op dat moment niet dezelfde 
knelpunten voordoen. De samenwerking dient echter wel de status van vrij-
blijvendheid te ontstijgen: slechts op basis van goede en vooraf op schrift ge-
stelde argumenten kan worden afgezien van het ondersteunen van een ander 
arrondissement. 

• Het doen van zaken door rechters in gerechten die niet tot het eigen arrondis-
sement behoren, waardoor de afstand van burgers uit zeer decentraal gesitu-
eerde plaatsen fors kan afnemen. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat 
een rechter uit het arrondissement Middelburg zitting houdt in Bergen op 
Zoom, hetgeen de inwoners van Tholen 64 kilometer reisafstand scheelt. 

• Het vormen van kennispools waarmee het ontbreken van specialistische 
kennis in kleine arrondissementen kan worden ondervangen. Dit zou de vorm 
kunnen krijgen van een soort 'juridische helpdesk' waar men terecht kan 
voor specifieke vragen. Een andere vorm is het aanwijzen van rechters die 
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zich specialiseren op een bepaald beleidsterrein en daarmee meerdere arron-
dissementen bedienen. 

• Overdracht van zaken aan een ander arrondissement. Het zou mogelijk moe-
ten kunnen zijn dat bepaalde typen zaken van een arrondissement worden af-
gedaan door de rechtbank in een ander arrondissement. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen geschieden op basis van een verdergaande samenwerking tussen ar-
rondissementen binnen hetzelfde ressort. Aan de hand van de vergelijking 
van jaarplannen en werklast zou een meer evenwichtige verdeling van zaken 
over het ressort mogelijk moeten kunnen zijn. Door deze ressortelijke sa-
menwerking zou het ook mogelijk moeten zijn om in onverwachte noodsi-
tuaties als gevolg van een plotselinge toename van het zaaksaanbod of per-
sonele problemen, pieken bij elkaar op te vangen. 

• Binnen een ressort zou ook gekozen kunnen worden voor concentratie van 
bepaalde typen specialistische zaken bij één rechtbank. Dit werkt kwaliteits-
verhogend en komt tegemoet aan de moeilijkheden om in kleine gerechten 
tot specialisatie te komen. Dit voorstel zal, evenals het vorige hierboven op-
genomen voorstel, vermoedelijk een wetswijziging vergen. 

Experimenten met dergelijke mogelijke oplossingen van schaalproblemen bij de 
kleine arrondissementen zouden, begeleid door onderzoek, op korte termijn 
opgepakt dienen te worden. 



Bijlage 1 

Respondenten 

Dr. P. Albers, directie Rechtspleging, ministerie van Justitie *  
Drs. G.A. van Bergeik, directeur beheer gerechten, rechtbank Zwolle 
Mr. S. Borger, AVM 
Mr. E. Bos, coördinerend kantonrechter, rechtbank Rotterdam 
J.W.A.A. van Coeverden, directeur beheer gerechten, rechtbank Zutphen 
Mevrouw mr. A.P. Ek, DAS Rechtsbijstand *  
Mr. S.G. Ellerbroek, coördinerend kantonrechter, rechtbank Amsterdam 
Mevrouw mr. J. Eshuis, Jacobs Kranenburg Advocaten, Almelo 
Mr. J.T. Fuller, Interpolis Rechtsbijstand 
Mr. R.C. Gisolf, president rechtbank Amsterdam 
Mr. H.F.M. Hofhuis, president rechtbank 's-Hertogenbosch 
Mr. P.A. Huidekoper, coördinerend kantonrechter, rechtbank Zutphen 
Mr. M.J.M. Klarenbeek, coördinerend kantonrechter, rechtbank Middelburg 
Mr. B. Klein Nulent, Stafjurist Bestuursrechtspraak, Raad van State *  
L.W.J.C. de Kort, directeur beheer gerechten, rechtbank 's-Hertogenbosch 
Drs. B. Koster, directeur beheer gerechten, rechtbank Amsterdam 
Mr. H.S.W.M. Kroes, deurwaarder te Meppel 
Mr. Liihrman, coördinerend kantonrechter, rechtbank 's-Hertogenbosch 
Mr. E.A. Maan, president rechtbank Zwolle 
Mr. J. Mendlik, president rechtbank Rotterdam 
Mr. Ch.D.W. van Meurs, voorzitter Kantonsector, rechtbank Zutphen 
R. Mooi, hoofd Bedrijfsvoering, arrondissementsparket Zwolle 
Mr. P.A. Offers, president rechtbank Zutphen 
Mr. J.P.G. Poell, sectorvoorzitter Strafrecht, rechtbank Rotterdam 
Mr. D. de Snoo, Nederlandse Orde van Advocaten *  
Mr. M.M. Steenbeek, president rechtbank Middelburg 
H.J.M. van de Ven, directeur beheer gerechten, rechtbank Middelburg 
J. Wiltvank, coordinator rechtbankzaken Lelystad, rechtbank Zwolle 
Mr. H.P. Wooldrik, hoofdofficier van Justitie, arrondissementspartket Zutphen 

= deelnemer paneldiscussie 



ts 	 mertal 	 and 	tot niers 	x 
nevenlocatie 	afstand  

terbosch 	 11.000 	 15 	165.000  
erbosch 	 1.000 	 8 	8.000  
er-Banken 	 1.000 	 4 	4.000  
theide 	 2.500 	 18 	45.000  
( en Bosch 	 500 	 20 	10.000  
kheide 	 2.000 	 22 	44.000  
.nheide 	 2.000 	 13 	26.000  
al 	 20.000 

B ijlage 2 

Berekening afstanden 

In het rapport is op verschillende plaatsen gebruik gemaakt van kaarten waarin 
de gemiddelde afstand wordt aangeduid die een burger uit een gemeente moet 
afleggen om bij een gerecht te komen. 

Uit het volgende (fictieve) voorbeeld van de gemeente Heidebosch wordt de 
rekenwijze duidelijk gemaakt. 
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Voor de berekening van de gemiddelde afstand per burger is niet het middelpunt 
van de gemeente als maatstaf genomen, maar is gecorrigeerd naar de bevol-
kingsspreiding. De gemiddelde afstand wordt als volgt berekend: 

(11.000x1514-(1000x8)+(1000x4)+(2500x181+(500x20)+(2000x221+(2000x13)  = 15,1 km 
20.000 

De gemiddelde inwoner van de gemeente Heidebosch moet derhalve 15,1 kilo-
meter reizen naar het gerecht. Op die manier is voor elke gemeente in Nederland 
de gemiddelde afstand naar het dichtstbijzijnde gerecht in het eigen arrondisse-
ment of kanton berekend. 



Productie rechtsgeleerd  
Den Bosch 	 1131,02 
Eindhoven 	 1284,34 
Helmond 	 365,07 
Boxmeer 	 194,66  
Breda 	 889,96 
Tilburg 	 857,35 
Zevenbergen 	 265,20 
Bergen op Zoom 	 426,87  
Maastricht 	 555,95 
Heerlen 	 755,29 
Sittard 	 429,96 	 _ 
Roermond 	 536,14 
Venlo 	 617,51  
Arnhem 	 687,33 
Wageningen 	 443,62 
Tiel 	 462,83 
Nijmegen 	 697,54  
Zutphen 	 249,56 
Terborg 	 292,93 
Apeldoorn 	 540,50 
Groenlo 	 177,43 
Harderwijk 	 249,31  
Zwolle 	 555,64 
Deventer 	 283,46 
Lelystad 	 869,47  
Almelo 	 456,75 
Enschede 	 849,26 

Bijlage 3 

Werklast kantongerechten 

Bron: Rapporten werklastvergelijking, ministerie van Justitie, april 1999. 



's-Gravenhage 	 1870,97 
Delft 	 692,73 
Leiden 	 715,43 
Alphen a/d Rijn 	 358,18 
Gouda 	 351,98  
Rotterdam 	 3256,74 
Schiedam 	 415,90 
Brielle 	 427,09 
Sommelsdijk/Middelharnis 	 67,67  
Dordrecht 	 571,41 
Oud-Beijerland 	 150,78 
Gorinchem 	 214,09  
Middelburg 	 425,25 
Zierikzee 	 102,39 
Terneuzen 	 235,35  
Amsterdam 	 3963,17 
Hilversum 	 728,76  
Alkmaar 	 602,20 
Hoorn 	 403,49 
Den Helder 	 204,25  
Haarlem 	 1393,65 
Zaandam 	 611,27  
Utrecht 	 2037,05 
Amersfoort 	 797,19  
Leeuwarden 	 845,55 
Sneek 	 169,07 
Heerenveen 	 199,55 
Beetsterzwaag 	 206,13  
Groningen 	 1063,95 
Zuidbroek 	 188,61 
Winschoten 	 224,17  
Assen 	 291,80 
Emmen 	 286,63 
Meppel 	 178,08  
Totaal 	 39375,48 



Bijlage 4 

Foutmarge berekening zaaksaanbod per 
gerecht 

Rekenvoorbeeld: 
Aantal kantonrechters in arrondissement Den Haag, feitelijke bezetting 42: 18,3 
Werklast kanton Den Haag: 	 1870 
Werklast kanton Delft: 	 692 
Werklast kanton Leiden: 	 715 
Werklast kanton Alphen a/d Rijn: 	 358 
Werklast kanton Gouda: 	 351 
Totale werklast kantons in arrondissement Den Haag: 3986 
Gemiddelde werklast per kantonrechter (zie hiervoor): 230 
Zaaksaanbod: 3986 gedeeld door 230 = 17,3 rechters 

Afwijking berekening van de feitelijke situatie: verschil (18,3 — 17,3) gedeeld 
door 18,3 = 9,4 procent. 
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Procentuele afwijking aantal berekende kantonrechters van feitelijke bezetting. 

42 . Bron: Rapport werklastmeting, samenvatting. Ministerie van Justitie, april 1999. 



De afwijking kan zowel veroorzaakt worden door relatieve over- of onder-
bezetting binnen dit arrondissement als door onnauwkeurigheid van de reken-
methode. Een positief percentage moet geïnterpreteerd worden als zijnde dat het 
aantal rechters in een arrondissement hoger is dan op basis van onze berekenin-
gen verwacht mocht worden. De gemiddelde afwijking bedraagt 9,0 procent, 
oftewel, bij figuur 6.2 in de hoofdtekst is een gemiddelde afwijking van 9 pro-
cent te verwachten. Het aantal rechters waarvoor gezien de werklast zaaks-
aanbod is, kan gemiddeld 9 procent hoger of 9 procent lager zijn dan vermeld. 



Bijlage 5 

Vragenlijst t.b.v. functionarissen 
gerechten 

1.1 	Algemeen 

1 Hoe is de stand van zaken met de integratie van rechtbanken en 
kantongerechten? 

2 Is het situeringsbeleid een onderwerp van discussie binnen uw organisatie? 
Wat zijn de hoofdlijnen van de discussie? Zijn er voor- en tegenstanders? 
Zijn er daarbij verschillen waar te nemen tussen verschillende sectoren? 

3 Wat is uw mening over het huidige aantal nevenlocaties binnen uw 
arrondissement? En landelijk? (te veel, te weinig, goed —> waarom?) Zou 
naar uw mening in elk arrondissement nevenlocaties moeten zijn? 

4 Stel dat op dit moment het aantal en de locatie van de nevenlocaties 
opnieuw bepaald zou moeten worden. Zou in dat geval bij dezelfde indeling 
zijn uitgekomen als nu het geval is? 

5 Heeft u een voorkeur met betrekking tot de de aard van de nevenlokatie, 
d.w.z. gaat uw voorkeur uit naar een nevenvestigingsplaats, een 
nevenzittingsplaats, geen van beide of wellicht een andere mogelijkheid? 

6 Wat voor soort zaken zouden naar uw mening in een nevenlocatie 
behandeld moeten worden? 
A alleen de voormalige kantonzaken 

unus-rechtspraak in het algemeen (politierechtzaken, straf, civiel, 
bestuurs, incl. korte gedingen) 

A meervoudige kamers (straf, civiel, bestuurs) 
A alleen 	bepaalde 	rechtsgebieden, 	bijvoorbeeld 	handelszaken, 

vreemdelingen) 
D volledig filiaal 

7 Voor het bepalen van nevenlokaties van rechtbanken zijn diverse criteria te 
bedenken. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste criteria bij het bepalen of 
bij een rechtbank een nevenlocatie gevestigd moet worden? 



8 Wat verstaat á onder Rechtspraak op maat? Bent u van oordeel dat recht-
spraak op maat voor alle vier sectoren (kanton, civiel, straf en bestuurs) van 
evengroot belang is? Of is het bijvoorbeeld zo dat dat een sector van meer 
ondergeschikt belang is, gezien de afwijkende aard van de zaak? 

9 Doen zich in uw arrondissement op dit moment concrete schaalproblemen 
voor? 
(zoals: kwetsbaarheid, stukken kwijtraken, communicatie) 

Kwantitatieve invalshoek 

10 In de discussies van de laatste jaren is er wat betreft de minimum-formatie-
omvang van gerechten een aantal kengetallen genoemd. Volgens Bleker & 
De Koningh moet de omvang ten minste 15 fte . zijn (incl. ondersteunend 
personeel), terwijl door de regering is aangegeven dat er voldoende zaaks-
aanbod voor ten minste twee kantonrechters moet zijn. Uiteraard kan het 
zijn dat deze twee normen in de praktijk op hetzelfde neerkomen. 
D Is die omvang voldoende om het concept van integraal management te 

kunnen realiseren? 
D Wat is uw oordeel over de minimum-formatie-omvang van een neven-

locatie? 

11 Ervan uitgaande dat zaaksaanbod een criterium is voor het bepalen van een 
minimum-omvang: is er aan te geven hoeveel zaken een rechter per jaar bij 
benadering kan afdoen? Oftewel: hoeveel zaken staat gelijk aan de produc-
tie van bijvoorbeeld twee rechters? 

12 Een minimumomvang is uiteraard iets anders dan een optimale omvang van 
rechtbanken en kantongerechten. 
D Is er uit oogpunt van doelmatigheid een uniforme optimale omvang te 

bepalen voor rechtbanken en voor kantongerechten in termen van 
zaaksaanbod of formatie-omvang? 

13 Een veelgebruikt argument vóór nevenlocaties is dat de rechtbank fysiek 
goed bereikbaar moet zijn voor burgers. Door het instellen van neven-
locaties komen de rechtbanken 'dichterbij' de burger. 
D Vindt u dat een belangrijk argument voor het instellen van nevenloca-

ties? 
D Hoe zou dit criterium naar uw mening geoperationaliseerd moeten wor-

den? 



Kwalitatieve invalshoek 

14 Tot nu toe is er steeds gesproken over een minimum- en een optimale 
omvang van gerechten. Uit oogpunten van bijvoorbeeld kwaliteit van de 
rechtspraak of de leefbaarheid binnen de organisatie, van het ziekteverzuim, 
arbeidstevredenheid, etc. is het echter ook denkbaar dat een organisatie als 
een rechtbank ook een minimum- dan wel een maximumomvang heeft. 
> Is er gezien dit criterium volgens u een minimum- dan wel 

maximumomvang? 

15 Zijn toekomstige ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie 
naar uw mening van belang voor het situeringsvraagstuk? Zo ja, op welke 
wijze. 

16 Hebt u de indruk dat voor burgers de drempels van een arrondis-
sementsrechtbank hoger zijn dan van een kantongerecht? Zo ja, hoe is dat te 
verklaren? 

Contextuele criteria 

17 In de Nederlandse bestuurlijke organisatie worden vaak verschillende 
indelingen en schalen gehanteerd. De arrondissementale indeling is daar één 
van. Deze schaal is anders dan van andere eenheden, zoals bijvoorbeeld van 
de provincie en van politieregio' s. 
> Levert dat in de praktijk problemen op? 
> Zijn er volgens u argumenten om altijd een nevenlocatie te hebben in de 

centrumgemeente van een politieregio? 
> Idem in steden boven de 100.000 inwoners? 
> Idem in elke provincie? 

18 Is er wat u betreft een maximum te stellen aan het aantal kantongerechten 
per arrondissement? Zo ja, op grond van welk criterium geldt deze beoorde-
ling 



Stelvragen 

19 In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen (op schaal van 1 
tot 5, 1=helemaal oneens, 5=helemaal eens) 
> Het houden van zittingen op nevenzittingsplaatsen levert logistieke 

complicaties op. 
> Door het instellen van nevenlocaties verkleint wordt de drempel van de 

rechtbank voor de burger kleiner. 
> Voor het bepalen van het nevenlocatiebeleid is het criterium bereikbaar-

heid belangrijker dan het criterium doelmatigheid. 
> Nevenvestigingen hebben een positief effect op de kwaliteit van de 

rechtspraak. 
> Iedere burger moet binnen drie kwartier per openbaar vervoer bij de 

rechtbank kunnen zijn. 
> Nevenlokaties zijn essentieel om rechtbanken bestuurbaar te houden. 



Bijlage 6 

Stellingen t.b.v paneldiscussie repeat 
players 

I. Bereikbaarheid 

1. Iedere burger moet binnen drie kwartier per openbaar vervoer bij de 
rechtbank kunnen zijn. 

2. Telefonische bereikbaarheid is uit oogpunt van klantvriendelijkheid 
belangrijker dan fysieke bereikbaarheid. 

IL Rechtspraak op maat 

3. Door het instellen van nevenlocaties wordt de drempel van de rechtbank 
voor de burger kleiner. 

4. Op een nevenlocatie moet zoveel mogelijk alle zaken voor de enkelvoudige 
kamers worden afgehandeld. 

5. Een nevenvestigingsplaats heeft voor de burger geen voordelen ten 
opzichte van een nevenzittingsplaats. 

IIL Doelmatigheid en kwaliteit 

6. Een gerecht waar niet voldoende zaakaanbod is voor twee rechters kan uit 
oogpunten van efficiency worden opgeheven. 

7. De kwaliteit van het functioneren van rechtbanken wordt sterk bepaald 
door de grootte ervan. 

8. Voor de kwaliteit van de rechtspraak is het van groot belang dat een rechter 
goed op de hoogte is van de lokale situatie en omstandigheden. Dat kan het 
beste worden gewaarborgd door middel van nevenlocaties 



9. Nevenlocaties hebben een positief effect op de kwaliteit van de recht-
spraak. 

IV. Criteria 

10. Voor het bepalen van het nevenlocatiebeleid is het criterium bereikbaarheid 
belangrijker dan het criterium doelmatigheid. 

11. Bij het formuleren van criteria voor het nevenlocatiebeleid dient als uit-
gangspunt te worden gehanteerd dat het aantal nevenlocaties in Nederland 
niet lager mag worden. 

12. Een optimaal nevenlocatiebeleid is slechts mogelijk als de arrondisse-
mentsgrenzen kunnen worden aangepast. 
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