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woord vooraf 

Dit nummer van trema" is voornamelijk gewijd aan een klein onderzoek dat het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documcntatiecentrum van het Ministerie van Jus-
titie (afgekort WODC) heeft verricht naar . de  mate, waarin rechters bij de arrondis-
sementsrechtbanken in Nederland in gespecialiseerde kamers werkzaam zijn. Het 
onderzoek kwam tot stand mede in het kader van werkzaamheden tell behoeve van de 
Commissie van Advics inzake werkwijzen en normen arrondissementsrechtbankcn, 
kortWeg genoemd de Normencommissie arrondissementsrechtbanken of naar haar 
voorzittcr dc Normencommissie Blaauw. 
In cen beschouwing over specialisatie hebben de onderzoekers getracht om het on-
derwerp specialisatie niet allecn te bezien vanuit het perspectief van de rechterlijke 
macht zelf, maar ook vanuit een bredere maatschappelijke kontekst. Het maakt 
verschil of men het vraagstuk van de specialisatie van de rechterlijke macht slechts 
beschouwt als cen intern organisatie-probleem en vanuit de behoeften, die daar leven, 
of dat men zich ook verplaatst in de optiek van diegenen om wie het eigenlijk allemaal 
begonnen is, de burgers en justitiabelen. 
Intussen is het duidelijk, dat financicel gezien de bomcn niet meer tot in de hemel 
groeien. In het kader van de heroverweging collectieve uitgaven is onlangs uitgebracht 
deelrapport 8 betreffende de heroverweging organisatie rechtspraak. Hierin worden 
na analyse en evaluatie van de diverse deelgebieden van de Rechterlijke Organisatie 
beleidsalternatieven voorgesteld, die bij realisering kunnen bijdragen tot dc noodza-
kelijke beperking van de groei van de kosten van de rechtspleging. 
Men kan dit op het oog op vrij neutrale wijze doen door links en rechts financiele 
barrieres op te werpen, waarbij de lust tot procederen wel vergaat. 
Het is echter ook mogelijk om juist in een verslechterend financieel klimaat te komen 
tot het doen van keuzes tussen de verschillende onderwerpen van geschil en ver-
schillende wijzen van rechtspleging. Sommige onderwerpen van geschil lenen zich 
misschien voor een veel eenvoudiger procedure dan thans voorgeschreven. Andere 
onderwerpen van geschil kunnen wellicht worden beslecht door een andere instantie 
dan de rechterlijke macht. Een bcpaalde wijze van proccdercn kan worden bevorderd, 
waardoor de kosten per zaak kunnen verminderen zonder dat de toegang tot het 
gerecht wordt bemoeilijkt. 

Waar het om gaat is dat criteria worden ontwikkeld op grond waarvan keuzes kunncn 
worden gemaakt. Er moet een referentiekader komen dat — neutraal— de gevolgen van 
bepaalde keuzes beschrijft en dat kader kan en mag zich nict beperken tot de huidige 
organisatie van de rechtsverzorging. Geen twijfel mag er bestaan dat de te maken 
keuzes een sterk politick karaktcr zullen hebben. Kiest men voor de rechts-
bescherming van de burger in vitale of fundamentele zaken, dan komen andere zaken 
niet of in mindere mate aan de orde. 
Genoemde keuzes kunnen niet te lang meer worden uitgesteld. De heroverweging 
wordt voortgezct en leden van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak partici-
peren daarbij. Het referentiekader zal er dus op korte termijo moeten komen. Er lijkt 
hier een belangrijke taak weggelegd voor de Staatscommissie Herzicning RO, onder-
steund door departementale afdelingen waaronder het WODC. 
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Bovenstaande opmerkingen strekken ertoe het kader te schetsen waarin de resultaten 

van het onderhavige on de rzoe k moe len worden gezie it. Beslissingen over verdergaan-

de specialisatie (of niet) kunnen mi. niet zinvol warden genomen als de genoemde 

meer fundamentele keuzes niet zijn gemaakt. De uiteindelijke vraag die beantwoord 

moot worden luidt: Wat wit men dat de rechterlijke organisatie doet, met welke zaken 

zal zij zich, al clan niet, bezig moeien houden? Pas als die vraag enigszins is beant-

woord, kan toepassing van de hieronder gepresenteerde onderzoekresultaten aan de 

orde zijn. flat necmt niet weg dat het van belling is dat nu reeds in zo ruim mogelijke 

kring kennis bestaat over de huidige stand van zaken m.b.l. de specialisatie. flat is de 

rodeo geweest wa awn' in overleg met de redactie van trema" besloten is tot uitgave van 

deze 'exclusier, waarvan de kosten deels ten laste komen van het WODC. 
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beschouwing over specialisatie 

D. W. STEENHU1S 

Over rechterlijke specialisatie wordt reeds zeer lang geschreven en gesproken. In de 

literatuur ontbreekt tot op dit moment echter enig empirisch materiaal, waaruit 

conclusies kunnen worden getrokken.• 

Vrijwel alle auteurs uit de juridische hock houden specialisatie voor onvermijdelijk. 

Leest men het rapport van de werkgroep herziening rechterlijke organisatie (iGe-

tlachten over de toekomst van de rechtspleging', Staatsuitgeverij 1972), dan vindt 

men, dal belanghebbende personen en instantics vrijwel unaniem van melting zijn, dat 

• Nederlandstalige literatuur met betrekking tot specialisatie rechterlijke multi isle vinden in ma. 
Van Routen, i t,,ott de weigover verdergitandispecialisatie in de rechispleging to verwczenlijken? Pre-ad-
vies NJV 19711 

Drahhe, De specialisatie van de burgerlijke rechter, RM Them's, 1963, p. 113 c.v. 
Van Veen, De rockier, dc doskundige en de deskundige itchier, RM Themis 1971, p.181-185 
Polak, Heckler en deskundige. NM 1975, p.1289 c.v. 
Polak, De cenhoid van het recht, 1958 

Van Renunelen. Specialisatic bij do rechispleging, NUJ 1970, p.667 e.v. 

Rapport Netlerlanilse Vereniging your Rechtspraak, Specialisatic in de zittende magistratuur, 1972 
Reel,huis Redo voor de NW, 1967 
Rapport Commissar Kinderrechisprank, 1968 
De Raiser, Dude en nieuwe taken van de burgerlijke rechter, 1970 
Rapport C 	 ie Bloetnarts, Ilandclingen Tweeds, Kamer 1969/1970 
Rapport Conttnissie 117twit Elias, II an& lin gen '16 code Kamer 1969/1970 
CI At Schuss, Dc rid van rechtspraak en reehterlijke macht in ten democratische samenleving, Pre-
advies NJV 1975 

E 11'. Grits/wile, Magistrates must come in from the cold, Items( special '81-1, p.2-20 



(verdergaande) specialisatie binnen de zittende magistratuur dringend gewenst is 
(p. 28). 
Feitenmateriaal, dat de basis zou kunnen zijn voor concrete voorstellen inzake spe-
cialisatie bij de rechtbanken, is echter niet aanwezig. 
Het onderhavige onderzoek zou daartoe een eerste aanzet kunnen geven. Het geeft 
een beeld van de mate, waarin rechters bij de arrondisseinentsrechtbanken in Neder-
land in gespecialiseerde kamers werkzaam zijn. 
I3ij dc bepaling van de omvang van deze vorm van specialisatie is aansluiting gezocht 
hij de indeling, die de huidige Normencommissie arrondissementsrechtbanken been 
gemaakt van de rechterlijke werkzaamheden binnen die hoofdgroepen (totaal 14 ca-
tegoricen). 
Verdcr hebben we nog een eigen indeling gemaakt in drie sectorcn, de strafsector, de 
familiesector en de handelssector, welke sectoren ook weer opgebouwd zijn uit de 
hierboven beclocIde 14 categorieen rechterlijke werkzaamheden van de Nor-
mencommissie. 
Dit onderzoek is cen voorloper van het onderzoek, dat het WODC (bans verricht ten 
behocve van de Normencommissie arrondissementsrechtbanken en de Staatscom-
missie tot herziening van de rechterlijkc organismic. Daarbij is voor de ecrste onder-
zockfase gekozen voor onderzoek bij ecn tweetal rechtbanken, te weten Breda en 
Zutphen. 
Bij deze rechtbanken wordt statistisch onderzoek uitgevoerd op de griffies. Doe is om 
over het aanbod en de soort zaken bij deze twee rechtbanken meer gegevens te 
verzamelen dan de gerechtelijke statistick thans (nog) kan produceren. Zo wordt de 
invoer, doorvoer en uitvocr van zaken gevolgd. 
Behalve statistisch onderzoek is bij beide rechtbanken een tijdschrijfonderzoek onder 
de rechtersgehouden. De gegevens, die hieruit verkregen zijn, worden thans bewerkt. 
Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de tijd, die bepaalde typcn rechterlijke 
handelingen rechters kosten. Dit onderzoek hecft betrekking op de gehele tijdsbestc-
ding van de rechter. 
In de periode I september 1980 tot 1 januari 1981 is door de Normencommissie 
arrondissementsrechtbanken een tijdschrijfonderzoek bij alle rechtbanken in Neder-
land gehouden naar het vervullen van algemene en andere taken van leden van de 
rechtbanken. 
Het verschil tussen dit tijdschrijfonderzock en het tijdschrijfonderzoek bij de recht-
banken Breda en Zutphen is daarin gelegen, dat bij de rechtbanken Breda en Zutphen 
ook de eigenlijke rechterlijke werkzaamheden zijn geregistrecrd (en niet alleen de 
algemene werkzaamheden en de nevenfuncties). De gegevens over de periode 1 Sep-
tember 1980 tot 1 januari 1981 zijn eveneens nog in bewerking. Tenslotte komt de 
kwaliteit van de rechterlijke tijdsbesteding aan de orde in een derde onderzoek bij de 
rechtbanken Breda en Zutphen door middel van een enquete onder de rechters, die 
deels schriftelijk en deels mondeling wordt gehouden. De resultaten van al deze 
onderzoeken zullen over enige maanden door het WODC worden gepubliceerd. De 
Normencommissie zal van de resultaten van dit onderzoek mede gebruik maken voor 
het interim-rapport, dat eveneens binnen afzienbare tijd zal verschijnen. 
Een belangrijkc vraag in het enquete-onderzoek is, hoe de rechter zich opstelt tegen-
over (verdergaande) specialisatie. 
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De rechtbank Breda behoort tot de grotere rechtbanken en kent gespecialiseerde, 

meervoudige kamers zowel in de strafsector, als in de familiesector en in de handels-

sector. Zutphen behoort tot de kleinere rechtbanken en kent uitsluitend den en-

kelvoudige, gespecialiseerde kamer in de familiesector. 

Ervaringcn en wensen naar (de-)specialisatie kunnen aldus aan de orde komen. 

Ufibreiding van het enquete-onderzoek naar een rechtbank als b.v. Amsterdam kan, 

naar wij verwachten, gegevens opleveren over specialisatie op k leine re deelgebieden. 

Bij de bier genoemde drie rcchtbanken kan ook de vraag naar een optimale recht-

bankgrootte worden voorgelegd. 

Wordt aldus tamelijk uitgebreide informatie ingewonnen over de wenselijkheid van 

specialisalie en rechtbankgrootte, in dit onderzoek karat echter alleen de zienswijze 

van rechters naar voren. 

Dit betekent, dat gekeken wordt naar de doelen, die de leden van het gerechtelijk 

systeem zelf nastreven. Deze doelen kunnen evenwel verschillen van die van de 
overheid en van die van burgers/justitiabelen. 

Het lijkt dan ook gewenst om onderzoek naar unusrechtspraak en specialisatie van de 

rechter in een wijder perspectief van rechtsverzorging te plaatsen. 

C. J. M. Schuyt heeft dit gedaan in 'De rol van rechtspraak en rechterlijke macht in een 
democratische samenleving', Pre-advies NW 1975. 

Over specialisatie en concentratie merkt hij op, dat doze beide uitgangspunten voor 

hervorming schijnbaar lijken overeen le stemmen met de maalschappelijke ontwikke-

ling van onze tijd. Als het rapport van de commissie Wiersma 'Gedachten over de 

toekomst van de rechtspleging' aandacht besteedt aan de nadelen van specialisatie, 

dan valt hem op, dat uitsluitend nadelen warden genoemd die intrajuridisch zijn 

(uiteenvallen van rechisgebieden, sleur en routine voor rechters, k wetsbaarheid van 

het systeem als gevolg van specialisatie doordat men geen gespecialiseerde vervangers 
heeft, personeelsaspecten c.d.). 

Er is slechts eon spaarzame verwijzing naar de nadelen die verdere of verkeerd 

geplande rationalisering bin opleveren voor de justitiabelen (ontoegankelijkheid, 
onbegrijpelijkheid, vervreemding van het 'apparaat'). 

Sprekend over de maatschappelijke ontwikkeling van deze tijd signalcert hij rationa-

lisering als het kenmerk van de moderne westerse cultuur. Specialisalie, grotere 

deskundigheid, meet efficiency, concentratie c.d. zijn verschijnselen die daaruit 

voortvloeien. 

Rationalisering vertoont een eigen dynamiek en doorbreekt vele traditionele banden 

en verbanden in de samenleving. De neiging bestaat om de rechtspleging in een snel 

tempo te rationaliseren, aangezien deze in dat opzicht ver achterloopt bij andere 

sectoren van de samenleving. Waar Schuyt nu op wijst is, dat in ande re sectoren van de 

samenleving een aantal negatieve kanten van de voortschrijdende rationalisering aan 

de orde gesteld warden, waarvan het rechtsbedrijf zoo kunnen profiteren. 

Hi; maakt er melding van, din zich in die andere sectoren de vraag naar de-centralise-

ring, de-bureaucratisering en zelfs de-specialisering begint af le tekenen en dal nadere 

bestudering van deze ontwikkeling dringend gewenst is, alvorens stappen to onderne-

men in de richting van (verdergaande) specialisatie en concentratie. 

Zander de pre tentie te hebben deze on twik keling in andere sectoren van de sarnenle- 
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ving grondig te hebben bestudeerd, kan wel worden opgemerkt, dat er een duidelijke 
ontwikkeling in de samenleving is in de richting van een grotere mondigheid Van de 
burgers. Deze ontwikkeling is in de hand gewerkt door een betere scholing van brede 
groepen van de samenleving, meer vrije tijd en bewustwordingsprocessen van achter-
gestelde grocpen uit de samenleving. Deze ontwikkeling zou wel cens haaks kunnen 
staan op bedoelde tendens tot centralisering en bureaucratisering. In de medische 
sector is er by. een duidelijke tendens naar eigen verantwoordelijkheid voor gezond-
held en welzijn (zelfhulp, patientenkringen etc.). Bepaalde vormen van specialisatie 
waarbij het verband met het grotere geheel wordt losgelaten, worden tegenwoordig 
door de burgers niet altijd meer geaccepteerd. 
Anderzijds is verdergaande spccialisatie niet tegen te houden, doordat men ook van de 
rechter niet kan vragen dat hij alle rechtsgebieden beheerst, terwijI verdere rationali- 
satie onontkoombaar is door de snel voortschrijdende technologische ontwikkelingen. 

De vraag is of beide ontwikkelingen elkaar niet kunnen verdragen. De specialisatie 
van de rechterlijke macht, zoals Grosheide ('Magistrates must come in from the cold', 
trema-  special '81-1 pp. 2-20, in het bijzonder pp. 12-15) die heeft voorgehouden, lijkt 
aantrekkelijk. Volgens hem dient iedere rechterlijke ambtenaar belast te worden met 
de zorg van een beperkt aantal `aandachtsvelden'. Het aanhouden van in elk gcval 
meer dan een aandachtsveld voorkomt, dat de specialist monomaan, vakidioot of jets 
soortgelijks wordt. Het introduceren van specialisten betekent volgens Grosheide 
echter niet het atomiseren van de rechterlijke macht. Een goed functioneren van het 
instituut is erbij gebaat om de samenhang in het recht en met name in de rechtstoepas-
sing voortdurend in het oog te houden. Grosheide bepleit daarbij een grootschalige 
aanpak: penalist en civilist dienen te weten hoe grosso modo de rechtsvinding in 
fiscalibus plaatsvindt en omgekeerd. Grosheide is overigens rcalistisch genoeg om te 
veronderstellen, dat het bijhouden van deze algemene kennis zonder aansporing 
vanuit het 'apparaar niet zal lukken. 

Aan de mondige burger zou nu de keuze moeten worden gelaten tussen by. een wat 
meer informele, relaticf goedkope procedure met beperkte rechtswaarborgen en een 
snel verloop enerzijds, en een procedure met een formele rechtsgang, gekwalificeerde 
rechtshulp, meer rechtswaarborgen en ook een langzamer vcrloop anderzijds. In 
plaats van cen (dure) procedure zou bij bcpaalde geschillen een (goedkopc) procedure 
moeten worden overwogen, zonder dat de toegang tot het recht van de burger al te zeer 
geblokkeerd wordt. In beide soorten procedures zou dezelfde gespecialiseerde rechter 
zitting kunnen hebbcn. Van hem mag worden verwacht, dat hij de flexibiliteit heeft om 
nu ecns op te treden als een actieve, wat meer bemiddelende rechter clan weer als een 
wat meer lijdelijke rechter, die in een geformaliscerde rechtsgang het conflict, dat 
partijen verdeeld houdt, heeft te beslechten. 
Aan de mondigheid van de burger zijn, ondanks een goede overheidsvoorlichting, 
grenzen. In het kader van de heroverweging overheidsuitgaven zullen evenzeer gren-
zen warden gesteld aan hct entameren van nieuwe procedurevormen. 
In de praktijk blijft het oude bestaan en het nieuwe betekent: nog meer uitgaven. Nu 
de groei er bij 's Rijks financien uit is, betekent dit dat het expliciet maken van de 
doelstelling van onze rechtspleging de hoogste prioritcit verdient. Het gaat daarbij on 
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politieke keuzes. Het is by. denkbaar dat we als eerste doelstelling van onze rechtsple-

ging de rechtsproblemen van de burger nemen, die voor hem of haar van fundamenteel 

of vitaal belang zijn. Daarbij zou men kunnen denken aan rechtsproblemen op het 

gehied van persoonlijke vrijheid, huwelijk en gezin, inkomen (uit arbeid of uitkering) 

en huis. Het is mogelijk om de rechterlijke organ isatie zodanig random dit gebied op te 

bouwen, dat op geen en kele manic r de toegang tot de rechterlijke macht voor dit type 

fundamentelc conflicten worth geblokkeerd. Een keuze voor het eon betekent nega-

tieve konsekwenties voor een ander type conflict, 

Maakt men die keuzes niet, dan kan men hit de rechterlijke macht niet kwalijk nemen, 

dat de noodzaak tot rationaliseren en bezuinigen in de eerste plaats zal warden 

bekeken vanuit de behoefte van de organisatie. 

Overziet men het bovenstaande, dan gevoelt men de behoefte ern allereerst te inven-

tariseren, wat nu precies in het rechterlijk bedrijf omgaat, wie procesdeelnemers zijn, 

welke soort zaken meer of minder kostbaar zijn voor het apparaat, welk belang de 

verschillende soorten zaken hehben voor de procesdeelnemers etc. Direct daarop 

aansluitend is een belangrijke onderzoekvraag ander invloed van welke factoren de 

rcchtspleging per gerecht zich heeft ontwikkeld. Er zijn soms interessante verschillen 

in aanpak van zaken le constateren, die meet bekendheid zouden verdienen. 

Indien er nog tijd year is, zou vanuit een sociologische in valshock een analyse moeten 

warden gemaakt van de ontwikkelingen in de samenleving, in de zin zoals Schuyt die 

uiteengezet heel!. Deze analyse zou bouwstenen kunnen aandragen voor een model 

van rechterlijke organisatie. In samenwerking tussen juristen en organisatiedesk undi-

gen zou het model in zijn vorm moeten warden gegoten. 

Invoering van het model zou heel geleidelijk en zorgvuldig moeten geschieden. Moge-

lijke varianten zouden in de praktijk eersi in 'proeftuinen' moeten warden uitgepro-

beerd teneinde zoveel mogelijk tauten bij de invoering te vermijden. 
Ofschoon wij hopen, dat het inventariserende onderzoek als het onderhavige bij de 

discussie over specialisatie van nut kan zijn, willen wij met deze beschouwing bereiken 

dat uit het verzamelde materiaal niet at te snel conclusies warden getrokken in de geest 

van: door samenvoeging van de kleinere rechtbanken dient er een rechtbankorganisa-

tie te komen, die tenminste het werkcn in drie gespecialiseerde meervoudige kamers 

toelaat. 

• M. J. P. Verburgh spreekl in het N.18 van 26 september 1981, 01.33 (tezuinigen op reehtspraak') over hel 

grondrechl op toegankelijke, kwalitatief goede, snelle en onparlijdise rechtspraak. Volgens hem zal door 

weinigen worden betwijfeld dist Nederland absoluto en relatie( nog it rijk is ont tail bezuinigingsnoodzaak 
nu reeds lot een aantasting van het (tot nog toe gerealiseerde stuk van het) grondrecht op rechtspraak it 
mogen besluiten. 

Wij zijn eater van mening dat bij veel takken van reehtspraak op dil moment niet meer gesproken kan 

worden van een voldoende incite rechtspraak. Wil men bepaalde procedures vcrsnellen, dim zal men in 
on optiek elders min veer mutton laten. Oat weloverwogen en in de zin van (positief) bezuinigcn als 
Verburgh beduell. 
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doelstelling van het onderzoek 
Mede in het kader van onze werkzaamheden ten behoeve van de Commissie van 
Advies inzake werkwijze en normen arrondissementsrechtbanken, kortweg genoemd 
de Normencommissie arrondissementsrechtbankcn, deed zich voor het WODC de 
gelegenhcid voor een klcine enquetc te houden naar de mate van specialisatie bij de 
rechtbanken. 
Doe van dew cnquete was om wat meer informatie in de vorm van cijfermateriaal te 
ontvangen in het hijzonder betreffende de mate, waarin rechters in gespecialiseerde 
enkelvoudige of meervoudige kamers werkzaam zijn, zonder overigens aan de hand 
van het te verkrijgen matcriaal een uitspraak te willen doen over de (on)wenselijkheid 
van nicer of minder specialisatic hij de rechtbanken. Ook at omdat in deze enquete nict 
Of nauwelijks aandacht besteed zou worden aan de talrijke factoren die het at dan niet 
voorkomen van specialisatie in meerdere of mindere mate bepalen. Het met behulp 
van een enquete-formulier verzamelde materiaal is daartoe ontoereikend geweest. 
Van het enquete-formulier is (evens gebruik gemaakt om recente cijfers te verwerven 
over de normatieve en feitelijke sterkte per ultimo 1980. 
Het is evident, dat onderwerpen als unusrechtspraak en specialisatie binnen de rech-
terlijke macht van groot belang zijn. Niet alleen voor de Normencommissie arrondis-
sementsrechtbanken en de Staatscommissie tot herziening van de rechterlijke or-
ganisatie, maar ook in het kader van de heroverweging collectieve uitgaven betreffen-
de de organisatie van de rcchtspraak, kunnen deze onderwerpen den niet onderge-
schikte rot spclen. 

Recent is ten behoeve van de Staatscommissie een rapport verschenen van een onder-
zoek naar de enkel- of meervoudige rechtspraak in burgerlijke zaken bij de arrondis-
sementsrechtbanken, afkomstig van mr J. R. A. Verwoerd. (Ten onderzoek naar de 
tocpassing van enkel- en meervoudige rechtspraak in civiele zaken bij de arrondis-
sementsrechtbanken', 1981). 
In dat onderzoek wordt nagegaan op welke wijze door de rechtbanken gebruik ge-
maakt wordt van de betrekkclijk grote vrijheid, die de wetgever aan de rechter hceft 
gelatcn, om civiele zaken door een enkelvoudige dan wet door een mcervoudige kamer 
te laten berechtcn. 
Welke criteria leggen de rechtbanken aan voor enkelvoudige of meervoudige berech-
ting? Welk aandecl van de verschillende categorieen zaken wordt enkelvoudig afge-
daan? 
Het antwoord op dcze vragen wordt in dat rapport gegeven. In deze enquete komt de 
unusrechtspraak even zijdelings ter sprake in een vraag naar het aantal rechters, dat in 
bepaalde sectoren (nagenoeg) uitsluitend als unus werkzaam is. 
Het begrip specialisatie dat voorkomt in de ondertitel van dit rapport hebben wij op 
een beperkte wijze gehanteerd. Wij hebben geen navraag gedaan naar de ervaring van 
rechters in bepaalde sectoren noch hebben we onderzoek gedaan naar hun ihtenties 
om zich at dan niet als specialist in een bepaalde sector te (willen gaan) beschouwen. 
Het begrip specialisatie hebben wij gekoppeld aan het werkverband, waarbinnen de 
rechter in de rechtbank werkt. Is hij werkzaam in een bepaalde kamer, of is hij ook lid 
van andere kamers? En als er in deze zin sprake is van specialisatie, gaat het dan om 
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specialisatie uitsluitend op grond van wettelijk voorschrift of ook als gevolg van 

interne werkverdeling? De instelling van een familiekamer bij een rechtbank is een 

voorbeeld van het laatste. 

In de literatuur houden vrijwel alle auteurs rechterlijke specialisatie (in meer algeme-

ne zin) voor onvermijdelijk, zodat een antwoord op de vraag in hoeverre thans al 

sprake is van een zekere mate van specialisatie binnen de arrondissementsrechtban-

ken van groot belang kan zijn. Voor de beantwoording van deze vraag hebben wij het 

enqueteformulier met een begeleidend schrijven naar de leden van de Normencom-

missie gezonden, die in overleg met griffier en/of president van de rechtbanken 

• waaraan zij verbonden zijn, voor invulling hebben zorg gedragen. 

Voorzover niet alle rechtbanken via leden van de Normencommissie bereikt konden 

worden, hcbben wij griffiers en/of presidenten rechtstrecks benaderd. 

Op den uitzondering na hebben alle rechtbanken hun medewerking aan deze enquete 

gegeven. 

Behalve informatie over de normatieve en feitelijke sterkte per ultimo 1980, leverde 

het enquete-formulier — zoals hierboven vermeld — gegevens op ten aanzien van de 

vraag in hoeverre rechters hetzij in cen meervoudige, hetzij in een enkelvoudige 

karner uitsluitend of overwcgend op een bepaald rechtsgebied werkzaam zijn. Wij 

hebben daarbij onderscheid gemaakt in drie gehieden, te weten dc strafsector, de 

familiesector en de handelssector (de beide laatste sectoren eventueel met inbegrip 

van extra-judiciele zaken en faillissementen). 

Be halve deze vraag naar de aanwezigheid van gespecialiseerde enkelvoudige en meer-

voudige kamers hebben wij de invullers van het enquete-formulier ook gevraagd voor 

iedere rechter van zijn college aan te geven op welk(e) terrein(en) deze werkzaam is, 

zodat in cen oogopslag vastgesteld kan worden met welke werkzaamheden clke indi-

viduele rechter zich in de praktijk bezighoudt. Bij de opzet van dit gedeelte van de 

enquete hebben wij met betrekking tot de indeling van de eigenlijke reehterlijke 

werkzaamheden gebruik gemaakt van die welke door de huidige Normencommissie is 

geintroduceerd, zie p. 17. 

lode enquete hebben wij griffiers en/of presidenten van de rechtbanken gevritagd het 

formulier in te vullen naar de situatie zoals die eind 1980 voor de eigen rechtbank gold. 

Nadal het concept-rapport tot stand was gekomen, hebben wij dit gezonden naar de 

griffiers en/of presidenten van alle rechtbankcn, die voor de invulling van de gegevens 

hadden zorg gedragen. Aldus konden fouten bij de invulling nog worden gecorrigccrd. 

Met de Hotifddirectie Organismic Rechtspleging en Rechtshulp is contact opgenomen 

over de normatieve en feitelijke bezetting per 1 januari 1981 bij de arrondissements-

rechtbanken. 

Het zal duidelijk zijn, dal de verkregen inventarisatie slechts een beperkte beiekenis 

kan hebben. 

De verzamelde informatie lever* ons immers slechts een momentopname van de 

situatie, zoals die eind 1980/begin 1981 op de diverse rechtbanken werd aangetroffen. 

Zo zullen mutaties in de rechtbankbczetting deze situatie ongetwijfeld in de afgelopen 

maanden in meerdere of mindere niate gewijzigd hebben, terwij1 het bovendien 

denkbaar is dat door de gehanteerde aanduiding van het begrip 'specialisatie' dit nict 

altijd even eenduidig door de respondenten opgevat hoeft te zijn. 
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samenvatting van de voornaamste resultaten nit 
de enquete 

In deze paragraaf wordt een samenvatting van de voornaamste bevindingen uit de 
enquete gcgeven. Verwezen wordt naar de tabellen die verderop bij de onderzoekre-
sultaten zijn vermeld. 

De bezettingsgraad van de rechtbanken 

Aan de hand van de gegevens over de normatieve en feitelijke sterkte der rechtbanken 
komt het beeld naar voren dat iedere rechtbank per ultimo 1980 een onderbezetting 
kende, althans bij gebruikmaking van de methode van de Commissie Smits voor de 
berekening der bczetting. 
Zo varieert de onderbezetting bij de diverse rechtbanken van 3 tot 37%, terwijl het 
gemiddeldc percentage 15% bedraagt ((abel 1). 

Gespccialiseerde enkelvnudige/meervoudige kamers 

Gespecialiseerde meervoudige kamcrs treft men vrijwel uitsluitend aan bij de grotere 
rechtbanken en dan vooral in de strafsector (tabel 2). 
Van ecn algemeen doorgevoerde specialisatie in de handels- en in de familiesector is 
evenwel ook bij die rechtbanken geen sprake. 
Voor zover gespecialiseerde enkelvoudige kamers voorkomen bij de kleinere recht-
banken betreffen zij voornamelijk de specialisaties krachtens wcttelijk voorschrift 
(kinder(straf)rechter en RC in strafzaken). 

De mate waarin (individuele) rechters zijn gespecialiseerd 

Uitgaande van de door de Normencommissie arrondissementsrechtbanken gehan-
teerde indeling van de eigenlijke rechterlijke werkzaamheden in vijf hoofdgroepen 
blijkt 53% van het totaal aantal gespecialiscerde readers in de strafsector werkzaam 
te zijn, 21% in de familiesector, 15% in de handelssector en de overige 11% in de 
sectoren presidentiele werkzaamheden en `overloop' (tussen familie- en handels-
sector). 
Van het totaal aantal gespecialiseerde rechters (123 personen) zijn allecn at 
± 70 rechters werkzaam bij de rechtbanken Amsterdam, 's-Gravenhage en 's-Fler-
togenbosch (Libel 3A). 
Verdelen wij de werkzaamheden uit de `overloop'-sector (extra-judiciele zaken en 
faillissementen) naar de familie- respectievelijk handelssector dan blijkt dat beide 
mogelijkheden bij de mceste rechtbanken voorkomen (label 313). 
Bij indeling van de eigenlijke rechterlijke werkzaamheden in drie sectoren, t.w. de 
strafsector, de familiesector, en de handelssector neetnt het aantal gespecialiseerde 
rechters sterk toe, vooral in de handelssector, van 19 rechters naar 72 (tabel 3C). 
Vraagt men zich af of er rechters zijn die zijn aangewezen om met ititsluiting van 
andere leden van hun college binnen de vijf hoofdgroepen een van de 14 door de 
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Normencommissie onderscheiden soorten van werkzaamheden te verrichten, dan 
blijkt dit voornamelijk le gelden voor de r.c.'s in strafzaken en voor rechters die belast 

zfin met de behandeling van gratis admissies, terwfil binnen de groep presidentiele 

werkzaamheden anderen dan de president nog wet eens een of nicer soorten werk-

zaamheden tilt deze groep blijken te verrichten (label 3D). 

Rechters, die als (dag) taak unsluitend e'en bepaalde soort werkzaamheid (van de 14) 

verrich ten word en vooral in de strafsector aangetroffen, en slechts in beperk te mate in 

de familie- en in de handelssector (label 3E). Van de 98 rechters, die met Oen soort 

werkzaamheid zijn belast, neemt Amsterdam er 36 voor haar rekening (37 %). 

Be mate waarin (individnele) rechters bij de rechtbanken niet zijn gespecialiseerd 

Gaat men van de veronderstelling nit dat het werkzaam zijn in meer clan een van de vijf 

hoofdgroepen een graadmeter voor de mate van niet-specialisatie is, dan blijkt dat van 

de 356 rechters, waarvan wij de gegevens verkregen hebben, er 123 rechters werk-

zaam zijn in den van deze vijf hoofdgroepen (350/);  108 rechters in twee hooklgroe-
pen (30 %); 84 personen in drie hoofdgroepen (24%) en de overige 41 in vier res-

pectievelijk vijf hooftigroepen (12%). Kortom, tenminste 66% van alle rechters blijkt 
in nicer dan een hoofdgroep werkzaamheden le verrichten (label 4). 

Specialisatie en rechtbankgrootte 

Trekt men steeds in de door ons opgestelde tabellen een streep onder de rechtbank 

Roermond, dan ziet men, dat specialisatie (in de beperkte betekenis zoals door ons 

gebruikt) bijna uitsluitend boven de weep voorkomt of men nu kornt lot een grovere 

of fijnere indeling in de mate van specialisatie. Onder de streep vindt men in de 

tabellen 3F, 3G, 3H en 4 een cumulatie van rechterlijke activiteiten. 

Wellicht is het dan ook een zinvolle onderscheiding um de 10 grootsie rechtbanken 

(Amsterdam tot en met Roermond) te stellen tegenover de 9 kleinere (Leeuwarden tot 
en met Assen), omdat de feitelijke sterkte van Roermond (13,4) nog het werken in 
drie gespecialiseerde, rneervoudige kamers toelaal. 

Telt men immers bij deze 9 rechters nog de president, kinderrechter en r.c. strafzaken 

op, dan komt men aan een minimumaantal van 12 personen (Leeuwarden en Gronin-

gen, de nurnmers II en 12 in de rij hebben een feitelijke sterkle van 10 a ii personen). 
Gespecialiseerde enkelvoudige kamers komen bij de 10 grootste rechtbanken nog 

meer voor dam gespecialiseerde meervoudige kamers. Gespecialiseerde unus-

rechtspraak konit bij de 9 kleinere rechtbanken vd6r, doch in beperkte mate. Bij de 9 

kleinere rechtbanken kan men overigens ook komen tot andere vormen van speciali-

satie. Zo is ons bekend, dat er bij de rechtbank Zwolle geexperimenteerd wordt met 
een vorm van specialisatie, waarbij er rechters zijn, die voornamelijk bureauwerk-

zaamheden verrichten en rechters die ziitingenwerk doen zonder veel nawerk. 
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onderzoekresultaten 
In onderstaand overzicht is weergegeven het totaal aantal rechters waarvan wij ge-
gevens verkregen hebben en die het basismateriaal vormen voor de in deze paragraaf 
te presentercn tabellen. I lierbij zij opgemcrkt, dat niet van iedere rechter de gegevens 
bekend zijn. 
Dit betreft in het bijzonder een klein aantal gerechtsauditeurs-rechters-plv. 

Overzicht: 

Towl llama/ rechters 

Presidenten 	 18 
Vice-presidenten 	 91 
Rechters (full-time) 	 191 
Rechtcrs met een vaste deeltaak en 
gerechtsauditeurs-rechters-plv. 	56 

TOTAAL 	 356 

De bezettingsgraad bij de 19 arrondissementsrechtbanken per ultimo 1980 

Behalve informatie met betrekking tot de mate waarin rechters in gespecialiseerde 
enkelvoudige en meervoudige kamers werkzaam zijn, is via het enquete-formulier 
cijfermateriaal verzameld over de normatieve en de feitelijke sterkte per ultimo 1980. 
Waar nodig zijn dc verkregen gegevens aangevuld met de officiele cijfers van HDORR 
(label 1). In dezc label is ook de onderbezettingsgraad weergegeven (in %), evenals 
cen verdeling van het rechtsgeleerd personeel naar functie voorzover deze althans in 
de fcitelijke sterkte van de bezetting is opgenomen. 
Uit label 1 komt duidelijk naar voren dat een vrij groot aantal rechtbanken met een 
flinke onderbezetting te kampen heeft, althans indien de feitelijke sterkte van de 
rechtbanken gerelateerd won't aan de normenberekening volgens de methode van de 
Commissie Smits. Zo kennen 7 rechtbanken (Arnhem 25%, Utrecht 21%, Leeuwar-
den 27%, Groningen 24%, Almelo 30%, Zwolle 24% en Middelburg 37%) ecn 
onderbezettingspercentage van meer dan 20%, terwij1 slechts 6 rechtbanken (Am-
sterdam 7%, 's-Gravenhage 3%, Haarlem 9%, Maastricht 7%, Dordrecht 8% en 
Zutphen 7%) onder de 10% blijven. De gemiddelde onderbezetting van alle recht-
banken tezamen beslaat 15%. 
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Tabel I. 

De normatieve en feitelijke bezetting bij de 19 arrondissementsrechtbanken en de 

feitelijke verdeling van rechterInke functionarissen naar functie per ultimo 1980.' 

Arrondissements-

rechtbank 
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BEZETTING 	 FUNCTIE (AANTALLEN) 

normatief feitelijk 	vcrschil cinder- prcsi- 	vice- 	full- 	part- 

tussen bezel- dent 	press- 	time 	time 

norm. 	Sings- 	 dent' 	tech- 	itch- 

feitelijk grand 	 tem' 	ters/ 

(in to) 	 ply.' 

I. Amsterdam 	51.14 4730 	3.44 	7 	1 	14(1) 	26(3) 	3 

2. 's-Gravenhage 	40.05 	39.00 	1.05 	3 	1 	11 	23 	5 

3. Rotterdam 	39.71 	35.00 	4.71 	12 	1 	9 	23 	4 

4. Arnhem 	 32.45 24.40 	8.05 	25 	1 	6 	(1) 	15(1) 	2 

5. 's-Hertogenbosch 	31.16 	28.00 	3.16 	10 	1 	8 	18(2) 	2 

6. Utrecht 	 28.66 	22.60 	6.06 	21 	I 	6 	11(2) 	6 

7. Breda 	 24.33 	20.15 	4.18 	17 	1 	5 	13(1) 	3 

8. Haarlem 	 21.05 	19.20 	1.85 	9 	1 	5 	I I (2) 	4 

9. Maastricht 	20.54 	19.10 	1.44 	7 	1 	6 	10(2) 	2 

10. Roermond 	16.11 	13.40 	2.71 	17 	I 	3 	(I) 	6(3) 	5 

II. Leeuwarden 	14.89 	10.90 	3.99 	27 	1 	3 	5 (2) 	2 

12. Groningen 	13.76 	10.50 	3.26 	24 	I 	3 	6 	1 

13. Almelo 	 13.57 	9.50 	4.07 	30 	I 	3 	3(4) 	I 

14. Alkmaar 	 12.82 	10.90 	1.92 	15 	1 	3 	5(2) 	4 

15. Dordrecht 	12.12 	11.10 	1.02 	8 	I 	2 	4 ( I) 	7 

16. Zutphen 	 11.70 	10.85 	0.85 	7 	1 	2 	5 (I) 	2 

17. Zwolle 	. 	11.48 	8.75 	2.73 	24 	I 	2 	4 (1) 	3 

18. Middelburg 	10.45 	6.60 	3.85 	37 	I 	2 	3 	- 

19. Assen 	 10.08 	8.50 	1.58 	16 	1 	1 	6 (1) 	1 

TOTAAL 	416.07 355.65 60.42 15 	19 94 	197 	57 

Naast presideni, vice-presidenten en rechters zijn ook rechIers-plantsvervangcr met ten vaste deeltaak en 

she gerechtsaudneurs ml dot flies rechters-plv.) in de feitelijkc mettle imgcnomen. 
Vourzover tie upgaven van presidentenfgriffiers verschilden met de gegevens van Hoofddi r cc r ie ORR 

waren deze een gevolg van het Rio mcciellen van sommige rechiers die ten Wile van de enquetc al geruime 

lijd rick waren flan wel op lies punt stionden aim of af te ircdeuu. In zovcr re liebben wij de opgaven van de 

presidentoi/griffiers bijgoteld. 

2  'Lassen haakjes sumo opensi anode vacatures per ultimo 19811 vermeld. Brom DORR/sierktotaten. 

3  In de ko1oni slam nio vomit) de gerechisauditeurs die (nog) geen rechicrs-plaatsvervangct zijn. 



Gespecialiseerde enkelvoudige en meervoudige kamers bij de rechtbanken 

Centraal staat bier de rechter of kamer, die als (dag) taak uitsluitend of overwegend op 

een bepaald rechtsgebied werkzaam is (ongeacht of ook andere rechters of kamers ait 

zijn). In het enqueteformulier hebben wij met betrekking tot het gespecialiseerd zijn 

van enkelvoudige en meervoudige kamers de rechtbanken een tweetal vragen voor-

gelegd, t.w.: 

I. Zijn cr hij deze rechtbank meervoudige kamers in de navolgende sectoren, be-

staande uit rechters die uitsluitend — hetzij in die meervoudige kamer, hetzij ook als 

unus — in .die sector werkzaam zijn: 

a. strafsector 

h. familiesector* (inclusief kinder(straf)zaken) 

c. handelssector* 

2. Zijn er bij deze rechtbank enkelvoudige knitters in de navolgende sectoren, be-

staande uit rechters die (nagenoeg)ttitsluitend als unus in die sector werkzaam zijn: 

a. strafsector 

b. familiesector* (inclusief kinder(straflzaken) 

c. handelssector* 

Via de verkregcn antwoorden op boyenstaande vragen hebben wij in label 2 een 

overzicht kunnen samenstellen van gespecialiseerde enkelvoudige en meervoudige 

kamers hij de rechtbanken. 

Beziet• men deze label, dan kan men constateren, dat alle grotere rechtbanken gespe-

cialiscerde enkelvoudige en meervoudige strafkamers bezitten. 

Om misverstanden te voorkomen is het goed er nogmaals op te wijzen dat in dit 

verband hij een gespecialiseerde kamer niet gelet wordt op de ervaring van de daaraan 

verbonden rechters in een bepaalde sector noch op hun intentie om korter of !anger in 

die .kamer Ic werken, doch uitsluitend bekeken wordt of die kamer werkzaam is in een 

bepaalde sector. Opvallend is, dal ook hij de grotere rechtbanken geen sprake is van 

een algemeen doorgevoerde specialisatie in de familie- en handelssector (in beide 

scctoren eventucel met inbegrip van extra-judiciele zaken en faillisseinenten). 

Voor zover er sprake is van specialisatic hij de kleinere rechtbanken betreft bet de 

wettelijkc specialisatie: de r.c. in stralzaken en/of de kinderrechter (al clan niet met 

een volledige weektaak). 

Zoals hierna nog aan de orde zal komen, kan voor wat betreft het voorkomen van 

gespecialiseerde kamcrs in de straf-, familie- en handelssector beter gesproken wor- 

den van cen tweedeling in de rechtbanken in tegenstelling tot de gebruikelijke or- 

•ganisatorische indeling van de rechtbanken, in grotc, middelgrote en klcinc. Een 

tweedeling nl. in rechtbanken, die voldoende groot zijn om er . gespecialiscerde mecr-

voudige kamcrs op na te houden en rechtbanken, die dat niet of nauwelijks kunnen. De 

overgang tussen beide groepen rechtbanken client onzes inziens gezocht te worden bij 

de rechtbanken Maastricht en Roermond, die een feitelijke bezetting van 18 res-

pectievelijk 13 rechters hebben. Of bij een nog kleinere bezetting een veel verder- 

• Eventueet met inbegrip van extra-judiciele zaken en faillissementen. 
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gaande specialisatie mogelijk is dan alleen in de vorm van sommige enkelvoudige 

Loners, wordt niel alleen bepaald door wettelijke voorschriften maar ook door nil van 

andere factoren zoals de hoeveelheid ervaring van de zittende rechters, de mate van 

onderbezetting, de bestaande traditie bij de rechtbanken, en uiteraard ook het werk-

aanbod per specialistische sector. 

'label 2. 

Gespecialiseerde enkeivoudigerneervoudige karners bij de rechtbanken. 

Arrondissements- 	 Ft:netlike MEERVOUDIGE KAMERS ENKELVOUDIGE KAMERS 
rechtbankcn 	 scarkte 	  

straf- 	familia- 	handels- 	straf- 	tamale- 	hamlets- 
sector 	sector 	sector 	sector 	sector 	SeClOr 

I. Amsterdam 	47.70 	x 	x 	x 	x 	x 
2. 's-Gravenhage 	39.00 	x 	- 	- 	x 	x 	x 

3. Rotterdam 	35.00 	x 	- 	- 	x 	- 	- 

4. Arnhem 	 24.40 	x 	- 	- 	x 	- 	- 

5. Den Bosch 	28.00 	x 	x 	x 	x 	x 	x 

6. Utrecht 	 22.60 	x 	- 	- 	x 	- 

7. Breda 	 20.15 	x 	x 	x 	- 	x 

8. Haarlem 	 19.20 - 	x 	x 	x 	x 	x 

9. Maastricht 	19.10 	- 	- 	- 	x 	- 

10. Roermond 	13.40 	- 	- 	- 	x 	x 	x 

11. Leeuwarden 	10.90 	- 	- x 	 - 	x 

12. Groningen 	10.50 	7 	7 	? 	? 	? 	7 

13. Almelo 	 9.50 	- 	- 	- 	x 	x 	- 

14. Alkmaar 	 10.90 	- 	- 	- 	- 	x 	- 

15. Dordrecht 	11.10 	- 	- 	- 	x 	x 	- 

16. Zutphen 	 10.85 	- 	- 	- 	- 	x 	- 

17. Zwolle 	 8.75 	- 	- 	' - 	- 	- 	- 

18. Middelburg 	6.60 	- 	- 	- 	x 	- 	- 

19. Assen 	 8.50 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
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De mate ',Win (individuele) readers bij de rechtbanken zijn gespecialiseerd 

Naast de vragen naar de aanwezigheid van gespecialiseerde.enkel/meervoudige ka-
mers hebben wij de invullers van het enqueteformulier voor iedere rechter van zijn 
college laten aangeven op welk(e) terrein(en) een leder werkzaam is; zoals hiervoor 
werd vermeld hebben wij bij de opzet van dit gedeelte van de enquete gebruik gemaakt 
van de door de Normencommissie opgestelde indeling van de eigenlijke rechterlijke 
werkzaamheden in 14 sectoren, t.w.: 

1 Presidentiele werkzaamheden 
• I. Kortgedingen 

2. Krankzinnigenwetzaken 
• 3. •Kamer van Toezicht 

4. Civiele Rolbehandeling 
5. Overige presidentiele werkzaamheden (zoals verlof beslaglegging en ten-

uitvoerlegging buitenlandse vonnissen) 

11 Strafsector 
6. Strafzaken 
7. R.C. in strafzaken 

III Famihesector 
8. Familiezaken 
9. Kinder(straf)zaken 

IV 'Overloop'sector van Famine- en Handelssector 
10. Extra-judiciele zaken 
11. Gratis admissie 
12. Faillissementszaken en surseances van betaling 

V Handelssector 
13. Handelszaken en valetudinaire enquetes 
14. Onteigeningszaken en ruilverkavelingszaken 

De verkregen informatie hebben wij gebruikt om na te gaan: 
— waar zich de rechters bevinden, die als (dag)taak uitshutend werkzaamheden in den 

van de vijf hoofdgroepen verrichten (tabel 3A), en hoe de verdeling van de 'over-
loop'sector naar vooral familiesector respectievelijk handelssector is ((abel 313). 

— waar zich de rechters bevinden, die als (dag)taak uitsluitend werkzaamheden ver-

richten in een van "de drie hooftlgroepen indien de door de Normencommissie 
geintroduceerde vijfdeling teruggebracht zou worden tot strafsector, familiesector 
en handelssector (label 3C). 

— waar zich de rechters bevinden, die met uitshnting van andere leden zijn aangewezen 

om een van de 14 soorten werkzaamheden te verrichten (Label 3D). 
— waar zich de rechters bevinden, die als (dag)taak uitsluitend den van de 14 soorten 

werkzaamheden verrichten ((abel 3E). 
— waar zich de rechters bevinden, die krachtens wettehjk vonrschrift gespecialiseerd 

zijn, en op welke terreinen deze eventueel nog meer werkzaam zijn (tabellen 3F 
t/m 11). 
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In label 3A zien wij dat getalsmatig de grootste groep specialisten in de stra (sector is le 

vinden. Van de 123 rechters die binnen onze omschrijving van het begrip specialist 

vallen is ruim de helft uitsluitend in de strafsector werkzaam, terwip ± 20% uit-
sluitend in de familiesector functioneert en 15 V. in de handelssector. 

De specialisten treffen wij vooral aan hij de reehtbanken Amsterdam, 's-Gravenhage 
en 's-Hertogenbosch. Van de 123 gespecialiseerde rechters zijn ± 70 rechters bij een 

van deze drie rechtbanken werkzaam. 

Tahel 3A. 

Reehters die als dagtaak uitsluitend werkzaamheden in een van de vijf honfdgroepen 

verrichten (aantallen) ' 

TOTA AL 

1g 

ItOOFDORDEPEN VAN WERKZAAMIIEDEN 

Arrondissements- 	 feitelijke 	pros. 	strut. 	familie- overloop handels- TOTA AL 

recht hank 	 sterkie 	werkzh. 	sector 	sector 	tusscn F. 	sector 

en 

I. Amsterdam 	47.70 	1 	18 	8 	1 	8 	36 

2. Is-Gravenhage 	39 	1 	11 	4 	1 	1 	18 

3. Rotterdam 	35 	I 	6 	1 	1 	- 	9 

4, Arnhem 	 24.40 	1 	5 	2 	- 	- 	7 

5. Den Bosch 	28 	1 	7 	2 	- 	6 	16 

6. Utrecht 	 22.60 	I 	4 	- 	I 	- 	6 

7. Breda 	 20 15 	1 	3 	2 	- 	- 	6 

8. Haarlem 	 19.2 	2 	3 	2 	- 	2 	9 

9. Maastricht 	19.10 	1 	3 	- 	- 	1 	5 

10. Roermond 	13.4 	- 	I 	1 	- 	1 	3 

II.  Leeuwarden 	10.90 	- 	1 	- 	- 	- 	I 

12. Groningen 	10.50 	? 	? 	? 	? 	? 	? 

13. Almelo 	 9.5 	- 	I 	1 	- 	- 	2 

14. Alkmaar 	 10.9 	- 	- 	1 	- 	- 	I 

15. Dordrecht 	 11.1 	- 	1 	1 	- 	- 	2 

16. Zutphen 	 10.85 	- 	- 	1 	- 	 1 

17. Zwolle 	 8.75 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

18. Middelhurg 	6.60 	- 	1 	- 	- 	- ' 	1 

19. Assen 	 8.5 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

355.65 	9 	65 	26 	4 	19 	123 

I De in den label cv. weergegeven nantallen hebben steeds betrekking op rechlers met eon volledige °leen 

gedeeltelijke vaste werkweek. 



In verband met de mogelijkheid dat door de rechtbanken een verschillend beleid 
gevoerd wordt ten aanzien van de toewijzing van de werkzaamheden uit de 'overloop'- 
sector aan rechters, die daarnaast at dan niet in edn of meer andere sectoren werkzaam 
zijn, hebben wij voor alle rechters per rechtbank bekeken hoe deze toewijzing er in de 
praktijk uitziet. Van belang lijkt ons met name de vraag in hoeverre de overloop' 
werkzaamheden worden toegewezen aan rechters die 'evens werkzaam zijn in de 
familie- en/of de handelssector. 

Tabel 3B. 

Verdeling van de `overloop'-werkzaatnheden naar strafsector, familiesector en han-
delssector 

Arrondissements-
rechtbank 

I. Amsterdam 	6 
2. 's-Gravenhage 	8 
3. Rotterdam 	24 
4. Arnhem 	 10 
5. Den Bosch 	 5 
6. Utrecht 	 17 
7. Breda 	 13 
8. Haarlem 	 5 
9. Maastricht 	 7 

10. Roermond 	 6 
II.  Leeuwarden 	8 
12. Groningen 
13. Almelo 	 8 
14. Alkmaar 	 5 
15. Dordrecht 	 11 
16. Zutphen 	 4 
17. Zwolle 	 4 
18. Middelburg 	 5 
19. Assen 	 4  

2 	3 

aantal 	alleen 	overloop 

rechters werkzaam 	+ 
met wkzh. 	in de 	straf- 

in de 	overloop- sector 
overloop- sector 

sector 

1 
1 	6 

1 

' De 'overloop% werkzaaniheden zijn: 

— extra-judiciele zukcii 
— gratis admissie 

— faillissemeniszaken en surseances van betaling 

4 

overloop 

familie- 
sector 

••■■• 

■■•■•• 

2 
4 	1 

1 
1 	1 

2 

1 

•••■•• 

TOTAAL 	 151 	4 	11 	8 

5 	6 	7 

overloop overloop 

handels- familie/ 

sector 	handels- 
sector 

3 	4 	2 
— 5 	3 
5 	6 	12 
— 7 	3 
4 	4 	2 
— 6 	11 
3 	4 	5 
2 	2 	3 
I 	2 	5 
1 	2 	3 

2 	6 
? 	? 

— — 	8 
I 	2 	3 
— 2 	9 
— I 	3 
2 	2 	2 

OVC1100p 

overige 
combina-
ties van 
sectoren 

5 

	

1 	I 	3 

	

23 	52 	88 

19 



Toehalting: 

In tabel 313 bevat kolom 1 het aanial rechters per rechtbank met in ieder• geval 

tenminste den van de drie soverloops werkzaantheden in het werkpakket. 

Kalom 2 geeft het aantal rechters weer dat ititsluitend in de 'overloop' sector werk-

zaam is, terwip de kolommen 3 t/m 5 betrekking hebben op de rechters met werk - 

zaamheden in de 'overloopt- en strafseciar, 'overleap% en lam iliesecior ell . everloop t -

handelssector. 

Kotont 6 bevat lettingen van de rechters die in de eoverloop'-sector werkzaam zijn en in 

de handelssector en familiesector. 

Kolom 7 geeft alle avenge combinatiemogelijkheden weer. 

Zoals men in tabel 313 ziet kan althans op basis van deze indeling nict gesproken 

warden van een eenheid iussen de rechtbanken ten aanzien van de wijze van verdeling 

van de 'overloopt werkzaamheden naar een of meet andere secioren. Dit is ook niet 

her geval ten aanzien van de familie- respectievelijk de handelssector, ofsehoon dcze 

laatste mogelijkheid zich relaliefsraker voordoet. In kolom 6 zien wij weldat t 'Ix deel 

van het totaal aantal rechters (151 personen) met den of mecr 'overloop' werkzaam-

heden daarnaast nog werkzaam is in de familie- en/of handelssector. 

Bij 88 andere rechters warden overigens geheel andcre combinatiemogelijklieden 

aangetroffen dan die welke in de kolommen 3 Um 6 zijn weergegeven. 

Reduceren wij vervolgens de vijf hoofdgroepen van eigenlijke rechterlijke werk - 

zaamheden tot drie, t.w. strafsector, familiesector en handelssector, waarbij de groe-

pen presidentiele werkzaamheden en 'overloops werkzaamheden over deze drie see-

toren zijn opgedeeld, clan krijgcn wij de volgende indeling: 

Strafrector: 

6. strafzaken 

7. r.c. strafzaken 

9. kinder(straDzaken 

Fandliesector 

2. krankzinnigenwetzaken 

8. familiezaken 

9. kinder(straf)zaken 
10. extra-judiciele zaken 

II. gratis-admissiezaken 

Handelssector 

I. kortgedingen 
3. Kamer van Toezicht 

4. civicle rolbehandeling 

5. overige pres. werkzaamheden 

10. extra-judiciele zaken 

II. gratis-admissiezak en 

12. faillissementen en surseances 

13. handelszaken 

14. onteigeningen en ruilverkavelingen 

De op grand van deze indeling samengestelde label vertoont uiteraard een gedeelte-

lijke overlap van hooldgroepen, zodateen vergelijking van tube! 3C met de voorgaan-

de labeller] niet zo eenvoudig is. Zo zijn immers de kinder(straf)zaken (9) zowel in de 

strafsector als in de familiesector opgenomen, terwijIhetzelfde ook met de extra-judi-

ciele zaken (10) en de gratis-admissiezaken (II) is gebeurd, zij het dat deze werk-

zaamheden behalve in de familiesector tevens in de handelssector te vinden zijn. 

Verder hebben wij de tamer van Toezichr-werkzaamheden eveneens in de han-

delsseciar ondergebracht. 
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Rekening houdend met deze wijzigingen valt bij vergelijking van de tabellen 3A en 3C 
de enorme stijging van het aantal specialisten in de handelssector op. Van 19 rechters 
naar 72, hetgeen uiteraard voortvloeit uit de uitbreiding van de oorspronkelijke 
handelssector, bestaande nit de werkzaamheden handelszaken (13) en onteigenings-
en ruilverkavelingszaken (14), met nog zeven andere soorten werkzaamheden. 

Tabel 3C. 

Rechters die als (dag)taak uitsluitend werkzaamheden in een van de drie iwoftigroepen 

verrich ten 

HOOFDGROE PEN 
Arrondissements- 
rechtbank 	 strafsector 	 familiesector 	 handelssector 

I. Amsterdam 	 21 	 9 	 15 
2. 's-Gravenhage 	 14 	 5 	 2 
3. Rotterdam 	 6 	 4 	 10 
4. Arnhem 	 7 	 2 	 — 

• 5. Den Bosch 	 8 	 3 	 12 
6. Utrecht 	 4 	 , 2 	 2 

7. Breda 	 5 	 2 	 7 
8. Haarlem 	 • 	3 	 4 	 5 
9. Maastricht 	 4 	 1 	 4 

10. Roermond 	 1 	 2 	 3 

11. Leeuwarden 	 1 	 1 	 3 

12. Groningen 	 ? 	 ? 	 ? 

13. Almelo 	 2 	 1 	 — 

14. Alkmaar 	 — 	 1 	 2 

15. Dordrecht 	 2 	 1 	 1 

16. Zutphen 	 — 	 1 	 1 

17. Zwolle 	 1 	 — 	 2 

18. Middelburg 	 1 	 _ 	 1 

19. Assen 	 — 	 — 	 1 

TOTA AL 	 80 	 39 	 72 

Beantwoording van de vraag waar zich de rechters bevinden, die met uitsluiting van 
andere leden aangewezen zijn om edn van de 14 soorten werkzaamheden te verrich-
ten, !evert misschien geen grote verrassingen op (label 3D). Bedacht dient immers te 
vvorden dat specialisatie met uitsluiting van andere leden van het college maar zeer 
beperkt mogelijk is ten aanzien van de 14 soorten werkzaamheden. 
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Beziet men de hoofdgroeppresidentiele werkzaamheden dan kan men constateren dat 

naarmate de rechtbank groter wordt de president bepaalde werkzaamheden niet meer 

alleen afdoet (m.n. kortgedingen, krankzinnigenweizaken en in mindere mate overige 

presidentiele werkzaamheden) en soms zelfs geheel aan anderen overlaat. 

Wij lien dit vooral gebeuren bij de krankzinnigenwetzaken en de civiele rolbehande-

ling. 

Tabel 3D. 

Reenters die zijn aangewezen orn met uitsluiting van andere leden van hun college 

binnen de vijf hoofdgroepen een van de 14 sooner; overkzaamheden it verrichren.' 

Arrondissements-
rechihank 

presidentiele 
werkzaamhedcn 

strut- 	familie- 	overloop 	handcls- 
sector 	sector 	 sector 

a 
to i 	

A cm. 

	

C 
-ii 	t9i 	ci 	 a .. 	"li 	EC 

5 V > 	c  "1.3' 

	

ri 	• ig 	la 	t 	c 	 -4 C  C 	0  tn.  a 	F, 	a 	" 	
ad 	N 
al 	V  .0 	11 4  U V. 'N  OD 

	

0 5 g t t 	1  . a z a 0e15.2, 
Es I E t E. s ti 	ti 	“ 	: 	ro ll 	7..11 	:: a 	* 	8 ,1 .i,3 

	

g' 1 	i 1 .Eig . 9-. rg". i g i ilig -gig= al 	al 	Ne 	.r., 	O.01  ,;,, 	a 	:4 	I.1 	ro 	a' e, A 4,- E 2 
,-; 	Pi 	• si 	4 	vi 	az; 	r--: 	a 	a 	a 	.-; 	t-t 	ri 	• 

I. Amsterdam 	— 	x   x — x 

2. 's-Gravenhage 	— — x C) 
3. Rotterdam 

4. Anthem 	 x — x x 

5. Den Bosch 	— — 	C) 

6. Utrecht 	 — — x 0 x — x 	  

7. Breda 	 — — x x 

8. Haarlem 

9. Maastricht 

10. Roermond 	x 0 x — 

11. Leeuwarden 	— C) x x — — x — x — x — — 

12. Groningen 

13. Almelo 	 x x x x— — x — x — x — — 

14. Alkmaar 	• x — x x x — x— x —x — — 

15. Dordrecht 	x x x0x—x— — — x — — 

16. Zutphen 	 x C) 

17. Zwolle 

18. Middelburg 	x C) 

19. Assen 
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In label 3D kan men constateren, dat bij de grootste drie rechtbanken niet met eer 
vaste RC in strafzaken kan worden volstaan. Verder valt ook op het grote aanta: 
rechters, dat bij uitsluiting van enig ander lid van de rechtbank oordeelt inzakt: 
gratis-admissies. Bij ruim meer dan de helft van alle rechtbanken is een vaste rechtei 
met gratis admissiezaken belast. 

Willen we weten waar zich de rechters bevinden die als dagtaak uitsluitend een van dt: 
14 soorten werkzaamheden verrichten, dan is het nodig dat label 3A uitgesplitst word! 
naar deze onderscheiden 14 soorten werkzaamheden, hetgeen label 3E oplevert 
Deze label geeft de absolute aantallen van gespecialiseerde rechters per rechtbank er 
per soort werkzaamheid weer. Uit de label zelf valt overigens niet af te leiden of dt: 
gespecialiseerde rechters als unus iudex dan wet ak lid van een gespecialiseerdt. 
meervoudige kamer werkzaam zijn. Evenals label 3A, laat ook label 3E ons zien da 
de rechters die uitsluitend een van de 14 soorten werkzaarnheden verrichten voorna• 
melijk te vinden zijn bij de grote rechtbankorganisaties. Een zeer bijzondere positit 
wordt daarbij ingenomen door de rechtbank Amsterdam. Bij deze rechtbank blijk 
vrijwel iedere rechter zich uitsluitend met een bepaalde soort werkzaamheid bezig tt 
houden. Kortom, deze rechtbank is zeer sterk gespecialiseerd. Uit de gegevens kar 
evenwel niet afgeleid worden in hoeverre er tevens sprake is van het voorkomen val 
subspecialisaties dat wil zeggen nog verdere vormen van specialisatie binnen dt 
14 soorten werkzaamheden. Dit geldt overigens ook voor de overige rechtbanken 
Gezien onze wijze van vraagstelling is deze informatie niet verzameld. 
Zoals wij in label 3E kunnen zien worden de rechter-specialisten ook hier wee! 
voornamelijk in de strafsector aangetroffen, en slechts in beperkte mate in de familie• 
en in de handelssector. Van het totaal aantal rechter-specialisten (98 personen) neem 
Amsterdam cr liefst 37% voor haar rekening. 
Vergelijken wij tabel 3E met 3A, dan zien wij het aantal gespecialiseerde rechters me 

% afnemen (van 123 naar 98 rechters). Voor een belangrijk deel wordt deze dalint 
teweeggebracht door de groep presidentiele werkzaamheden. Wij zicn in label 3A da 
de presidenten van met name de grotere rechtbankorganisaties vrijwel uitsluitenc 
binnen deze groep werkzaam zijn. Specialisatie beperkt tot den van de 5 presidentielt 
werkzaamheden komt echter nauwelijks voor. Dit laatste blijkt ook duidelijk ui 
label 3F, waarin aangegeven wordt met welke soorten werkzaamheden de presidentei 
van de rechtbanken zich bezighouden. 



Tabel 3E. 

Rechters, die als (dag)laak uitsluitend binnen de vijfhoofdgreepen den van de 14 sour- 

ten werkzaantheden verrich ten 

Arrondissements- 	Fcite- 

reehlbank 	 lijke 

sterkle 

24 

I. Amsterdam 	47.70 - 1 
2. Den Haag 	39.00 - - 
3. Rotterdam 	35.00 - - 
4. Arnhem 	24.40 - - 
5. Den Bosch 	28.00 - - 
O. Utrecht 	22.60 - - 
7. Breda 	20.15 - - 
8. Haarlem 	19.20 - - 
9. Maastricht 	19.10 - - 

10. Roermond 	13.40 - - 

presidenriele 	WO- 	ramilie- 	overloop 	handels- 

werk zaamheden 	sector 	sector 	 sector 

5 
o 	44  
66  O 

•E-g 

11. Leeuwarden 10.90 	  
12. Groningen 	10.50 
13. Almelo 	9.50 	  
14. Alkmaar 	10.90 	  
15. Dordrecht 	11.10 	 1 
16. Zutphen 	10.85 	  
17. Zwolle 	8.75 	  
18. Middelburg 	6.60 ----- 
19. Assen 	8.50 	  
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In de tabellen 3F, 3G en 3H hebben wij voor de president, de kinderrechter en de r.c. 
in strafzaken bekeken, of deze specialisten krachtens wettelijk voorschrift .naast hun 
specialisatie een of meer andere soorten werkzaamheden verrichten en of daarbij 
eventueel ecn bepaald patroon in de aard van hun takenpakket te bespeuren valt. 
Buiten beschouwing is overigens de (economische) politierechter gebleven, omdat 
deze niet als cen afzonderlijke rechterlijke werkzaamheid door de Normencommissie 
arrondissementsrechtbanken is gerubriceerd. 
Goals reeds eerder werd opgemerkt, blijkt dat in de sector presidentiele werkzaamhe-
den vooral de krankzinnigcnwetzaken en in mindere mate de civiele rolbehandeling 
door anderen dan de president worden verricht (tabel 3F). 
Wij zicn ook in label 3F, dat slechts 7 rechtbankpresidenten zich uitsluitend met 
presidentiele werkzaamheden bezighouden. De overigen zijn in twee of meer sectoren 
werkzaam. Het zijn voornamelijk de presidenten van de grotere rcchtbanken die een 
hele dagtaak hebben aan het uitsluitend verrichten van presidentiele werkzaamheden. 
Bij de kleinere rechtbanken blijken zij in het algemeen een uitgebreider takenpakket 
te hebben. Naast de presidentiele werkzaamheden zijn zij dan vooral actief in de 
handelssector en in de overloopsector, en niet of nauwelijks in de strafsector res-
pectievelijk de familiesector. 
Van de 36 kinder(straf)rechters zijn er 27 met een hele dagtaak en 9 rechters met een 
(vaste) deeltaak (label 3G). Van de rechters die ititsluitend kinder(straf)zaken doen 
hcbben wij er 9 in ons materiaal aangetroffen. Deze rechters hebben dus aan deze 
werkzaamheid een gehele dagtaak, en wij treffen ze alleen bij de grote rechtbanken 
aan. 
Indien kinder(straf)rechters meer dan den soort werkzaamheid verrichten, is de meest 
voorkomende combinatie van werkzaamheden kinder(straDiaken (9) en familiezaken 
(8) (al dan niet aangevuld met nog cen of meer andere soorten werkzaamheden). 
Van alle RC's in strafzaken houdt bijna de helft (13 personen) zich uitsluitend bezig 
, met het rechtercommissariaat en heeft daaraan een hele dagtaak (label 3H). Op 
Rotterdam na treffen wij de RC's met een soort werkzaamheid voornamelijk aan bij 
de grotere rechtbanken. Bij de kleine(re) rechtbanken hebben de RC's in het alge-
meen drie A vier soorten werkzaamheden, waarbij zowel de combinaties RC in strafza-
ken (7) en strafzaken (6) als die van RC in strafzaken (7) en faillissementen (12) en/of 
handelszaken (13) veel voorkomen (al dan niet aangevuld met nog een of meer andere 
soorten werkzaamheden). 

25 



Tabel 3F. 

Overzieht van de door de presiden ten verrichte reehterlijke werkzaamheden I 

Arrondissements-
rechibank 

00 

Ii 

Li? 
0 

ptesidentiele 
werkzaamheden 

to 

1. Amsterdam 	• 	• 	• 
2. Den Haag 	• • • 	• 
3. Rotterdam 	• 	• 	• 
4. Arnhem 
5. Den Bosch 	• 	• 	• 
6. Utrecht 	• 	• 	• 
7. Breda 	 • 	• • • 
8. Haarlem 
9. Maastricht 	• 	• 	• 

10. Roermond 	• 	• • • 

II. Leeuwarden 	• 	• 	• 	 • • 
12. Groningen 
13. Almelo 	 • • • 
14. Alkmaar 	• 	• • • 	 • 
15. Dordrecht 	• • • 	• 	 • 
16. Zutphen 	• 	• • • 	 • 
17. Zwollc 	 • 	• • • • 	 • 	• 
18. Middelburg 	• 	• • • 	 • • • 
19. Assen 	 • 	• • • 

• In de tube, aangegeven door middel van balletjes. 
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Tube! 3G. 

Overzicht van de door de kinder(straf)rechters verrichte eigenlijke werkzaamheden 

Arrondissements-
rechtbank 

I. Amsterdam 1 
2 
3* 

2. 's-Gravcnhage 	1 	• 
2 
3 
4 

3. Rotterdam 	1 
2 
3 
4 

4. Arnhem 	 1 
2* 

5. 's-Hertogenbosch 	1 
2 

6. Utrecht 	 1 
2* 
3* 

7. Breda 

8. Haarlem 

9. Maastricht 

10. Roermond 

aantal 	  
kinder 	presidentiele 	straf- 	familie- 	overloop- 	handels 
(straf) 	werkzaamheden 	sector 	sector werkzaamh. 	sector 
rear- 
ters 	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14 

1 • 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

• Rechtcrs (plvv) met een vaste deeltaak. 

EIGENLIJKE RECHTERLIJKE WERKZAAMHEDEN 

• 
• 
• 

• • 
• 
• 
• 

• • • 
• • 
• • 

• • • 
• 
• 
• 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• 
• 

• • 
• • 

• • 	• 
• • 	• 
• • 

• 

11. Leeuwarden 	1 	 • • • 
12. Groningen 
13. Almelo 	 1 	 • 	• • 
14. Alkmaar 	1* 	 • • 
15. Dordrecht 	1* 	 • • 	• • 

2* 	 • 
16. Zutphen 	 1 	• 	 • • 	• 

2* 	 • • 
17. Zwolle 	 1 	 • 	• 
18. Middelburg 	1 	 • 	• • 	• 
19. Assen 	 1 	 • 	• • 	 • 

2* 	 • 	• • 	 • 
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Tabel 3H. 

Overzicht van de door de RC's in straftaken verrichte eigetilijke rechterlijke werkzaam-

beden 

A rrondissements- 	aantal 	presidentiele 	strut- 	 overloop- handels- 
rechthank 	 RC's 	werkzaamheden 	SCOOT 	sector workzaarnh. sector 

1. Amsterdam 	1 	 • 
2 	 • 
3 	 • 
4 	 • 
5 	 • 

2. 's-Gravenhage 	1 	 • 
2 	 • 
3 	 • 

3. Rotterdam 	1 	 • • 
2 	 • • 
3 	 • • 

4. Arnhem 	 1 	 • 
5. 's-Ilertogenbosch 	1 	 • 
6. Utrecht 	 1 	 • 
7. Breda 	 I • 

2 	 • 
8. Haarlem 	 I 	 • 
9. Maastricht 	1 	 • 

10. Roermond 	1 	 • • 

11. Leeuwarden 	1 
12. Groningen 
13. Almelo 	 1 
14. Alkmaar 
15. Dordrecht 	1 
16. Zutphen 	 1 
17. Zwolle 	 1 
18. Middelburg 	1 
19. Assen 
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1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	III II 	12 	13 	14 

• 

• 

• 

• 

0 • • 
• 

• • 	• 	• • 

• • • 	 • 
• • 	• 
• • • 

• • 	 • 
• • 	 • 

• • • 	• 
• • 



De mate., waarin (individuele) rechters bij de rechtbanken niet zijn gespecialiseerd 

Naast de mogelijkheid viabet verzamelde materiaal voor elke rechter vast te stellen of 
hij specialist is in de zin van onze omschrijving is het eveneens mogelijk na te gaan hoe 
het niet gespecialiseerd zijn zich verhoudt tot de gespecialiseerdheid van de indivi-
duele rechter. 
Daartoe is op basis van onze gegevens nodig dat voor iedere rechter wordt vastgesteld 
in hoeveel van de vijf hoofdgroepen hij werkzaam is (Label 4). 

Tabel 4. 

Verdeling van de rechters per rechtbank en per fun die over het aantal hoofdgroepen van 

werkzaamheden waarin zij werkzaam zijn (aantallen) 

Arrondissements-

rechtbank 

II. Leeuwarden 
12. Groningen 
13. Almelo 
14. Alkmaar 
15. Dordrecht 
16. Zutphen 
17. Zwolle 
18. Middelburg 
19. Assen 

PRES1DENTEN 	VICE- 	FULL-TIME 	PART-TIME 

	

PRES1DENTEN RECHTERS 	RECHTERS 

aantal hoofd- 	aantal hoofd- 	aantal hoofd- 	aantal hoofd- 

groepen 	 groepen 	 groepen 	 gro.epen 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

I. Amsterdam 	— 1 — — — 9 5 — — — 24 — — — — 3 — 

2. Den Haag 	1 — — — — 4 5 1 5 — 9 4 8 2 — 4 1 — 

3. Rotterdam 	1 	  4 2 3 — 6 11 5 1 — 2 1 1 

4. Arnhem 	 — 1 — — — — 3 1 2 — 5 3 7 — — 2 — 

5. Den Bosch 	1 — — — — 6 2 — — — 98 1 — — —2- 

6. Utrecht 	 1 — — — — 1 1 1 3 — 2 — 4 4 1 2 1 3 

7. Breda 	 1 — — — — 1 2 2 — — 4 5 3 — — —3- 

8. Haarlem 	 1 — — — — 2 1 2 — — 5 4 2 — — 1 3 — 

9. Maastricht 	1 — — — — 1 2 1 1 1 2 4 3 1 — 1 1 — 

10. Roermond 	— — 1 — — 2 1 — — — — 2 2 I 1 1 4 — 

— — I — — 

•••••• 

••■ 

••■••• 

— — — — 1 1 1 — 1 — 1 2 — I 2 — — — 1 

— 1 — — — — 2 I — — — 2 2 1 — 1 2 — 1 

— I — — — 1 — 1 — — — — 2 2 — 1 1 3 2 
— 1 — — — — 1 1 — — — 3 1 1 — 1 — 1 

- — — 1 — — 1 1 — — — 2 2 — — — I 2 — 
— — 1 — — 	— 1 1 — 1 — 1 1 — — — 

- — 1 	 1 	3 2 — 1 — — I 

■•■•■ 

— — 3 — — — 2 2 1 — I 1 — — — 

Totaal 	 7 5 4 1 1 28 27 22 13 1 68 55 47 16 5 20 21 11 4 — 
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In bovenstaande label is aangcgeven in hoeveel hoofdgroepen iedere individuele 

reciter den of meer werkzaambeden verricht. Wij hebben dit zowel naar functic als 

naar rechtbank weergegeven. Van de 356 rechters blijken 123 rechters werkzaam te 

zijn in een van de vijf hoofdgroepen (35%); 108 rechters in twee hoofdgroepen 

(30 %); 84 personen in drie hoofdgroepen (24%) en de overige 41 personen in vier 
resp. alle vijf de groepen (12%). 

Met andere woorden tenminste 66% van alle rechters werkt in twee of meer hoofd-

groepen. 

W. G. HENGELBROCK 

P. A. J. TH. VAN TEEFFELEN 

personelle van (le enleurs: 

mr drs W. G. I lengelbrock onderzoeker bij het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justine 

mr P.A.J.Th. van Teeffelen, rechter in de rechtbank Breda en voor 3/5 van 
zijn werklijd werkzaam bij het " 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie-
centrum van het Ministerie van Justilie 1.b.v. de 
Staatscommissie Herziening RO 

di D.W.Steenhuis, 	 dirccteur van het Wetenschappelijk Onderzoek 
en Documentatiecentrum van het Ministerie van 
Justitie 
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