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Voorwoord 
 
 
In de zomer van 2005 verscheen de eerste versie van het PrognoseModel 
Justitiële Ketens, onderdeel Civiel en Bestuur (PMJ-CB). Dit model, ontwikkeld 
door het WODC in samenwerking met de Raad voor de rechtspraak, vormde een 
aanvulling op het onderdeel Veiligheidsketen van het prognosemodel, dat door 
het WODC is ontwikkeld en al enkele jaren wordt gebruikt om de begroting van 
het Ministerie van Justitie te onderbouwen. 
De ontwikkeling van een betrouwbaar prognosemodel is een langdurig en 
voortdurend proces. De eerste versie van PMJ-CB bevatte een aantal 
modelspecificaties die om verschillende redenen voor verbetering vatbaar 
waren. Ook richtte deze eerste versie zich uitsluitend op de rechtspraak, terwijl 
in de ketens van het civiele en bestuursrecht meer organisaties een rol spelen. 
 
In 2005 en 2006 hebben WODC en Raad voor de rechtspraak de eerste versie 
van PMJ-CB onderworpen aan een verbeter- en uitbreidingsslag, waarbij de 
minder bevredigende modelspecificaties nader zijn onderzocht, de kwaliteit van 
prognoses die van externe organisaties worden betrokken is geëvalueerd, het 
model is uitgebreid met een module voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en 
een eerste aanzet is gegeven tot de opname van doorlooptijden in het model. De 
gevolgde handelswijze en het resultaat van de werkzaamheden worden 
beschreven in dit rapport. Inmiddels is PMJ-CB in de zomer van 2006 
geëvalueerd door SEO Economisch Onderzoek, en is de kwaliteit van het model 
als voldoende beoordeeld voor gebruik in de voorbereiding van de begroting 
2008. Een rapport met daarin de prognoses die ten behoeve van de 
begrotingsvoorbereiding zijn gemaakt, zal op Prinsjesdag 2007 worden 
gepubliceerd. 
 
Aan de totstandkoming van deze beschrijving van verbetering en uitbreiding van 
PMJ-CB is door velen bijgedragen. Een speciaal woord van dank willen we 
richten aan Sunil Choenni, Carolien Klein Haarhuis en Rogier Hartendorp, die 
als leden van de leescommissie bijzonder waardevol commentaar hebben 
geleverd. 
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Samenvatting 
 
 
De ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken hebben in 2003 de afspraak gemaakt dat 
het ministerie van Justitie het voortouw zal nemen in de ontwikkeling van een 
integraal prognosemodel voor de justitiële ketens (PMJ). Dit model moet in staat 
zijn om de werklast van de diverse partners in de ketens in te schatten voor de 
komende jaren. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt bij het voorbereiden 
van de begroting van het ministerie van Justitie. Het model bestaat thans uit 
twee onderdelen, een deel voor de veiligheidsketen (PMJ-V) en een deel voor de 
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten (PMJ-CB). PMJ-V wordt reeds een 
aantal jaren gebruikt in de begrotingsvoorbereiding. De ontwikkeling van PMJ-
CB is een gezamenlijk project van WODC en de Raad voor de rechtspraak 
(Rvdr). In 2005 is een eerste versie van dat onderdeel gereedgekomen (voor een 
uitgebreide beschrijving zie Leertouwer e.a., 2005). Deze eerste versie is nog niet 
geschikt bevonden voor inzet bij de begrotingsvoorbereiding. Voor een aantal 
zaakstypen is de verklarings- en voorspelkracht van het model nog gering. 
Daarnaast ontbreken nog een aantal schakels in de civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke ketens, die wel van belang zijn voor de begroting. In 2005/06 
hebben WODC en Rvdr het model aan een verbeterings- en uitbreidingsslag 
onderworpen, met als doel het te kunnen gebruiken in de voorbereiding van de 
begroting 2008. In dit rapport wordt verslag gedaan van deze werkzaamheden. 
Het model voor de veiligheidsketen blijft in deze rapportage buiten de 
beschouwing. 
 
 
Doelstelling 
 
Het doel van het project is om te komen tot een verbeterde en uitgebreidere 
versie van het Prognosemodel Justitiële Ketens, onderdeel Civiel en Bestuur 
(PMJ-CB). Met het model moeten betrouwbare beleidsneutrale prognoses 
kunnen worden gemaakt van de in- en uitstroom van civiele en 
bestuursprocedures bij de individuele gerechten, voor de middellange termijn (6 
à 7 jaar vooruit). Beleidsneutraal wil zeggen dat de ontwikkelingen als gevolg 
van nieuw of recent ingezet beleid en/of wetgeving, die nog niet in de 
statistieken (kunnen) zijn verwerkt of daarin tot uitdrukking komen, in de PMJ-
prognoses buiten beschouwing blijven. Ook moet het model prognoses leveren 
van het aantal toevoegingen dat wordt afgegeven door de Raden voor 
Rechtsbijstand. Deze worden in het kader van de Wet Rechtsbijstand door het 
ministerie van Justitie gefinancierd. De prognoses moeten bijdragen aan de 
onderbouwing van de begrotingen van de Raad voor de rechtspraak en het 
ministerie. 
 
De verbetering van de eerste modelversie richt zich op het vergroten van de 
verklaringskracht. Ook onderdeel van het verbetertraject is het in kaart brengen 
van de kwaliteit van de externe prognoses, dat wil zeggen de prognoses van de 
verklarende variabelen in het model, die door andere organisaties worden 
gemaakt. Wat betreft de uitbreiding van het model is afgesproken dat de 
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ontwikkeling van het aantal toevoegingen dat wordt afgegeven in het kader van 
de gesubsidieerde rechtsbijstand in het model wordt opgenomen. Ook wordt 
een eerste aanzet gemaakt met de modellering van voorraadvorming en 
doorlooptijden. Deze onderdelen ontbraken nog in de eerste modelversie. 
 
 
Vergroten van de verklaringskracht 
 
In PMJ-CB wordt onderscheid gemaakt naar een aantal zaakstypen, gerelateerd 
aan het gerecht dat het type zaken afdoet. Voor elk zaakstype is een 
modelspecificatie gebouwd, waarbij de invloed van achtergrondfactoren is 
geoperationaliseerd in meetbare verklarende variabelen, die vervolgens 
gerelateerd zijn aan de ontwikkeling van het aantal rechtszaken op 
arrondissementsniveau. De achtergrondfactoren zijn gekozen op basis van 
wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van geschillen, hoe actoren 
daarmee omgaan en hoe de geschillen uiteindelijk worden beslecht. Met behulp 
van een econometrisch model en historische gegevens is de invloed van deze 
verklarende variabelen op de ontwikkeling van het aantal civiele en 
bestuurszaken geschat, per zaakstype en type gerecht. 
 
Voor de theoretische verdiepingsslag is een aantal zaakstypen geselecteerd, 
waarvoor in de eerste modelversie een onbevredigende specificatie is geschat. 
Dit is gebeurd aan de hand van de volgende drie criteria: 
– De modelspecificatie bevat een geschatte relatie die een onbevredigende 

theoretische onderbouwing heeft. Zo kan het verband theoretisch moeilijk 
te interpreteren zijn, of is de richting van het verband tegengesteld aan de 
empirische verwachting). 

– De verklaringsgraad van de modelspecificatie (gemeten door de statistische 
prestatiemaatstaf R2) is laag, waarbij de norm is gesteld op 20%. 

– De geschatte autonome trend in de modelspecificatie is (in absolute zin) erg 
hoog. De norm is daarbij gesteld op een jaarlijkse groei of afname van meer 
dan 10%. In de geschatte trend gaan in het algemeen ook effecten van niet 
in beschouwing genomen verklarende variabelen schuil.  

 
De geselecteerde zaakstypen zijn aan een nadere analyse onderworpen, die 
grofweg uit een viertal stappen bestaat. In de eerste plaats is geput uit de 
(wetenschappelijke) literatuur om na te gaan of de geschatte verbanden 
overeenkomen met de inzichten uit de literatuur. Bij de moeilijk 
interpreteerbare verbanden is gekeken of er wellicht empirische onderzoeken 
zijn die deze verbanden beter kunnen duiden. Ten tweede is nader onderzocht 
wat precies de samenstelling van rechtszaken is binnen een bepaald zaakstype. 
Ten derde is met behulp van juridische bronnen nagegaan of grote, op zichzelf 
staande stijgingen of dalingen van de instroom in bepaalde jaren kunnen 
worden toegeschreven aan wijzigingen in wet- en regelgeving. Ten slotte is 
gebruik gemaakt van de kennis van diverse inhoudelijke deskundigen uit het 
veld.  
Voor zover de aldus verkregen nieuwe inzichten daartoe aanleiding gaven, zijn 
nieuwe verklarende factoren vastgesteld, en is onderzocht of er bruikbare 
databronnen zijn om kwantitatieve invulling te geven aan deze factoren. 
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Vervolgens is getoetst of deze nieuwe verklarende variabelen effect sorteren op 
de ontwikkeling van het aantal zaken. 
 
 
Resultaten 
 
Zowel de verzoekschriften als de dagvaardingen voor huurzaken zijn aan het 
verbeteringstraject onderworpen. Betalingsproblemen bij huurders vormen de 
belangrijkste achtergrond van de rechtszaken op huurgebied. De variabelen die 
in de eerste modelversie zijn getoetst om de ontwikkeling van het aantal 
huurzaken te verklaren, lijken te algemeen en niet voldoende toegespitst op de 
huurproblematiek. Ook het onderscheid tussen geliberaliseerde en niet-
geliberaliseerde sector binnen de huurwoningen lijkt zinvol. De meeste 
verzoekschriftprocedures betreffen geschillen die gaan over niet-geliberaliseerde 
woningen. Tevens blijkt dat huurverhogingen een potentiële bron van conflicten 
zijn. De dalende trend van het aantal verzoekschriftprocedures hangt deels 
samen met de dalende trend van het aantal zaken bij de Huurcommissie, 
aangezien een deel van de verzoekschriften doorstroomt van Huurcommissie 
naar kantonrechter. De stijgende trend bij dagvaardingsprocedures kan deels 
worden verklaard door de toenemende marktwerking in de huursector. 
Daardoor verschuiven veel huurwoningen van de gereguleerde sector naar de 
geliberaliseerde sector. De meeste huurconflicten in de gereguleerde sector 
komen voor de Huurcommissie, geschillen in de geliberaliseerde sector vooral 
bij de kantonrechter (ingeleid via een dagvaarding). Het nieuwe huurbeleid 
vanaf 2002 bevat diverse elementen die verschuivingen tot gevolg hadden. De 
nieuwe inzichten hebben geleid tot aanpassing van de modelspecificaties, zowel 
voor verzoekschriften als dagvaardingen. Bij de verzoekschriften is in statistische 
zin niet echt sprake van een verbetering, wel in interpretatie van de geschatte 
verbanden. Bij de dagvaardingen is de geschatte autonome trend teruggebracht 
met 2%-punt per jaar, en is de verklaringskracht toegenomen met 10%-punt. 
 
De arbeidszaken die via een dagvaarding worden ingeleid bij de kantonrechter 
blijken voornamelijk zaken waarbij slecht werkgeverschap centraal staat. Het 
betreft voor een groot deel ontslagzaken buiten de aanvragen bij de CWI en 
buiten de door de standaard kantonrechtersformule (ingeleid via een 
verzoekschrift) afgedane zaken om. Er is getracht om vanuit de 
participatietheorie specifiekere groepen/variabelen te selecteren, waarbij de 
kans op arbeidsconflicten relatief groot is (werkzame beroepsbevolking, 
werknemers, zelfstandigen, aantal banen). Door de jaren heen is een aantal 
relevante wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd (bijvoorbeeld de 
Arbeidstijdenwet in 1995, Flexwet in 1999). Ondanks de nieuwe inzichten is het 
niet gelukt om de modelspecificatie uit de eerste modelversie te verbeteren. 
Daarmee blijft de ‘oude’ modelspecificatie staan. 
 
Een groot deel van de familiezaken (sector civiel, verzoekschriften) spitst zich 
toe op jeugdproblematiek als gevolg van echtscheidingen en ontbindingen van 
samenwoonrelaties waarbij kinderen betrokken zijn (gezag, omgang, 
levensonderhoud). De rol van jeugdigen en ook ‘jongvolwassenen’ is nader 
bekeken, aangezien jongvolwassenen relatief vaak relaties aangaan en ook 
beëindigen, waarbij soms kinderen betrokken zijn. Daarnaast gaan financiële 
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problemen vaak gepaard met familie- en/of relatieproblemen, in het bijzonder 
in de nasleep van echtscheidingen. Ook het aantal huwelijken is mogelijk van 
belang, aangezien een deel van de familiezaken gaat over het afsluiten van 
huwelijkse voorwaarden van reeds getrouwde stellen. Uit de literatuur is tevens 
duidelijk geworden dat het in de eerste modelversie gevonden negatieve 
verband tussen familiezaken en het aantal van echt scheidende personen niet 
houdbaar is. Diverse studies tonen aan dat het effect positief moet zijn. De 
nieuwe inzichten hebben geen nieuwe modelspecificatie opgeleverd, aangezien 
de geschatte effecten van de nieuwe variabelen niet significant bleken. 
 
Grofweg de helft van het aantal kort gedingen (sector civiel, dagvaardingen) gaat 
over bijzondere overeenkomsten als huur, koop, ruil en het verrichten van 
diensten. Daarnaast zijn er relatief veel kort gedingen op het gebied van 
familierecht (omgang/gezag, levensonderhoud). Veel van de kort gedingen lijken 
inhoudelijk op de corresponderende bodemprocedures die in het model worden 
onderscheiden. Het belangrijkste verschil is het spoedeisende karakter van het 
geschil, waardoor een kort geding in dat geval de meest logische weg vormt om 
een geschil voor de rechter te brengen. Daarom is bij de modellering van kort 
gedingen gebruik gemaakt van de nieuwe inzichten bij de huur- en 
familiezaken, en zijn de daar aangedragen variabelen in de modelspecificatie 
opgenomen. Dit heeft geleid tot een verbeterde specificatie voor kort gedingen, 
waarbij de verklaringsgraad meer dan verdubbeld is. 
 
De ambtenarenzaken (sector bestuur) betreffen vooral zaken aangespannen door 
een ambtenaar in verband met een arbeidsrechtelijk geschil met de werkgever. 
In vier op de vijf zaken vallen deze binnen het kader van de Ambtenarenwet 
(AW). De overige zaken vallen grotendeels binnen de Militaire Ambtenarenwet 
(MAW). Vanuit het kader van de participatietheorie is onderzocht of het aantal 
onder de AW en de MAW vallende personen een positief effect heeft op het 
aantal ambtenarenzaken. Daarbij zijn de privatiseringsoperaties van de laatste 
jaren van belang, waarbij veel arbeidsplaatsen zijn overgeheveld van de 
overheid naar de particuliere sector. Ook probeert de overheid de 
rechtspositionele verschillen tussen overheidsdiensten en de particuliere sector 
te verminderen. De uitgevoerde analyses blijken geen verbetering van het model 
op te leveren. 
 
De belastingzaken (gerechtshof) kunnen worden onderverdeeld naar type 
belasting, naar Rijksbelastingen (inkomstenbelasting, motorrijtuigenbelasting, 
overig), plaatselijke en waterschapsbelasting (onroerend zaaksbelasting/WOZ, 
verontreinigingsheffing, overig) en premieheffing sociale verzekeringen. De 
instroom van zaken rond Rijksbelastingen verschilt sterk van die van zaken rond 
lokale belastingen, en heeft dus kennelijk verschillende achtergronden. Bij de 
Rijksbelastingen hebben verder zowel veranderingen in behandelingswijze in 
het voorportaal (de Belastingdienst) als een vermindering van de belastingdruk 
mogelijk een belangrijk drukkend effect gehad op de instroom. Bij de lokale 
belastingen lijken, naast de WOZ, ontwikkelingen op het gebied van de 
parkeerbelasting te domineren. De inkomsten uit deze vorm van belasting zijn 
behoorlijk toegenomen. De modelspecificatie is aanzienlijk verbeterd. Zo is de 
geschatte dalende autonome trend van 11% per jaar teruggebracht tot 2% per 
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jaar. Tevens zijn de moeilijk interpreteerbare verbanden uit de modelspecificatie 
verwijderd. 
 
De groep sociale verzekeringszaken (sector bestuur) is een diverse verzameling 
zaken die kan worden verdeeld naar verschillende wetten. De meeste zaken 
spelen zich af rond de WAO (tegenwoordig WIA) en de WW. Er is getracht om 
het aantal beroepen voor de bestuursrechter modelmatig te relateren aan de 
afgewezen aanvragen en de behandelde bezwaarschriften (zowel WAO/WIA als 
WW). Deze exercitie heeft echter niet geleid tot een verbeterde 
modelspecificatie. 
 
He zaakstype ex-AROB/bouwzaken (sector bestuur) betrof in de eerste 
modelversie een restcategorie bestaande uit gegevens over bodemprocedures op 
ex-AROB gebied en alle voorlopige voorzieningen uit de sector bestuur. 
Inmiddels kunnen deze twee typen procedures apart worden onderscheiden, en 
zijn hiervoor twee verschillende modelspecificaties gebouwd. 
Modelverbeteringen zijn gezocht in de sfeer van aanvullende variabelen als 
verleende bouwvergunningen en de ontwikkeling van de woningvoorraad. Voor 
de bodemprocedures ex-AROB/bouw heeft dit geleid tot een verbeterde 
modelspecificatie, maar voor de voorlopige voorzieningen is het niet gelukt om 
een bevredigende specificatie op te stellen. De ontwikkeling hiervan wordt 
voorlopig voorspeld via trendextrapolatie. 
 
 
Kwaliteit externe prognoses 
 
Om het beroep op de rechter te kunnen voorspellen, zijn prognoses nodig van 
de variabelen die in de modelspecificaties worden gebruikt om de historische 
ontwikkeling van het aantal rechtszaken te verklaren. Deze prognoses worden 
meestal ontwikkeld door externe instanties als het CBS en het Centraal 
Planbureau. Met name op het gebied van de toekomstige economische 
ontwikkeling is de onzekerheid groot en zijn voorspelfouten in de externe 
prognoses zeer gebruikelijk. Deze voorspelfouten werken door in de met behulp 
van PMJ-CB opgestelde prognoses van het beroep op de rechter. In het kader 
van verbetering van de eerste modelversie is het dan ook zinvol om de kwaliteit 
van de externe prognoses aan een nader onderzoek te onderwerpen. 
De frequentie en de tijdshorizon van de diverse externe prognoses verschilt 
aanzienlijk, niet alleen tussen instanties, maar ook bij de verschillende 
prognoses van één instantie. Vaak wordt een ‘gemiddelde/verwachte’ of ‘meest 
waarschijnlijke’ ontwikkeling geschetst, soms wordt gewerkt met varianten of 
scenario’s in de prognoses. De vraag rijst of het verstandig is om dergelijke 
benaderingen bij de toepassing in PMJ-CB over te nemen. De met PMJ-CB 
opgestelde prognoses dienen vooral voor een optimale onderbouwing van de 
begroting. Daarbij ligt het zwaartepunt van het gebruik van de prognoses bij de 
formulering van de begroting van het komende jaar. 
Ter voorbereiding van de begroting is in de eerste plaats behoefte aan een 
schets van de met het model te voorspellen ontwikkeling van de instroom van 
zaken in de komende jaren. Dit betekent dat de prognoses geen systematische 
onder- of overschatting mogen geven. Daarnaast is het mogelijk voor het 
begrotingsjaar een indicatie van de (relatieve) onzekerheid van de uitkomst per 
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type zaak te geven. Periodiek, bijvoorbeeld voor een kabinetsformatie, is het 
zinvol om voor de (middel)lange en langere termijn (5 à 10 jaar vooruit) enkele 
scenario’s en hun gevolgen voor het beroep op de rechter te schetsen. 
 
 
Gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
De belangrijkste uitbreiding van PMJ-CB betreft de ontwikkeling van een 
module voor het aantal toevoegingen dat in het kader van de Wet op de 
Rechtsbijstand wordt afgegeven. De toevoegingen zijn daarbij onderverdeeld in 
acht civielrechtelijke en drie bestuursrechtelijke categorieën. Exact dezelfde 
zaakstypering als bij de rechtszaken in eerste aanleg bleek niet mogelijk, 
aangezien in de toevoegingenregistratie het onderscheid tussen verzoekschrift- 
en dagvaardingsprocedures ontbreekt.  
Bij de bouw van de rechtsbijstandmodule is gekozen voor een simpele aanpak, 
waarbij de ontwikkeling van het aantal door de Raden van Rechtsbijstand 
afgegeven toevoegingen is gerelateerd aan maatschappelijke en beleidsmatige 
achtergrondfactoren. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de 
relaties die zijn gelegd tussen achtergrondfactoren en de instroom van zaken bij 
de civiele en bestuursrechter. Een directe verbinding tussen de ontwikkeling van 
het aantal afgegeven toevoegingen en de instroom van rechtszaken ontbreekt 
echter nog.  
 
De gevonden modelspecificaties voor de ontwikkeling van het aantal afgegeven 
toevoegingen zijn in het algemeen redelijk te noemen. De voorspelfouten zijn 
weliswaar soms hoog, maar nog altijd lager dan wanneer gebruik zou zijn 
gemaakt van trendextrapolatie. Voor drie categorieën toevoegingen is het niet 
gelukt om een geschikt model te bouwen. Voor deze categorieën zullen de 
toekomstige ontwikkelingen worden geraamd met behulp van trendextrapolatie. 
 
 
Voorraden en doorlooptijden 
 
Het is mogelijk dat (verwachtingen over) doorlooptijden mede een rol spelen bij 
de beslissing van rechtzoekenden om een beroep op de rechter te doen. Het ligt 
dan ook voor de hand om de ontwikkeling van doorlooptijden, en de daarmee 
samenhangende vorming van voorraden, op te nemen in PMJ-CB. In dit rapport 
wordt een eerste aanzet daartoe gegeven. Het verband kan overigens in twee 
richtingen gaan: als men zo snel mogelijk een oplossing wil bereiken bij een 
bepaald probleem, zal een procedure aantrekkelijker zijn naarmate deze sneller 
is. Wanneer het doel echter is om uitstel/vertraging te bereiken, kan een langere 
procedure aantrekkelijker zijn.  
 
De gemiddelde doorlooptijd kan geschat worden met gegevens over voorraden 
van zaken die in behandeling zijn. Door een schatting van de huidige voorraad 
te combineren met cijfers over de in- en uitstroom over een reeks van jaren, 
kunnen we een schatting maken van de voorraad over een reeks van jaren. De 
verhouding tussen de voorraad aan het begin van een bepaald jaar en de 
uitstroom gedurende dat jaar geldt dan als ruwe indicator voor de gemiddelde 
doorlooptijd in het jaar,  
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In een volgende fase van de modelontwikkeling zullen doorlooptijden 
daadwerkelijk in het model worden gebouwd. Daarbij wordt de geschatte 
doorlooptijd als exogene variabele in het model opgenomen. In een later 
stadium moet worden bekeken of er rekening moet worden gehouden met het 
endogene karakter van de doorlooptijden, aangezien ze in feite mede afhankelijk 
zijn van in- en uitstroom in voorgaande jaren.
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
Het ministerie van Justitie en de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) hebben beide 
behoefte aan goede en goed onderbouwde prognoses van het beroep op de 
rechter. De ministeries van Justitie, Financiën, Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Algemene Zaken hebben in 2003 de afspraak gemaakt dat 
het ministerie van Justitie het voortouw zou nemen in de ontwikkeling van een 
integraal prognosemodel voor de justitiële ketens (PMJ). Dit model moet in staat 
zijn de werklast van de diverse partners in de ketens in te schatten voor de 
komende jaren. Dit inzicht kan vervolgens worden gebruikt bij de voorbereiding 
van de begroting van het ministerie van Justitie. Het nut van een integraal 
ketenmodel ligt in de consistentie van de prognoses door de hele keten heen, 
waardoor een samenhangend beeld (‘helikopterview’) ontstaat. De uitkomsten 
van een dergelijk model kunnen de beleidsdirecties die verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van de justitiebegroting handvatten bieden voor een gedegen 
onderbouwing van de begroting. 
 
In het model is thans een expliciet onderscheid aangebracht tussen twee 
onderdelen. In het eerste onderdeel wordt de veiligheidsketen gemodelleerd 
(PMJ-V). In het tweede onderdeel komt de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
keten aan bod (PMJ-CB). PMJ-V is inmiddels in een volwassen stadium van 
ontwikkeling en wordt reeds ingezet bij de begrotingsvoorbereiding. De eerste 
versie van het model is beschreven in Moolenaar et al. (2004). In 2004 is een 
begin gemaakt met de ontwikkeling van het onderdeel PMJ-CB, waarvan de 
eerste versie is beschreven in Leertouwer et al. (2005). De ontwikkeling van PMJ-
CB is een gezamenlijk project van WODC en de Raad voor de rechtspraak 
(Rvdr). Bij de Rvdr bestond, met name op grond van zijn taak om een voorstel 
voor de begroting van de rechtspraak op te stellen, eveneens het plan om een 
prognosemodel voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten te 
ontwikkelen. Aangezien het ongewenst en inefficiënt is dat er op het terrein van 
justitie twee verschillende prognoses worden geproduceerd, is samenwerking 
gezocht om tot één prognosemodel te komen. 
 
De eerste versie van PMJ-CB is nog niet geschikt voor inzet bij de voorbereiding 
van de justitiebegroting. Voor een aantal van de in PMJ-CB onderscheiden 
zaakstypen is de verklarings- en voorspelkracht van het model gering. Daarnaast 
ontbreekt nog een aantal schakels in de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
ketens, die wel een belangrijk onderdeel uitmaken van de begroting van het 
ministerie van Justitie. Om deze redenen heeft het WODC wederom in 
samenwerking met de Rvdr het model onderworpen aan een verbeterings- en 
uitbreidingsslag. In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van deze 
werkzaamheden.1 In de volgende paragraaf wordt eerst de eerste modelversie 
kort uiteengezet (zie ook Leertouwer et al., 2005).  
 

                                               
1 Het model voor de veiligheidsketen blijft in deze rapportage buiten de beschouwing. 
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1.2 De eerste modelversie 
 
De eerste versie van het model voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke 
ketens is gericht op de werklast van de rechtspraak. In het model van de 
civielrechtelijke keten zijn alle rechtsprekende instanties opgenomen. Dit zijn de 
rechtbanken, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de sectoren kanton 
en civiel, de gerechtshoven en de Hoge Raad. Tevens wordt een onderscheid 
gemaakt op basis van de wijze waarop civiele procedures worden ingeleid, 
namelijk in dagvaardingsprocedures en verzoekschriftprocedures. Tenslotte 
wordt een onderscheid gemaakt naar verschillende zaakstypen. In Figuur 1.1 is 
het model grafisch weergegeven. 
 
Figuur 1.1 Grafische weergave van PMJ versie 2005, onderdeel Civiel 

 
In het model van de bestuursrechtelijke keten zijn in de eerste plaats de 
sectoren bestuur van de rechtbanken en de belastingkamers van de 
gerechtshoven opgenomen.2 Verder zijn de Hoge Raad en de Centrale Raad van 
Beroep opgenomen in het model. Hoewel de Raad van State buiten de begroting 
van het ministerie van Justitie valt, is er een grote samenhang in de 
bestuursrechtelijke keten tussen de behandeling van een deel van de 
bestuurszaken bij de rechtbanken en de hoger beroepen bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarom zijn de door deze afdeling 

                                               
2 Hoewel de gerechtshoven sinds 1-1-2005 niet meer de eerste aanleg instantie zijn voor belastingzaken, baseren we 

ons model voor belastingzaken op de gegevens en de rechterlijke indeling van deze zaken van vóór 2005. Er zijn van 
de nieuwe situatie nog geen ervaringscijfers voorhanden en daarom is er vooralsnog een model ontwikkeld voor 
eerste aanleg van belastingzaken op ressortniveau. De gedachte is dat een dergelijk model in een latere versie 
relatief eenvoudig kan worden gewijzigd in een model op arrondissementsniveau. 
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behandelde zaken wèl in PMJ-CB opgenomen. Het College van Beroep voor het 
bedrijfsleven is nog niet opgenomen.  
Ook bij de bestuursrechtelijke procedures wordt onderscheid gemaakt naar 
verschillende zaakstypen. De vreemdelingenzaken ontbreken in de eerste versie 
van PMJ-CB. In Figuur 1.2 is het model in grafische vorm weergegeven. 
 
Figuur 1.2 Grafische weergave van PMJ versie 2005, onderdeel Bestuur 

 
In diverse opzichten kent de eerste versie van PMJ-CB beperkingen. De 
belangrijkste reden hiervoor ligt in de enorme reikwijdte van de civiel- en 
bestuursrechtelijke ketens. Daarom beperken de analyses in de eerste 
modelversie zich tot de instroom van zaken en komt de uitstroom (nog) niet 
expliciet aan de orde. Ook de behandeling van zaken door de ketenpartners van 
de rechter wordt nog niet expliciet gemodelleerd, de focus ligt op de 
rechtspraak. Tevens is een aantal factoren dat mogelijk wel van belang is voor 
het beroep op de rechter nog niet in het model betrokken. Dit geldt met name 
voor de doorlooptijden bij de diverse typen zaken. Ook wordt in het model nog 
niet expliciet rekening gehouden met voorraadvorming. Belangrijk om in 
ogenschouw te nemen is dat het model prognoses oplevert van de instroom van 
de rechtspraak. Aangezien het model nog geen rekening houdt met 
voorraadvorming, doorlooptijden en de uitstroom van de gerechten, kan er nog 
geen inschatting worden gegeven van het aantal zaken uit de totale instroom in 
een bepaald jaar dat daadwerkelijk in behandeling wordt genomen, het aantal 
zaken dat in voorraad blijft tot het volgende jaar en de hoeveelheid zaken die de 
gerechten kunnen afhandelen. 
 
Het PMJ-model is een econometrisch verklarings- en voorspelmodel. De basis 
daarvan vormen relaties tussen de instroom van zaken bij de rechter enerzijds 
en maatschappelijke achtergrondfactoren en de rol van andere actoren in de 
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ketens van civiel- en bestuursrecht anderzijds. Bij het opstellen van dergelijke 
relaties vormen theoretische noties en bestaande empirische kennis over de 
determinanten van het beroep op de rechter het uitgangspunt. De 
achterliggende factoren zijn daarbij vertaald in vier groepen variabelen: op het 
gebied van probleemfrequentie, sociale cohesie, het aanbod van rechtshulp en 
de kostprijs van een gerechtelijke procedure. 
 
 
1.3 Doelstelling 
 
Het doel van de in dit rapport beschreven werkzaamheden is om te komen tot 
een verbeterde en uitgebreidere versie van het PrognoseModel Justitiële ketens, 
onderdelen Civiel en Bestuur (PMJ-CB). Met het model moeten betrouwbare 
beleidsneutrale3 prognoses kunnen worden gemaakt van de in- en uitstroom 
van civiele en bestuursprocedures bij de individuele gerechten, voor de 
middellange termijn (6 à 7 jaar vooruit). Ook moet het model prognoses leveren 
voor de beroepen op rechtshulp die in het kader van de Wet op de 
Rechtsbijstand door het ministerie van Justitie worden gefinancierd. De 
prognoses moeten bijdragen aan de onderbouwing van de begrotingen van de 
Raad voor de rechtspraak en van het ministerie van Justitie. Het is daarbij van 
belang dat beide instanties dezelfde prognoses hanteren, aangezien de 
begroting van het ministerie wat betreft de rechtspraak geënt is op het 
begrotingsvoorstel van de Rvdr. 
 
De verbetering van de eerste modelversie van PMJ-CB richt zich op het 
vergroten van de verklaringskracht. Voor een aantal zaakstypen is deze mager 
gebleken, en in sommige gevallen zijn verbanden geschat tussen 
achtergrondvariabelen en rechtszaken die vanuit de theorie niet werden 
verwacht en moeilijk interpreteerbaar zijn. Ook onderdeel van het 
verbetertraject is het in kaart brengen van de kwaliteit van de externe 
prognoses, dat wil zeggen de prognoses van de verklarende variabelen in het 
model die door andere organisaties worden gemaakt. Inzicht hierin is van 
belang, omdat deze prognoses voor een belangrijk deel de prognoses van PMJ-
CB bepalen. Wat betreft de uitbreiding van het model is afgesproken dat in 
versie 2006 van het model de gesubsidieerde rechtsbijstand aan het model 
wordt toegevoegd. Ook wordt een eerste aanzet gemaakt met de modellering 
van voorraadvorming en doorlooptijden. 
 
 
1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
Om tot een verbeterde en uitgebreide versie van PMJ-CB te komen, moeten de 
volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 
– Hoe kan de verklaringskracht van het model worden vergroot? 
– Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de prognoses die van externe 

instanties worden betrokken? 
– Hoe kan het onderdeel rechtsbijstand in het model worden opgenomen? 

                                               
3 Dat wil zeggen uitgaand van gelijkblijvend beleid. Effecten van recent ingezet en voorgenomen beleid zijn niet in de 

prognoses verdisconteerd. 
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– Hoe kunnen de uitstroom van zaken, voorraadvorming en doorlooptijden 
worden gemodelleerd? 

 
Vergroting van de verklaringskracht wordt vooral gezocht in een theoretische 
verdiepingsslag die wordt losgelaten op een aantal zaakstypen. Dit zijn de 
zaakstypen waarvoor de verklaringskracht volgens specifieke criteria te wensen 
overlaat, of waarbij verbanden zijn geschat tussen achtergrondfactoren en 
rechtszaken die vanuit theoretische overwegingen moeilijk te duiden zijn. Met 
behulp van wetenschappelijke literatuur en kennis van inhoudelijk deskundigen 
wordt getracht meer inzicht te krijgen in de geschatte verbanden. De inzichten 
kunnen ook leiden tot de introductie van nieuwe achtergrondvariabelen in het 
model. Tevens zal de invloed van wetgeving, beleid en jurisprudentie worden 
geïnventariseerd.  
De kwaliteit van de externe prognoses wordt bestudeerd aan de hand van 
gepubliceerde zelfevaluaties van de organisaties die de betreffende prognoses 
hebben gemaakt. PMJ-CB maakt bijvoorbeeld gebruik van de prognoses van 
Centraal Planbureau (CPB), Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Ruimtelijk Planbureau (RPB).  
Voor de modeluitbreiding moet worden nagegaan of de beschikbare gegevens 
over gesubsidieerde rechtsbijstand geschikt zijn om, volgens dezelfde methodiek 
als in de eerste versie op de rechtspraak is toegepast, een model te ontwikkelen. 
De beantwoording van de laatste onderzoeksvraag beperkt zich vooralsnog tot 
de presentatie van een eerste, grof model op hoofdlijnen. 
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
Het rapport is als volgt opgebouwd. In het volgende hoofdstuk worden de 
aanpak en de resultaten van de pogingen tot het vergroten van de 
verklaringskracht (theoretische verdieping) beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft 
de kwaliteit van de voorspellingen van de externe organisaties, waarvan PMJ-CB 
gebruik maakt. De uitbreiding van het model met gesubsidieerde rechtsbijstand 
wordt behandeld in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 beschrijft de eerste aanzet tot de 
modellering van voorraden en doorlooptijden. In hoofdstuk 6 worden tenslotte 
de conclusies van het verbeterings- en uitbreidingstraject gepresenteerd.





Deel 1 
Verbeteringen van de eerste 
modelversie 
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2 Vergroten van de 
verklaringskracht 

 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de aanpak en de resultaten van het 
vergroten van de verklaringskracht van PMJ-CB. De eerste versie van het model 
bevat een indeling in verschillende zaakstypen, gerelateerd aan het gerecht dat 
het type zaken afdoet. Per onderscheiden zaakstype is een modelspecificatie 
ontwikkeld waarin de invloed van achtergrondfactoren is geoperationaliseerd in 
meetbare verklarende variabelen, die vervolgens gerelateerd zijn aan de 
ontwikkeling van het aantal rechtszaken, op arrondissementsniveau. De 
achtergrondfactoren zijn gekozen op basis van wetenschappelijke theorieën over 
het ontstaan van geschillen, hoe actoren daarmee omgaan en hoe de geschillen 
uiteindelijk worden beslecht.  
 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier groepen verklarende variabelen. Ten 
eerste spelen variabelen een rol die het absolute aantal interacties bepalen. 
Deze variabelen vormen indicatoren voor de mate van probleemfrequentie (bijv. 
economische activiteit, arbeidsparticipatie, sociale omgang). Een tweede groep 
vertegenwoordigt de mate van sociale cohesie binnen de samenleving. Te denken 
valt aan ontwikkelingen als toenemende immigratie, secularisatie en 
individualisering die de sociale cohesie negatief beïnvloeden. De derde groep 
wordt gevormd door het aanbod van rechtshulp, welke een belangrijke rol speelt 
bij de keuze om een potentieel juridisch geschil wel of niet voor de rechter te 
brengen (bijv. de opvang in de eerste lijn, sociaal raadslieden, Juridisch Loket, 
juridische afdeling consumentenorganisaties, als ook de toegangskosten van het 
recht). De laatste groep betreft de kostprijs van procedures. Bij de meeste 
gerechtelijke procedures is griffierecht verschuldigd, een bijdrage in de kosten 
van de rechtspraak. Daarnaast kunnen met de inschakeling van 
rechtshulpverleners zoals advocaten en gerechtsdeurwaarders kosten gemoeid 
zijn. Voor mensen die een laag inkomen hebben en daarmee op basis van de 
Wet op de Rechtsbijstand een beroep kunnen doen op door de overheid 
gesubsidieerde rechtsbijstand, is de hoogte van de te betalen eigen bijdrage 
relevant.  
 
In  is te zien welke variabelen in het model zijn gerelateerd aan de ontwikkeling 
van het aantal rechtszaken. Ook is aangegeven wat volgens de theorie de 
richting is van het verband. 
Met behulp van een econometrisch model en historische gegevens (meestal 
teruggaand tot eind jaren tachtig) zijn de effecten van deze verklarende 
variabelen op de ontwikkeling van het aantal civiele en bestuurszaken geschat. 
Dit gebeurt per zaakstype in combinatie met het type gerecht. Op basis van 
statistische significantie is vervolgens bepaald welke variabelen definitief in het 
model worden opgenomen. Zo is bijvoorbeeld geschat dat 1% meer 
werkloosheidsuitkeringen een toename van het aantal arbeidszaken (ingeleid via 
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een verzoekschrift) van 0,57% tot gevolg heeft. Met behulp van statistische 
prestatiemaatstaven kan de performance van het model worden geduid.   
 
Tabel 2.1 Verklarende variabelen in PMJ-CB 
Verklarende variabele Verwacht teken 
Probleemfrequentie  
Bruto toegevoegde waarde - / + 
Aantal uitkeringen werkloosheid + 
Aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid + 
Aantal uitkeringen bijstand + 
Aantal uitkeringen totaal + 
Aantal van echt scheidende personen + 
Leeftijd: aandeel jongeren (0-15 jaar) - 
Leeftijd: aandeel middelbare leeftijd (15-65 jaar) + 
Leeftijd: aandeel ouderen (65+) - 
Sociale cohesie  
Bevolkingsdichtheid - / + 
Huishoudenssamenstelling: aandeel alleenstaanden + 
Aantal allochtonen + 
Mobiliteit (verhuizingen) + 
Migratie + 
Maatschappelijke verruwing + 
Aanbod rechtshulp  
Aantal advocaten + 
Aantal rechtsbijstandverzekeringen + 
Kostprijs procedure  
Hoogte griffierechten - 
Gemiddelde prijs toegevoegde advocaat - 
Gemiddelde prijs commerciële advocaat - 
Gemiddelde prijs advocaat - 

 
Zo meet bijvoorbeeld de R2, een maat voor de verklaringskracht van het model, 
hoeveel van de variatie van de ontwikkeling in het aantal rechtszaken kan 
worden verklaard door de in het model opgenomen variabelen. 
Een andere indicatie voor de verklaringsgraad is de geschatte autonome trend in 
het model. Bij veel zaakstypen is een stijgende of dalende trend waarneembaar 
over de afgelopen jaren, die niet kan worden verklaard met behulp van de in het 
model opgenomen verklarende variabelen. Dit is een indicatie dat er nog andere 
processen en factoren zijn die een rol spelen in de ontwikkeling van het aantal 
rechtszaken, buiten de variabelen die we in het model kunnen opnemen. Het 
gaat daarbij om factoren die (nog) niet afdoende in kwantitatieve variabelen zijn 
te vangen. 
 
Voor de theoretische verdiepingsslag is een aantal zaakstypen geselecteerd, 
waarvoor een onbevredigende modelspecificatie is geschat. Deze selectie heeft 
plaatsgevonden aan de hand van de volgende drie criteria: 
– De modelspecificatie bevat een geschatte relatie die een onbevredigende 

theoretische onderbouwing heeft. De richting van het verband is 
tegengesteld aan de empirische verwachting, of theoretisch moeilijk te 
begrijpen; 

– De verklaringsgraad van de modelspecificatie (gemeten door R2) is laag, de 
norm is gesteld op minder dan 20%; 
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– De geschatte autonome trend in de modelspecificatie is (in absolute zin) 
heel hoog. De norm is gesteld op een jaarlijkse groei of daling van meer dan 
10%. 

 
Op basis van deze criteria zijn de volgende zaakstypen geselecteerd die het 
verbeteringstraject zijn ingegaan: 
– rechtbank sector kanton, dagvaardingen huur (lage verklaringsgraad en 

theoretisch onbevredigend); 
– rechtbank sector kanton, verzoekschriften huur (grote autonome daling); 
– rechtbank sector kanton, dagvaardingen arbeid (lage verklaringsgraad); 
– rechtbank sector civiel, verzoekschriften overig familie (lage 

verklaringsgraad en theoretisch onbevredigend); 
– rechtbank sector civiel, kort gedingen (lage verklaringsgraad); 
– rechtbank sector bestuur, ambtenarenzaken (grote autonome daling); 
– gerechtshoven, belastingzaken (grote autonome daling en teken niet 

conform verwachting); 
– rechtbank sector bestuur, sociale verzekeringszaken (niet conform 

theoretische verwachting); 
– rechtbank sector bestuur, ex-AROB-zaken (niet conform theoretische 

verwachting). 
 
Aanpak 
 
De geselecteerde zaakstypen zijn aan een nadere analyse onderworpen, die 
grofweg uit een viertal stappen bestaat. In de eerste plaats is geput uit de 
(wetenschappelijke) literatuur om na te gaan of de geschatte verbanden 
overeenkomen met de inzichten uit de literatuur en, bij de moeilijk 
interpreteerbare verbanden, of er wellicht empirische onderzoeken zijn die deze 
verbanden enigszins kunnen duiden. Merk op dat dit voor een deel al heeft 
plaatsgevonden bij de ontwikkeling van de eerste modelversie. Het grote 
verschil is dat er nu gerichter wordt gezocht op een bepaald zaakstype. Bij de 
ontwikkeling van de eerste modelversie is veel meer gebruik gemaakt van 
algemene geschilbeslechtingstheorieën, die wellicht de specifieke problematiek 
binnen bepaalde zaakstypen minder goed vangen. 
 
Ten tweede is nader onderzocht wat precies de samenstelling van rechtszaken is 
binnen een bepaald zaakstype. Dat klinkt triviaal, maar is het zeker niet. De 
geschilbeslechtingsdelta (Van Velthoven en Ter Voert, 2004) laat zien dat er, 
zeker binnen het civiel- en bestuursrecht, een grote variëteit aan mogelijke 
geschillen bestaat. Voor de modelbouw is van belang dat ‘de bulk’ van de zaken 
(inhoudelijk gezien) binnen een zaakstype kan worden onderscheiden, zodat 
verbanden met achtergrondfactoren eenduidiger en transparanter kunnen 
worden gemaakt. Voor deze stap zijn onder andere gedetailleerde in- en 
uitstroomgegevens gebruikt van de rechtbank Utrecht. 
 
Ten derde is met behulp van juridische bronnen nagegaan of grote, op zichzelf 
staande stijgingen of dalingen in de instroom in bepaalde jaren kunnen worden 
toegeschreven aan wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij sommige zaakstypen 
is de invloed van wet- en regelgeving groot. Zo is de geschilbeslechting voor een 
groot deel van de huursector geïnstitutionaliseerd, via de instelling van 
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huurcommissies die uitspraken doen over conflicten tussen huurders en 
verhuurders. Ten slotte is gebruik gemaakt van de kennis van diverse 
inhoudelijk deskundigen uit het veld.  
 
Indien de nieuwe inzichten daartoe aanleiding geven, worden nieuwe 
verklarende variabelen vastgesteld, en is onderzocht of er bruikbare 
databronnen zijn die invulling kunnen geven aan deze variabelen. Vervolgens is 
getoetst of deze nieuwe verklarende variabelen effect sorteren op de 
ontwikkeling van het aantal zaken. 
 
In de volgende paragrafen worden de verschillende zaakstypen behandeld. 
 
 
2.2 Huurzaken, dagvaardingen en verzoekschriften 
 
Te onderzoeken aspecten 
In de eerste modelversie zijn twee aparte specificaties opgenomen voor de 
ontwikkeling van de huurzaken aangebracht via dagvaardingen en 
verzoekschriften. De ontwikkeling van de instroom van huurzaken ingeleid via 
een dagvaarding is te zien in Figuur 2.1. 
 
Figuur 2.1 Ontwikkeling instroom dagvaardingen huur, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
In de figuur is te zien dat de instroom van huurzaken ingeleid via een 
dagvaarding tot 2002 gemiddeld genomen een gestage stijging vertoont, maar na 
2002 ineens sneller groeit. 
De modelspecificatie voor huurzaken ingeleid via een dagvaarding is 
weergegeven in Tabel 2.2.4 Voor nadere uitleg van de statistische begrippen 
wordt verwezen naar de bijlage bij dit rapport.  

                                               
4 De resultaten van de F-toets op poolability, waarmee wordt bekeken of het model voor alle onderscheiden regio’s 

(meestal arrondissementen) hetzelfde is, worden in dit rapport niet weergegeven. Tenzij anders vermeld, is de 
uitkomst van de F-toets dat deze aanname geldig is. 
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Tabel 2.2 Specificatie eerste modelversie, dagvaardingen huur 
 

Variabele: geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) 0,05 *** 0,02 
Bevolkingsdichtheid -0,97 * 0,50 
Van echt scheidenden in voorgaand jaar -0,29 ** 0,11 
   
Verklaringsgraad: R2 = 0,19  
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 14 groeicijfers (1990-2003) 
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Bij de dagvaardingen wordt het aantal huurzaken verklaard door de 
bevolkingsdichtheid en het aantal van echt scheidenden (met een vertraging van 
een jaar). De richting van het geschatte effect van het aantal van echt 
scheidenden is niet volgens de theoretische verwachting en moeilijk 
interpreteerbaar. Bovendien is de verklaringsgraad met een R2 van 0,19 niet heel 
hoog. 
 
De ontwikkeling van de instroom van huurzaken ingeleid via een verzoekschrift 
is te zien in Figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2 Ontwikkeling instroom verzoekschriften huur, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
Figuur 2.2 laat zien dat de instroom van huurzaken ingeleid via een 
verzoekschrift een wisselend patroon volgt, maar gemiddeld genomen in de 
periode 1988-2004 flink is gedaald. Tabel 2.3 geeft de specificatie weer voor 
huurzaken ingeleid via een verzoekschrift. 
Bij de verzoekschriften is de verklarende kracht weliswaar groot (R2= 0,37), maar 
wordt een groot deel van de variatie verklaard door het aantal huurzaken dat 1 
en 2 jaar geleden instroomde. Verder wordt de ontwikkeling van het aantal 
zaken verklaard door het aantal bijstandsuitkeringen en de bruto toegevoegde 
waarde in het voorgaande jaar. Er is een grote, niet door het model verklaarde 
autonome daling van 12%. 
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Tabel 2.3 Specificatie eerste modelversie, verzoekschriften huur 
Variabele: geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) -0,12 *** 0,04 
Uitkeringen bijstand 1,10 ** 0,52 
Bruto toegevoegde waarde in voorgaand jaar 1,83 ** 0,74 
Instroom huurzaken in voorgaand jaar -0,65 *** 0,13 
Instroom huurzaken 2 jaar geleden -0,32 ** 0,12 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,37  
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 10 groeicijfers (1994-2003) 
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Om de specificaties voor huurzaken te verbeteren, wordt allereerst nader 
gekeken waar de twee soorten huurzaken precies uit bestaan. Vervolgens 
onderzoeken we of er aanvullende verklarende variabelen te vinden zijn, die in 
de modelspecificaties kunnen worden opgenomen. 
Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en regelgeving op het gebied van 
huurrecht geïnventariseerd. In de afgelopen jaren zijn veel wetswijzigingen 
doorgevoerd, die mogelijk effect hebben gehad op het aantal huurzaken. Bij een 
vergelijking van de door het model voorspelde ontwikkeling in de 
schattingsperiode en de realisatie van de ontwikkeling van het aantal zaken, 
blijkt dat met name in de jaren 1995, 1998 en 2001-2003 relatief grote verschillen 
bestaan. Dit is bij beide typen procedures het geval. 
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
De huurzaken bij de sector kanton van de rechtbank zijn onderverdeeld in 
dagvaardings- en verzoekschriftprocedures. Huurzaken die met een 
verzoekschrift worden ingeleid, betroffen tot voor kort vooral procedures waarbij 
de kantonrechter een uitspraak doet over een eerder uitgesproken oordeel van 
de Huurcommissie, waar de verhuurder of huurder het niet mee eens is5. In zo’n 
geval moet de partij die het niet eens is met de uitspraak binnen twee maanden 
een verzoekschrift bij de kantonrechter neerleggen. Daarnaast zijn er nog 
specifieke gevallen waarin een verzoekschrift bij de kantonrechter moet worden 
ingediend. Een voorbeeld is het verzoek van een medehuurder om als huurder 
te worden aangemerkt nadat de oorspronkelijke huurder is vertrokken 
(bijvoorbeeld wegens beëindiging van samenwonen). Het kwantitatieve belang 
van de verzoekschriftprocedures met betrekking tot huurzaken is niet groot; in 
2003 werden 1.700 verzoekschriften ingediend. 
 
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met 
geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en 
servicekosten van huurwoningen. Het gaat daarbij om woningen met een 
huurprijs onder een bepaald bedrag, waarvoor een puntensysteem met een 

                                               
5 Sinds 1 augustus 2003 is de wetgeving rondom het huren en verhuren en activiteiten van de Huurcommissie 

gewijzigd onder de naam Integrale Herziening van de Huurwetgeving, tweede tranche (IHH-2). Een van de 
wijzigingen betreft de vervolgprocedure bij de kantonrechter. Voor de wetswijziging moest de rechter worden 
benaderd volgens een verzoekschrift, nu moet dat per dagvaarding. Zie voor uitgebreidere toelichting hoofdstuk 5. 
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koppeling naar maximale huurprijsgrenzen van toepassing is6. Als de huurprijs 
boven een bepaald bedrag ligt, dan is de woonruimte geliberaliseerd en is het 
puntensysteem niet van toepassing. In dit geval kan er geen beroep worden 
gedaan op de Huurcommissie en moeten geschillen worden aangekaart bij de 
rechter. Wel kan de huurder de eerste zes maanden nadat een 
huurovereenkomst is ingegaan de huurprijs laten toetsen, volgens het 
puntensysteem. Het kan gebeuren dat de Huurcommissie dan een maximale 
huurprijs vaststelt die onder de liberalisatiegrens ligt. In dat geval is de 
woonruimte niet meer geliberaliseerd. Elk jaar wordt er een nieuwe 
liberalisatiegrens vastgesteld. 
 
Binnen de huurverhogingsprocedures bestaat nog een aparte categorie, de 
zogenaamde rappelzaken. Dit zijn zaken waarbij de huurder geen bezwaar heeft 
aangetekend tegen een voorstel tot huurverhoging, maar evenmin de 
huurverhoging betaalt. De huurder wordt in een dergelijke situatie nogmaals in 
kennis gesteld van de huurverhoging (rappelbrief). Daarbij wordt de huurder 
gewezen op de mogelijkheid alsnog bezwaar aan te tekenen7. Voorts heeft de 
voorzitter van de Huurcommissie tot taak het verstrekken van een zogenoemde 
verklaring ten behoeve van de huursubsidie. Onder de oude Wet op de 
huurcommissies is bepaald dat de voorzitter op verzoek van een huurder van 
woonruimte ten behoeve van een aanvraag van huursubsidie krachtens de 
Huursubsidiewet een verklaring verstrekt omtrent de redelijkheid van de 
huurprijs en de juistheid van andere gegevens betreffende woonruimte8. In 
Tabel 2.4 is te zien dat in de periode 1991-2003 de instroom van zaken bij de 
Huurcommissie, en met name het aantal verzoekschriften, sterk is gedaald. 
 
Huurzaken die via een dagvaarding worden ingeleid, betreffen procedures die 
betrekking hebben op conflicten tussen verhuurder en huurder die niet aan de 
Huurcommissie kunnen worden voorgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het 
vorderen van huur bij huurachterstanden, ontbinding van de 
huurovereenkomst, ontruiming of de verhuurder verplichten tot het verhelpen 
van onderhoudsgebreken. Het aantal huurzaken is sterk toegenomen tussen 
1988 en 2003. De trendmatige groei heeft geresulteerd in een verdubbeling van 
het aantal huurzaken. In 1988 bedroeg het aantal nog 46.600 zaken, in 2003 is dit 
aantal opgelopen tot 93.200 zaken. 
 

                                               
6 In 2005 bedraagt deze grens voor zelfstandige woningen met een afgesloten huurovereenkomst na 1994 € 604,72 

per maand. De kwaliteit van deze woningen wordt uitgedrukt in punten. Het aantal punten bepaalt de maximale 
huurprijs van de woning. 

7 Met ingang van IHH-2 moet de verhuurder de rappelbrief versturen. Voorheen diende de verhuurder een verzoek in 
bij de Huurcommissie die vervolgens de rappelbrief verstuurde. 

8 Dergelijke zaken worden de zogenoemde ‘brengplichtzaken’ genoemd. Echter, vanaf 1 juli 2002 is er feitelijk sprake 
van een ‘haalplicht’, d.w.z. dat het ministerie van VROM de verzoeken om een verklaring ten behoeve van 
huursubsidie zelf indient bij de Huurcommissie. 
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Tabel 2.4 Instroom van zaken bij Huurcommissie, 1991-2003 
jaar instroom 

verzoekschriften
instroom rappelzaken instroom verzoeken om 

een verklaring tbv de 
huursubsidie

totaal

1991 93.025 40.188 133.213
1992 78.311 37.392 115.703
1993 75.051 34.750 109.801
1994 70.601 33.687 104.288
1995 60.773 33.082 16.135 109.990
1996 72.863 32.505 25.255 130.623
1997 57.382 36.103 31.624 125.109
1998 45.463 34.721 25.847 106.031
1999 33.474 34.687 22.899 91.060
2000 29.422 27.983 18.488 75.893
2001 23.417 33.339 15.347 72.103
2002 19.770 43.982 6.497 70.249
2003 19.614 27.167 20.261 67.042
Bron: Evaluatie Huurcommissie (Nationale Ombudsman, 2004) 

 
Om goed te kunnen inschatten welke verklarende variabelen het meest geschikt 
zijn om de ontwikkeling van het aantal huurzaken te verklaren, is het belangrijk 
te weten waar het grootste deel van de zaken inhoudelijk over gaat. In Tabel 2.5 
zijn de huurzaken weergegeven die via een dagvaarding bij de rechtbank 
Utrecht zijn ingestroomd in de periode 2000-2004.  
 
Tabel 2.5 Aantal huurzaken rechtbank Utrecht, dagvaarding, naar rechtsgebied en categorie, 

2000-2004 
Rechtsgebied Categorie 2000 2001 2002 2003 2004 
huurkoop  3% 2% 1% 3% 4% 
pachtrecht  0% 0% 0% 0% 0% 
huurrecht achterstallige huur 18% 16% 21% 19% 19% 
 afrekening servicekosten 0% 1% 0% 0% 1% 
 bedrijfsruimte ontbinding/ontruiming 4% 4% 4% 5% 5% 
 bedrijfsruimte, alleen achterstallige huur 3% 2% 3% 3% 2% 
 bedrijfsruimte, herstel goede staat 0% 0% 0% 0% 0% 
 bedrijfsruimtevord.ex art.7A:1624 e.v.BW 0% 0% 0% 0% 0% 
 huur roerende zaken 5% 7% 6% 6% 5% 
 overige huurrecht 5% 4% 4% 3% 4% 
 vordering huurder onderhoud/herstel 0% 0% 0% 0% 0% 
 woonruimte ontbinding/ontruiming 60% 61% 58% 61% 59% 
 woonruimte vord. ex art.7A:1623a e.v. BW 0% 0% 0% 0% 0% 
 woonruimte, herstel goede staat 1% 2% 1% 1% 1% 
  100% 100% 100% 100% 100% 
 Totaal aantal huurzaken Utrecht 3.558 3.828 4.193 4.721 4.963 
 Totaal aantal huurzaken Utrecht in PMJ-CB 3.775 4.014 3.927 5.516 7.799 
Bron: Raad voor de rechtspraak 

 
Het blijkt dat betalingsproblemen bij de huurder voor het grootste deel de 
achtergrond vormen van het aantal rechtszaken. Drie op de vijf zaken gaan over 
ontbinding van het huurcontract, dan wel ontruiming van de woning. Dit 
gebeurt meestal wanneer de huurder bij voortduring zijn/haar 
betalingsverplichting niet nakomt. Uiteraard kunnen ook andere redenen een 
rol spelen, zoals overlast. Verder betreft één op de vijf zaken situaties waarbij 
betalingsproblemen nog niet zulke verstrekkende gevolgen hebben, namelijk 
wanneer sprake is van achterstallige huur. De rest van de zaakscategorieën zijn 
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in relatief belang te verwaarlozen. In de laatste twee rijen van de tabel is te zien 
dat, met uitzondering van 2004, de rechtbankcijfers niet veel afwijken van de 
instroomcijfers die in PMJ-CB zijn opgenomen. 
Betalingsproblemen lijken dus een belangrijke rol te spelen bij de gang naar de 
kantonrechter op het gebied van huurgeschillen. Volgens onderzoek van Intrum 
Justitia9 (2004) komen betalingsproblemen steeds vaker voor. Zowel het aantal 
vorderingen als de gemiddelde hoogte per vordering is fors toegenomen in de 
afgelopen jaren. Met name onder ouderen neemt het aantal vorderingen toe. 
Opvallend is dat vooral 65-plussers problemen hebben met het betalen van de 
huur en de energierekening. Uit eerder onderzoek van Intrum Justitia onder 
huishoudens in Nederland blijkt dat echtscheidingen een belangrijke oorzaak 
zijn voor de financiële problemen. Ook verlies van baan en de invoering van de 
euro spelen volgens Intrum Justitia een rol. Verder blijkt dat de 
betalingsproblemen voor de voorziening van de primaire levensbehoeften niet 
op zichzelf staan; meestal gaan deze gepaard met een groot aantal andere 
onbetaalde rekeningen. 
 
Dat huurders daadwerkelijk met betalingsproblemen te maken krijgen, komt 
voor een groot deel doordat woningcorporaties professioneler en zelfstandiger 
zijn geworden. In de jaren negentig is de rol van de overheid door de Nota 
Volkshuisvesting in de Jaren Negentig en het Besluit Beheer Sociale Huursector 
veranderd van dirigistisch naar voorwaardenscheppend. De meeste 
gemeentelijke woningbedrijven werden verzelfstandigd, en de overheid trad 
meer naar de achtergrond. Sindsdien worden huurachterstanden sneller 
gesignaleerd en worden gespecialiseerde incassobureaus en 
gerechtsdeurwaarders ingeschakeld om vorderingen te innen.  
De laatste jaren is er sprake van een afname van het aantal sociale 
huurwoningen, zowel in absolute als in relatieve zin. Eind 1997 bestond de 
sociale huursector nog uit circa 2.453.500 woongelegenheden en had de sector 
nog een aandeel van 38% in de totale woningvoorraad. In 2003 maakte de 
sociale huursector met circa 2.420.500 woongelegenheden ongeveer 35% uit van 
de totale woningvoorraad in Nederland.  
Bovendien is de dynamiek in de gehele markt voor huurwoningen afgenomen, 
wat te zien is in de verminderde doorstroming van bewoners van de huur- naar 
de koopsector (Ministerie van VROM, 2003). De koop- en de huurmarkt zijn in 
relatief korte tijd uit elkaar gegroeid. Waar de koopwoningen ook in verhouding 
tot de groei van de inkomens in de afgelopen jaren duurder zijn geworden, zijn 
de huurwoningen in verhouding tot de inkomensontwikkeling wat goedkoper 
geworden. Dit heeft tot gevolg dat steeds minder huishoudens de stap van huur 
naar koop kunnen en/of willen maken. Het gevolg is dat minder huurwoningen 
vrijkomen voor degenen die een ander huurhuis zoeken, en dat minder 
huurwoningen beschikbaar zijn voor starters. De afname van het aanbod wordt 
verder versterkt doordat er ook minder huurwoningen vrij komen doordat 
ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Krapte op de markt voor 
huurwoningen in de grote steden kan verder ten koste gaan van de 
onderhandelingspositie van huurders. De huren zijn hoog en er bestaan lange 
wachtlijsten om voor een andere huurwoning in aanmerking te komen. 

                                               
9 Intrum Justitia is een van de grotere incassobureaus, gespecialiseerd in het innen van vorderingen op consumenten 

en bedrijven. 
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Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Per 1 juli 1995 is het Besluit verklaring huurgegevens individuele huursubsidie in 
werking getreden, onderdeel van de Wet individuele huursubsidie (Stb. 1995, 
327). Dit besluit bevat voor de groep huurder van woningen in de particuliere 
sector de verplichting om bij een aanvraag voor subsidie nadere informatie te 
verschaffen, de zogenoemde ‘brengplicht’. Voor huurders ontstaat hiermee een 
voordeel, namelijk dat uit de aanvraag kan blijken dat de met de verhuurder 
afgesproken huurprijs boven de maximaal redelijke huurprijs ligt. De huurder 
kan dan stappen ondernemen om de huurprijs te verlagen. 
 
Op 1 juli 1997 is de Wet individuele huursubsidie vervangen door de 
Huursubsidiewet (Stb. 1997, 269). Voor de invoering van deze wet zijn drie 
hoofddoelstellingen geformuleerd (Ministerie van VROM, 2001): 
– matiging van de huurlasten voor de lagere inkomens en specifieke 

doelgroepen; 
– vergroting van de doelmatigheid; 
– vereenvoudiging van de regelgeving en de uitvoering daarvan. 

 
In de wet is o.a. een stelsel van normhuren van kracht. De normhuren geven 
aan wat de huur is die een huishouden met een bepaald inkomen zou moeten 
betalen. Daarbij is gekozen voor een lijn die stijgt met het inkomen. In de wet is 
opgenomen dat jaarlijks per 1 juli de normhuren worden aangepast. Verder is 
op 1 juli 1998 in de Huursubsidiewet een vangnetregeling opgenomen voor 
huurders die met een forse inkomensdaling (tenminste 20%) te maken hebben 
en op basis van hun oorspronkelijke (gezins)inkomen geen of minder 
huursubsidie ontvangen (Stb. 1998, 298). In zulke gevallen heeft het College van 
burgemeester en wethouders de bevoegdheid gekregen tot het toekennen van 
bijzondere bijdragen. Dit zou kunnen leiden tot minder gerechtelijke 
procedures. 
 
Op 27 juli 1998 werd de Wet op het overleg huurders verhuurder van kracht 
(Stb. 1998, 501). De wet verplicht de verhuurder met huurdersorganisaties te 
overleggen, adviezen serieus te nemen en geld beschikbaar te stellen. Het effect 
van deze wetgeving kan twee kanten op gaan: enerzijds minder procedures door 
verbeterde communicatie tussen huurder en verhuurder, anderzijds meer 
procedures door verbeterde informatie bij de huurder. 
 
In 2001 heeft een reorganisatie van de Huurcommissie plaatsgevonden 
(Huurcommissie, 2004). Volgens de evaluatie van de Nationale Ombudsman 
(2004) heeft de Huurcommissie in dat jaar nauwelijks geproduceerd terwijl er 
wel nieuwe verzoekschriften binnenkwamen. Mede daardoor zijn er forse 
achterstanden ontstaan, waardoor doorstroming van uitspraken van de 
Huurcommissie naar de kantonrechter dat jaar zijn achtergebleven. 
 
Vanaf 2002 is nieuw huurbeleid ingevoerd met een aantal ingrijpende 
wijzigingen. Kernpunt van het huurbeleid voor de lange termijn vormt een 
stelsel van referentiehuren waardoor de transparantie van de woningmarkt 
wordt vergroot. De eerste reeks wijzigingen, onder andere in het Besluit 
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huurprijzen woonruimte en het Besluit Beheer Sociale Huursector, is per 1 juli 
2002 ingevoerd (Stb. 2002, 193). De belangrijkste wijzigingen betreffen: 
– De maximale huurprijsgrens voor zelfstandige woningen, woonwagens en 

standplaatsen is per 1 juli 2002 voor een periode van drie jaar bevroren. 
– De maximale huurprijsverhoging wordt gerelateerd aan de afstand tussen 

het niveau van de actuele huurprijs en de maximale huurprijsgrens. Het 
algemene huurverhogingspercentage wordt vervangen door zogenoemde 
gestaffelde huurverhogingspercentages. De huurverhogingspercentages zijn 
vervolgens afgeleid van het gemiddelde inflatiepercentage van de afgelopen 
vijf jaar. Daarbij geldt over het algemeen hoe groter de afstand tussen de 
huurprijs en de maximale grens, des te groter is de maximale 
huurverhoging. 

– De verouderingsaftrek voor zelfstandige woonruimte wordt in fases 
afgebouwd vanaf 1 juli 2002. Per 1 juli 2004 is deze geheel afgeschaft. 

 
Door deze aanpassingen verschuiven veel woningen die voorheen onder de 
gereguleerde sector vielen, naar de geliberaliseerde sector. Dit betekent voor 
deze woningen dat wanneer er geschillen optreden tussen huurder en 
verhuurder, deze niet door de Huurcommissie beslecht kunnen worden, maar 
direct de rechter om een oordeel wordt gevraagd.  
 
Als onderdeel van het nieuwe huurbeleid is per 1 augustus 2003 is de Integrale 
Herziening van de Huurwetgeving 2e tranche (IHH-2)10 ingevoerd (Stb. 2003, 
230). IHH-2 is met name gericht op hercodificatie van bestaande 
huurwetgeving: geen inhoudelijke aanpassingen maar verduidelijking van 
regelgeving. Wel is er een zeer relevante wijziging in het voeren van procedures 
opgenomen. Uitspraken van de Huurcommissie die ter beoordeling aan de 
kantonrechter worden voorgelegd, worden niet meer via een 
verzoekschriftprocedure ingeleid, maar via de dagvaardingsprocedure. De 
effecten daarvan zijn waarschijnlijk nog niet echt te zien in de realisatiecijfers 
van 2003. In het jaarverslag van de Huurcommissie over 2004 blijkt dat de 
wijziging in dat jaar zelfs leidt tot een afname van het totale aantal uitspraken 
dat naar de kantonrechter gaat. Dat is nadelig voor de Huurcommissie, 
aangezien de rechterlijke uitspraken die volgen belangrijke signalen opleveren 
over de kwaliteit van de uitspraken van de commissie. Daarnaast kunnen 
kantonrechterbeschikkingen aanleiding geven om het Huurcommissiebeleid aan 
te passen. In 2004 zijn 75% minder beschikkingen ontvangen. In 2002 en 2003 
zijn respectievelijk 248 en 306 kantonrechterbeschikkingen ontvangen. In 2004 
waren dit er slechts 65. Als mogelijke verklaringen worden aangedragen: 
– De reeds genoemde verandering van verzoekschriftprocedure naar 

dagvaardingsprocedure. De dagvaardingsprocedure kan als ingewikkeld en 
duur worden ervaren. 

– Een dagvaardingsprocedure vergt meer tijd. Mogelijk zijn zaken die na 1 
augustus 2003 bij de rechter aanhangig zijn gemaakt in 2004 nog niet 
afgerond. 

– De voorheen in de Huurprijzenwet opgenomen verplichting voor de 
kantonrechter om een afschrift van de beschikking aan de Huurcommissie 
te zenden, is bij inwerkingtreding van IHH-2 komen te vervallen. 

                                               
10 IHH-1 werd op 30 november 1999 ingevoerd. 
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Het is voor de rechter bovendien lastig om de beschikkingen over 
Huurcommissiezaken te onderscheiden van de overige (huur)zaken. Daardoor is 
ook het vrijwillig toezenden aan de Huurcommissie van de beschikkingen over 
Huurcommissiezaken niet eenvoudig. Dat probleem is door de invoering van de 
dagvaardingsprocedure vergroot.  
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
De analyses van gegevens van de rechtbank Utrecht en literatuuronderzoek 
hebben tot een aantal extra inzichten geleid met betrekking tot bepalende 
factoren voor de ontwikkeling van het aantal huurzaken. Waarschijnlijk zijn de 
variabelen die in de eerste modelversie zijn getest te algemeen en niet 
voldoende toegespitst op de huurproblematiek. Vanuit de participatietheorie 
zou in plaats van de bevolking (of een gedeelte daarvan zoals een bepaalde 
leeftijdsgroep) beter het aantal huurders of het aantal huurwoningen kunnen 
worden meegenomen. Daarbij is eveneens de verhouding met het aantal 
koopwoningen van belang, want als er relatief meer koopwoningen bijkomen, 
zullen relatief minder huurgeschillen voorkomen. Ook het onderscheid tussen 
sociale sector en vrije marktsector binnen de categorie huurwoningen lijkt 
zinvol. De meeste verzoekschriftprocedures gaan over geschillen die spelen in 
de sociale huursector.  
Uit onderzoek van Intrum Justitia (2004) blijkt verder dat omvangrijke schulden 
bij huurders vaak tot betalingsproblemen en mogelijke geschillen leiden. 
Opname van een variabele die de omvang van schulden of 
betalingsachterstanden uitdrukt, lijkt derhalve zinvol. Tot slot blijkt dat de 
ontwikkeling van huurprijzen een belangrijke factor is. Huurverhogingen 
kunnen een potentiële bron van conflicten zijn. 
 
Samenvattend is het voorstel om de volgende nieuwe variabelen (of varianten 
daarvan) te verzamelen en in de modelspecificatie te testen: 
– aantal (of aandeel) huurwoningen boven/onder de liberalisatiegrens (sociale 

sector vs. vrije markt huurwoningen) 
– verhouding huurwoningen/koopwoningen 
– huurprijsontwikkeling 
– hoogte schulden (leningen)/indicator voor betalingsachterstanden 
 
Gegevens omtrent schuldenproblematiek kunnen worden verzameld vanaf CBS 
Statline, gegevens over huurprijzen en de woningmarkt bij het ministerie van 
VROM en ABF Research. 
 
De dalende trend van het aantal verzoekschriftprocedures lijkt gedeeltelijk 
samen te hangen met het feit dat veel zaken die voor de rechter komen in eerste 
instantie bij de Huurcommissie zijn ingediend. De instroom van zaken bij de 
Huurcommissie vertoont eveneens een dalende trend. Verder speelt mee dat de 
omvang van de sociale huursector dalende is ten opzichte van de vrije 
marktsector en de koopsector. Deze ontwikkeling draagt waarschijnlijk bij aan 
de stijgende trend binnen de dagvaardingsprocedures. Ten slotte komt het beeld 
naar voren dat woningcorporaties steeds professioneler worden, en een strikt 
incassobeleid hanteren bij betalingsachterstanden. Mogelijk ontstaan door deze 
gedragsverandering meer conflicten en huurgeschillen. 
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Op het gebied van wijzigingen in wet- en regelgeving lijken er twee concrete 
aanknopingspunten te zijn voor opname van dummyvariabelen, die voor deze 
wijzingen corrigeren. In de eerste plaats lijkt de sterke afname van het aantal 
verzoekschriftprocedures in 2001 het gevolg te zijn van de enorme 
achterstanden van de Huurcommissie dat jaar (Nationale Ombudsman, 2004). 
Deze achterstanden waren op hun beurt weer het gevolg van de grootschalige 
reorganisatie van de Huurcommissie.  
Bij de dagvaardingsprocedures kan worden overwogen om voor 2003 een 
dummyvariabele op te nemen. In dat jaar is een explosieve toename van het 
aantal huurzaken te zien, die slechts voor een klein deel door het model kan 
worden verklaard. Uit Companen (2004) blijkt dat de nieuwe regelgeving op 
huurgebied die vanaf 1 juli 2002 gefaseerd is ingevoerd, grote invloed heeft 
uitgeoefend op de relaties tussen huurders en verhuurders. De bevriezing van 
de maximale huurprijsgrens heeft problemen opgeleverd voor 40% van de 
verhuurders. De afschaffing van de verouderingsaftrek heeft voor 70% van de 
huurwoningen gevolgen gehad voor het aantal woningwaarderingspunten, en 
daarmee voor de hoogte van de maximale huur. Door de aanpassingen 
verschoven veel woningen die voorheen onder de gereguleerde sector vielen, 
naar de geliberaliseerde sector. Geschillen moeten dan direct voor de rechter 
worden gebracht, de Huurcommissie speelt immers geen rol in de 
geliberaliseerde sector. Dat in 2002 nog geen sterke effecten zichtbaar zijn, komt 
mogelijk doordat (i) de wijziging pas halverwege het jaar heeft plaatsgevonden, 
en (ii) er vertraging is opgetreden in de aanpassing aan de nieuwe wetgeving. 
Tabel 2.6 vergelijkt de eerste modelversie met het resultaat van toetsing van de 
nieuw gevonden variabelen in de specificatie voor huurzaken die via een 
dagvaarding worden aangebracht.  
 
Tabel 2.6  Schattingsresultaten kanton-dagvaarding huurzaken 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout)  coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) 0,05 (0,02) *** 0,03 (0,01))*** 
Bevolkingsdichtheid -0,97 (0,50) *  
Van echt scheidenden  0,18 (0,08))** 
Van echt scheidenden in voorgaand jaar -0,29 (0,11) **  
Totaal huurwoningen    0,98 (0,41))** 
Dummy voor 2003    0,20 (0,04))*** 
       
Verklaringsgraad R2 0,19 0,29
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19
Aantal jaar observaties T 14 15
Gemiddelde voorspelfout arrondiss.niveau 12% 13% a)

Gemiddelde voorspelfout nationaal niveau 8% 10% a)

a) excl. dummy 2003 (want in voorspelperiode) 

Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Uit de laatste kolom van de tabel blijkt dat het totale aantal huurwoningen ‘het 
doet’ als verklarende variabele voor het aantal huurzaken. Dit is volgens onze 
verwachting, want een groot deel van de conflicten binnen de sociale sector kan 
immers door de Huurcommissie worden beslecht. Dagvaardingsprocedures 
betreffen ook de particuliere sector. Verder blijkt dat de dummyvariabele die de 
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wijziging in regelgeving op huurgebied uitdrukt sterk significant is, met een 
geschat effect van ongeveer 0,20. Ten opzichte van de oude modelversie is het 
moeilijk te verklaren negatieve teken van de van echt scheidende personen 
omgebogen in een positief teken. Ook is de autonome trend omlaag gebracht, 
en de verklaringskracht flink gestegen. 
 
De variabelen die zijn getest om tot een verbeterde modelspecificatie van de 
huurzaken ingeleid door een dagvaarding te komen, kunnen we ook gebruiken 
voor verbetering van de specificatie van de zaken die worden ingeleid door een 
verzoekschrift. Uiteindelijk komen we dan tot een verbeterde modelspecificatie 
zoals te zien in Tabel 2.7. 
 
Tabel 2.7 Schattingsresultaten kanton-verzoekschriften huurzaken 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout) coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) -0,12 (0,04) *** -0,12 (0,03) *** 
Uitkeringen bijstand 1,10 (0,52) **  
Bruto toegevoegde waarde in voorgaand jaar 1,83 (0,74) **  
Sociale huurwoningen  2,36 (0,75) *** 
Van echt scheidenden 2 jaar geleden  0,66 (0,32) ** 
Instroom huurzaken in voorgaand jaar -0,65 (0,13) *** -0,63 (0,11) *** 
Instroom huurzaken 2 jaar geleden -0,32 (0,12) ** -0,33 (0,10) *** 
   
Verklaringsgraad R2 0,37 0,35  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19  
Aantal jaar observaties T 10 13  
Gemiddelde voorspelfout arrondiss.niveau 32% 33%  
Gemiddelde voorspelfout nationaal niveau 4% 5%  
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
In de nieuwe specificatie is de variabele sociale huurwoningen opgenomen. Dit 
is volgens verwachting, omdat de verzoekschriftprocedures met name zaken 
betreffen in de gereguleerde sector, die voor een groot deel overlapt met de 
sociale huursector. De overige nieuwe variabelen (gemiddelde rekenhuur en 
aantal schuldsaneringen) bleken geen significante invloed uit te oefenen op het 
aantal huurzaken. Ook een dummyvariabele betreffende de achterstanden van 
de Huurcommissie in 2001 bleek niet significant. Ten slotte is het aantal van 
echt scheidende personen met twee jaar vertraging opgenomen, waarbij het 
idee is dat een echtscheiding financiële problemen kan veroorzaken die kunnen 
leiden tot een huurachterstand. De variabelen ‘uitkeringen bijstand’ en ‘bruto 
toegevoegde waarde’ uit de eerste modelversie zijn niet langer significant. 
 
De nieuwe modelspecificatie vertoont in statistische zin geen verbetering. De 
verklaringsgraad is zelfs een fractie lager dan in de eerste modelversie. Wel is er 
een beter ‘verhaal’ bij te vertellen, met opname van een directe link tussen het 
aantal sociale huurwoningen en het aantal huurzaken. De nieuwe specificatie 
draagt zo bij aan de plausibiliteit van het model. 
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2.3 Arbeidszaken, dagvaardingen 
 
Te onderzoeken aspecten 
Het tweede zaakstype dat we aan een nader onderzoek onderwerpen, bestaat uit 
arbeidszaken die worden ingeleid met een dagvaarding. De ontwikkeling van de 
instroom van deze zaken is te zien in Figuur 2.3. 
 
Figuur 2.3 Ontwikkeling instroom dagvaardingen arbeid, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
De figuur laat zien dat de instroom van arbeidszaken ingeleid via een 
dagvaarding gemiddeld genomen is toegenomen. Wel zijn er een aantal 
opvallende ontwikkelingen, met name de sterke afname van de instroom in 
1999. 
 
Tabel 2.8 geeft de specificatie van de eerste modelversie weer.  
 
Tabel 2.8 Specificatie eerste modelversie, dagvaardingen arbeid 
Variabele: geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) 0,05 * 0,03 
Uitkeringen werkloosheid in voorgaand jaar 0,31 * 0,16 
Eigen bijdrage Wrb in voorgaand jaar -0,57 ** 0,24 
Commercieel uurloon advocaat -2,47 ** 1,23 

    
Verklaringsgraad: R2 = 0,20  
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 11 groeicijfers (1993-2003) 
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
In de eerste modelversie is er een positief verband gevonden met het aantal 
werkloosheidsuitkeringen in het voorgaande jaar. Dit verband is volgens 
verwachting, aangezien in tijden van economische malaise er meer 
ontslagprocedures zullen voorkomen.  
Daarnaast spelen de kosten voor het inschakelen van een advocaat een rol, 
zowel in de gesubsidieerde als de commerciële rechtsbijstand. Hogere 
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advocaatskosten hangen samen met een lagere instroom van arbeidszaken. 
Verder is een stijgende trend zichtbaar van 5% per jaar die niet kan worden 
verklaard met behulp van de genoemde variabelen. De verklaringsgraad van de 
modelspecificatie is met 20% niet erg groot.  
 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de 
arbeidszaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er aanvullende 
verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie kunnen 
worden opgenomen. Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en regelgeving 
op het gebied van arbeidsrecht geïnventariseerd.  
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Rechtsgeschillen over arbeidszaken worden behandeld door de kantonrechter. 
Deze zaken betreffen voornamelijk ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
wegens zogenaamde dringende en gewichtige redenen (zoals misleiding van de 
werkgever, in ernstige mate onbekwaam of ongeschikt zijn van de werknemer, 
mishandeling van collega’s, diefstal). De ontslagprocedure wordt in deze 
gevallen ingeleid met een verzoekschrift. Daarnaast zijn er redenen van ontslag 
die anders van aard zijn (zoals een mislukte ontslagaanvraag bij de CWI, 
aanvraag van een ontslagvergoeding na ontslagaanvraag bij de CWI, ontslag op 
grond van discriminatie), of kunnen er andere rechten in het geding zijn op de 
werkvloer, zoals bij onveilige werkomstandigheden. In deze gevallen wordt een 
dagvaarding verstuurd. De verzoekschriftprocedure is van oudsher minder 
formeel, goedkoper, en verloopt veel sneller dan de dagvaardingsprocedure. In 
het huidige procesrecht is er materieel echter bijna geen verschil meer tussen 
dagvaardingen en verzoekschriften. In 2003 stroomden bij de rechtbanken 
78.500 arbeidszaken via een verzoekschrift in, en 13.769 via een dagvaarding. 
 
Om te bepalen welke factoren de ontwikkeling van het aantal arbeidszaken dat 
via een dagvaarding instroomt bepalen, is het belangrijk te weten waar deze 
zaken inhoudelijk over gaan. In Tabel 2.9 zijn de verschillende soorten 
arbeidszaken weergegeven die via een dagvaarding bij de rechtbank zijn 
ingestroomd in de periode 2000-2004. De zaakscategorieën geven goed weer wat 
de inhoud is van dagvaardingen arbeidszaken. Met de kennis over de inhoud 
van dagvaardingen arbeidszaken in het achterhoofd kan er doelgericht worden 
gezocht naar factoren die invloed kunnen hebben op het aantal dagvaardingen 
arbeidszaken. 
  
Het CBS noemt in de publicatie Rechtspraak in Nederland 2003 (CBS, 2005, p.35 
en verder) een aantal ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op arbeid en 
ontslag. Veranderingen in bevolkingsgegevens worden naast het aantal 
verzoekschriften en ontslagaanvragen bij het CWI geplaatst. Een aantal van deze 
veranderingen zou eveneens kunnen doorwerken in het aantal dagvaardingen 
arbeidszaken bij de kantonrechter. Een deel van de door de CWI behandelde of 
afgewezen zaken komt immers alsnog via een dagvaarding bij de rechter terecht.  
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Tabel 2.9 Aantal arbeidszaken rechtbank Utrecht, dagvaarding, naar categorie, 2000-2004 
Categorie 2000 2001 2002 2003 2004
(Collectieve) staking 0% 0% 0% 0% 0%
Aanpassing arbeidsduur 0% 0% 0% 0% 0%
Bedrijfsongeval 1% 1% 1% 1% 1%
Concurrentiebeding 3% 2% 2% 2% 3%
Inschaling/functiewaardering 0% 0% 0% 0% 0%
Kennelijk onredelijk ontslag 3% 3% 4% 7% 8%
Loonvordering bij betwiste ziekte WULBZ/ZW 1% 1% 1% 1% 1%
Loonvordering ex CAO beroepsgoederenvervoer 2% 3% 1% 1% 1%
Loonvordering (met of zonder ontslag) 43% 48% 50% 48% 43%
Nietig/onrechtmatig ontslag 5% 5% 4% 4% 3%
Overig arbeidsrecht 15% 10% 13% 14% 14%
Uitleg arbeidsovereenkomst (verklaring voor recht) 1% 2% 0% 0% 0%
Uitzendovereenkomst 1% 0% 0% 0% 0%
Vordering ex CAO 17% 18% 14% 10% 13%
Vordering ex WOR 0% 0% 0% 0% 0%
Vordering wedertewerkstelling 9% 6% 10% 12% 13%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
Bron: Raad voor de rechtspraak 

 
In Tabel 2.10 is een samenvatting van een aantal trends te zien die mogelijk 
relevant zijn voor de ontwikkeling van arbeidszaken. Gegevens hierover zijn 
betrokken van CBS Statline.  
 
Tabel 2.10 Bevolkingsgegevens omtrent werkzame personen, 1997-2004 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Werkzame beroeps-
bevolking (x 1.000) 5.628 5.850 6.042 6.119 6.291 6.337 6.314 6.219
waarvan mannen 61% 60% 60% 59% 59% 58% 57% 57%
waarvan vrouwen 39% 40% 40% 41% 41% 42% 43% 43%
waarvan werknemers in 
vaste arbeidsrelatie 90% 90% 90% 91% 92% 92% 93% 92%
waarvan werknemers in 
flexibele arbeidsrelatie 10% 10% 10% 9% 8% 8% 7% 8%
Zelfstandigen (x 1.000) 755 737 726 798 771 788 800 818
Banen van werknemers, 
eerste kwartaal (x 1.000)  6.528 6.777 7.015 7.186 7.357 7.453 7.475 7.368
Bron: CBS Statline 

 
In de tweede rij van de tabel is de ontwikkeling van de werkzame 
beroepsbevolking weergegeven. Een deel van de bevolking zal per definitie niet 
met een arbeidszaak te maken krijgen: de niet-werkzame (beroeps)bevolking. In 
de eerste versie van het model is nog niet voor deze groep gecorrigeerd. Naar 
verwachting zal een stijging in de werkzame beroepsbevolking een stijging van 
het aantal dagvaardingen arbeidszaken tot gevolg hebben. Uit Tabel 2.10 blijkt 
echter dat de groei van de werkzame beroepsbevolking de laatste jaren is 
afgenomen. In 2003 en 2004 is zelfs een daling zichtbaar. Deze daling is 
uitsluitend het gevolg van een afname van het aantal mannelijke werknemers. 
Het aandeel van vrouwen is gestegen. 
De verandering in de samenstelling naar geslacht van de groep werkzame 
personen zal wellicht een stijging van het aantal dagvaardingen veroorzaken, 
aangezien vrouwen andere arbeidsomstandigheden behoeven op de werkvloer. 
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Omdat regelgeving en richtlijnen daarvoor wellicht nog minder zijn 
uitgekristalliseerd, zouden vrouwen vaker in een conflictsituatie met de 
werkgever terecht kunnen komen.11  
 
Verder wordt in Tabel 2.10 de ontwikkeling van het aantal vaste en flexibele 
arbeidsrelaties weergegeven. Bij een vaste arbeidsrelatie is de duur onbepaald. 
Sinds 1999 heeft een verschuiving plaatsgehad van flexibele naar vaste 
dienstverbanden, mede door conjuncturele redenen en het van kracht worden 
van de Wet Flexibiliteit en zekerheid (Flexwet). Een dalende hoeveelheid vaste 
arbeidsrelaties brengt naar verwachting een daling van het aantal dagvaardingen 
arbeidszaken met zich mee. Bij ontslag uit vaste dienst is immers een procedure 
nodig, in tegenstelling tot de situatie bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst 
na een tijdelijk dienstverband. 
Een andere factor die een rol kan spelen in de ontwikkeling van het aantal 
arbeidszaken is of een persoon zelfstandig ondernemer is of in loondienst werkt. 
In Tabel 2.10 wordt de ontwikkeling van het aantal zelfstandige ondernemers 
weergegeven. Ook geeft de tabel een overzicht van de ontwikkeling van het 
aantal banen van werknemers.12 Dit aantal stijgt tot 1999 gestaag, waarna de 
groei minder sterk wordt en zelfs negatief wordt in 2004. Dit is het gevolg van 
economische stagnatie en daarmee vaak gepaard gaande reorganisaties. De 
ontwikkeling van het aantal banen van werknemers is waarschijnlijk wel van 
invloed op het aantal dagvaardingen, maar de richting is onduidelijk. 
 
Een dagvaarding arbeidszaken kan eveneens ontstaan doordat iemand een 
vergoeding vordert na een verleende ontslagvergunning van de CWI of doordat 
de CWI een aanvraag afwijzen. De mutaties in het aantal ontbindingsprocedures 
kunnen op deze manier doorwerken in de aantallen dagvaardingen 
arbeidszaken. In geval van groei van het aantal ontbindingsprocedures zal dit 
naar verwachting eveneens groei veroorzaken van het aantal dagvaardingen 
arbeidszaken, aangezien er vaker sprake zal zijn van een afwijzing door de CWI. 
Tabel 2.11 laat de trends zien van 1993-2004 in het aantal ontslagaanvragen, 
ontbindingsverzoeken en ontslagprocedures. 
 
Ten slotte zijn rechtzoekenden de laatste jaren eerder geneigd om voor hun 
rechten op te komen. Ook is de rechtzoekende beter op de hoogte van 
juridische mogelijkheden om slecht werknemerschap tegen te gaan en heeft 
tevens goed toegang tot het recht.13 Ontwikkelingen als de meer vaardige 
rechtzoekende zijn lastig te operationaliseren in kwantitatieve variabelen en 
daardoor niet goed op te nemen in het prognosemodel. 
 

                                               
11 Hiervoor ontbreekt echter een goede onderbouwing. Een indicatie is wel dat nu de arbeidsparticipatie onder 

vrouwen groeit er inmiddels wetten op ‘zorg naast werk’ aangepast zijn. Dit laat zien dat de groep werkende 
vrouwen afwijkt van de bestaande groep werkenden. 

12 Deze gegevens zijn op gemeente niveau beschikbaar voor de jaren 1993-2004. Voor de jaren 1993 en 1994 gaan de 
cijfers per 30 september, terwijl voor de latere jaren de aantallen per 31 december gaan. Daarnaast worden al die 
cijfers voorlopig genoemd. 

13 Zie bijvoorbeeld Van Velthoven en ter Voert (2004), de Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand (Jungmann en 
Combrink, 2005) en het periodieke Aanvullend Voorzieningen Onderzoek (SCP, 2003) 
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Tabel 2.11 Ontslagaanvragen, ontbindingsverzoeken en ontslagprocedures 

jaar ontslagaanvragen
verleende 

ontslagaanvragen
ontbindings-

verzoeken
 

ontslagprocedures
 

  CWI CWI kantonrechter vzs CWI en kanton vzs 

1993 113.625  36.918 150.543*

1994 89.732  43.869 133.601*

1995 68.348  45.555 113.903*

1996 60.423  44.426 104.849*

1997 49.790  38.220 88.010*

1998 39.614  40.106 79.720*

1999 46.745  31.277 78.022 

2000 44.159  34.434 78.593 

2001 54.376 46.225 45.629 100.005 

2002 70.925 51.222 68.331* 139.256 

2003 85.881 64.702 78.491* 164.372 

2004 90.253 69.110 72.011* 162.264 
* indirecte cijfers 
Bron: Ontslagstatistiek (Ministerie van SZW, 2005) 

 
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Naast de bovengenoemde ontwikkelingen kunnen ook wets- en 
beleidsveranderingen invloed hebben gehad op de instroom van arbeidszaken. 
Mogelijk relevante wijzigingen in wet- en regelgeving zullen hieronder worden 
besproken. 
 
De Arbeidsomstandighedenwet reguleert de arbeidsomstandigheden en is 
gefaseerd ingevoerd op 1 januari 1983, 1 juni 1985 en 1 januari 1988. Deze wet 
verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de omstandigheden waarin een 
werknemer zich bevindt gedurende zijn werk niet nadelig zijn voor de 
gezondheid en veiligheid van zichzelf en anderen. Door de jaren heen zijn er 
verfijningen in aangebracht. Zo zijn in 1996 de grenswaarden voor de noodzaak 
van gehoorbescherming verfijnd, is in 1997 asbest erkend als gevaarlijke stof, en 
heeft een werknemer sinds 2003 recht op een rookvrije werkplek. Ter bewaking 
van de arbeidsomstandigheden is er de Arbeidsinspectie. Deze voert controles 
uit op de wetgeving en kan — in het geval van wanprestatie van de werkgever — 
bestuurlijke boetes opleggen. In 1998 is bepaald dat door de werkgever verplicht 
een Arbo-dienst moet worden geraadpleegd. 
 
De Arbeidswet 1919 is in 1995 vervangen door de Arbeidstijdenwet 1995. Deze 
wet is gefaseerd in werking gegaan, voor het grootste deel op 1 januari 1996. 
Rechtens deze wet kunnen alle werknemers aanspraak maken op flexibele 
werktijden om zorg met het werk te kunnen combineren als dit nodig is, mits 
het de bedrijfsbelangen niet onnodig schaadt. De wet voegt o.a. een aantal 
beschermende rechten toe voor vrouwen, met betrekking tot bijvoorbeeld 
zwangerschapsverlof.  
In 1999 trad de Wet Flexibiliteit en Zekerheid in werking, ook wel Flexwet 
genoemd. Deze wet legde de belangrijkste zaken vast rondom tijdelijke 
contracten, uitzendkrachten, opzegtermijnen en dergelijke. 
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De in 2001 ingevoerde Wet Arbeid en Zorg leidt allerlei vormen van verlof 
(bijvoorbeeld zorgverlof, calamiteitenverlof, adoptieverlof, kraamverlof, 
zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en Wet Financiering 
Loopbaanonderbreking) in goede banen.  
Voor iedereen die op en na 1 april 2002 langdurig ziek is geworden, gelden 
volgens de Wet verbetering Poortwachter nieuwe regels, voorschriften, rechten 
en plichten. Met ingang van 1 januari 2004 zijn de regels aangepast op de 
nieuwe situatie waarin de werkgever verplicht is ook gedurende het tweede 
ziektejaar het loon door te betalen. Gedurende dat tweede jaar geldt echter niet 
meer de minimumloongarantie, de werkgever kan volstaan met doorbetaling 
van 70% van het loon.  
 
Sinds 1 december 2003 is discriminatie van gehandicapten of chronisch zieken 
verboden. Het onderscheid is alleen geoorloofd als dit nodig is voor de 
veiligheid en gezondheid of als er sprake is van objectieve rechtvaardiging. Ten 
slotte mag sinds 1 mei 2004 onder de Wet gelijke behandeling niet meer worden 
gediscrimineerd op grond van leeftijd bij werving, selectie en aanstelling van 
personeel, arbeidsbemiddeling, arbeidsvoorwaarden, bevordering en ontslag. In 
sommige — in de wet vastgestelde — gevallen blijft het geoorloofd om een 
leeftijdsgrens te stellen. 
 
Een laatste wijziging, waarvan het effect moeilijk in te schatten is, bestaat uit 
een verandering in het procesrecht. Op 1 januari 2002 vond een ingrijpende 
verandering in het wetboek van Burgerlijke rechtsvordering plaats. Voor 2002 
doorliep een dagvaardingsprocedure arbeidszaken de volgende stappen: 
indienen dagvaarding, conclusie van antwoord, conclusie van repliek en 
conclusie van dupliek. Na 1 januari 2002 is de procedure veranderd in: indienen 
dagvaarding, conclusie van antwoord en comparitie van partijen. In de praktijk 
betekent dit dat een schadevergoeding waar de vordering uit bestaat, nu niet 
meer afhankelijk is van de mening van de kantonrechter maar van de 
overeenstemming die wordt bereikt door de toenadering van de werkgever en 
werknemer. Het bereiken van overeenstemming vermindert de kans op een 
afwijzing, waardoor er vaker genoegdoening — al is dit soms beperkt — verkregen 
wordt door comparitie. De drempel van mogelijk gehele afwijzing van de 
vordering die in de oude situatie voor het starten van een zaak werd 
opgeworpen, zou door de herziening verlaagd kunnen zijn, waardoor een groter 
aantal rechtszaken wordt gestart. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
Na beschouwing van de bovengenoemde informatie is een aantal factoren aan 
te wijzen dat beschikbaar is en getoetst kan worden ter verklaring van de 
ontwikkeling van de instroom van arbeidszaken die via een dagvaarding worden 
ingeleid. Wat betreft de invloed van wet- en regelgeving kan een 
dummyvariabele worden opgenomen om te corrigeren voor het ingaan van de 
Flexwet in 1999. In dat jaar laat de instroom van dagvaardingen arbeid namelijk 
een verder onverklaarde sprong zien. Samenvattend komen de volgende 
variabelen in aanmerking voor opname in de modelspecificatie: 
– werkzame beroepsbevolking; 
– aantal mannen onder de werkzame beroepsbevolking; 
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– aantal vrouwen onder de werkzame beroepsbevolking; 
– aantal zelfstandigen; 
– aantal werknemers; 
– aantal banen van werknemers; 
– het aantal ontslagaanvragen bij de CWI (alleen landelijk beschikbaar); 
– een dummyvariabele om te corrigeren voor de invoering van de Flexwet in 

1999. 
 
Wanneer we deze variabelen in het model opnemen, blijkt dat de 
verklaringskracht niet ten goede te komen. Een verbetering van de specificatie is 
op dit moment dus niet haalbaar.14 Wellicht behoort toekomstige opname van 
één of meer van deze variabelen tot de mogelijkheden, aangezien een groot deel 
van de variabelen op dit moment slechts beschikbaar is voor een tijdsperiode 
die te kort is voor opname in het model. 
 
 
2.4 Familiezaken 
 
Te onderzoeken aspecten 
 
De familiezaken die door de civiele rechter worden behandeld, kunnen we 
onderverdelen in echtscheidingszaken, civielrechtelijke bijstandszaken, zaken 
rond bijzondere opname in een psychiatrisch ziekenhuis (BOPZ) en ‘overige 
familiezaken’. De laatste categorie leent zich volgens de verbetercriteria uit 
paragraaf 2.1 tot onderzoek naar een betere modelspecificatie. De ontwikkeling 
van de instroom van overige familiezaken is te zien in Figuur 2.4. 
 
Figuur 2.4 Ontwikkeling instroom verzoekschriften overig familie, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 
 

                                               
14 De proefprognoses die gemaakt zijn na het verbeteringsonderzoek laten zien dat de specificatie uit de eerste 

modelversie instabiel is. Uiteindelijk is om deze reden de modelspecificatie helemaal geschrapt, en vervangen door 
trendextrapolatie. 
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In de eerste modelversie hangt de ontwikkeling van de ‘overige familiezaken’ 
positief samen met het aantal werkloosheidsuitkeringen van 2 jaar geleden. 
Verder spelen het aantal van echt scheidende personen en de eigen bijdrage 
voor rechtzoekenden die een beroep doen op gesubsidieerde rechtsbijstand een 
rol, beiden via een negatief verband. De verklarende kracht van de geselecteerde 
achtergrondvariabelen in de eerste modelversie is gering (R2=0,11). Daarom 
moet in de analyse nader worden onderzocht wat voor problemen en 
achtergronden spelen bij de categorie familiezaken, waardoor mogelijk nieuwe 
verklarende factoren in beeld komen.  
Verder verdient het gevonden negatieve verband tussen de ontwikkeling van het 
aantal van echt scheidende personen en de ontwikkeling van het aantal zaken 
nadere aandacht. Dit verband kunnen we moeilijk interpreteren. Daarnaast is in 
de modelspecificatie een positief verband gevonden tussen het aantal 
werkloosheidsuitkeringen en de instroom van overige familiezaken.  
De geopperde verklaring in het rapport lijkt aannemelijk, namelijk dat 
economische problemen van invloed kunnen zijn (of samengaan met) op de 
sociale relaties binnen een huishouden. 
Financiële problemen kunnen leiden tot spanningen tussen partners, en er 
kunnen opvoedingsproblemen ontstaan. Deze verklaring wordt echter niet 
gestaafd met verwijzingen naar empirisch onderzoek. 
 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de 
familiezaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er aanvullende 
verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie kunnen 
worden opgenomen. Tot slot wordt de ontwikkeling van wet- en regelgeving op 
het gebied van personen- en familierecht vanaf 1995 geïnventariseerd. In de 
afgelopen jaren zijn veel wetswijzigingen doorgevoerd, die mogelijk effect 
hebben gehad op het aantal familiezaken dat voor de rechter komt. Bij een 
vergelijking van de ‘fit’ van het model (de door het model voorspelde 
ontwikkeling in de schattingsperiode) en de realisatie van de ontwikkeling van 
het aantal zaken blijkt dat vooral in de jaren 1996, 1999 en 2001-2002 relatief 
grote verschillen bestaan. 
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Bij overige familiezaken gaat het met name over zaken omtrent 
ondertoezichtstelling van minderjarigen, de zogenaamde ots-maatregelen. De 
(kinder)rechter kan een maatregel van ots uitspreken indien de ouders van het 
kind niet in staat blijken om voor hun kind te zorgen. In de meeste gevallen zal 
dat op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gebeuren, maar ook 
een ouder of een persoon die het kind al langere tijd in gezinsverband verzorgt 
en opvoedt (bijvoorbeeld een ander familielid) kan een verzoekschrift indienen. 
Naast ots-maatregelen komen in de categorie ‘overig familie’ andere procedures 
rond gezag over minderjarigen en adoptie voor. 
 
 
Tabel 2.12 laat zien hoe het aantal overige familiezaken bij de sector civiel van 
de rechtbank Utrecht is verdeeld naar een aantal inhoudelijke typeringen. Het 
verschil tussen het aantal zaken zoals opgenomen in PMJ-CB en de 
rechtbankgegevens is bijna geheel te wijten aan de categorie ots-zaken. Deze 
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vormen ongeveer de helft van overige familiezaken. Dit betreft niet alleen de 
instroom van eerste ots-opleggingen, maar ook aanverwante zaken zoals 
verlenging ots, uithuisplaatsingen etc.  
 
Tabel 2.12  Aantal overige familiezaken (excl. ots) rechtbank Utrecht, verzoekschrift, naar 

categorie, 2000-2004 
Categorie 2000 2001 2002 2003 2004
adoptie 5% 7% 6% 7% 6%
procesrecht 3% 4% 3% 3% 2%
registratie partnerschap 0% 0% 0% 0% 0%
curatele 5% 5% 4% 5% 5%
gezag en omgang 24% 21% 21% 21% 20%
huwelijk 18% 20% 18% 15% 18%
levensonderhoud 30% 29% 32% 35% 37%
overige verzoekschriften inzake 14% 13% 16% 13% 12%
 100% 100% 100% 100% 100%
Totaal aantal familiezaken Utrecht 1.631 1.621 1.889 1.807 2.027
Totaal aantal familiezaken PMJ-CB 3.536 3.380 3.808 3.856 4.294
Bron: Raad voor de rechtspraak 

 
De belangrijkste typen familiezaken gaan over gezag en omgang, huwelijk en 
levensonderhoud. Samen vormen zij ongeveer 70% van het aantal overige 
familiezaken (exclusief ots) in Utrecht. Zaken omtrent gezag en omgang 
betreffen voor een groot deel maatregelen om een minderjarige bescherming te 
geven, zie CBS (2004) voor een overzicht.  
 
Volgens het Burgerlijk Wetboek behoort iedere minderjarige onder gezag te 
staan. Indien een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke 
belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, kan de kinderrechter het 
kind onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling. Dit kan op verzoek 
van de Raad voor de Kinderbescherming (in de meeste gevallen), een met gezag 
belaste ouder of voogd, het Openbaar Ministerie, of iemand die de minderjarige 
verzorgt en opvoedt. De kinderrechter bepaalt de duur van de ots op ten 
hoogste één jaar, maar hij kan de duur telkens met ten hoogste één jaar 
verlengen.15 De jaarlijkse instroom en de eindejaarsstand bewegen zich al enige 
jaren rond de 5.000 respectievelijk 20.000 gevallen. Als het noodzakelijk is dat 
een maatregel voor kinderbescherming op zeer korte termijn wordt getroffen, 
bestaat er de mogelijkheid tot een voorlopige ondertoezichtstelling, ook wel 
voorlopige voogdij genoemd. In 2002 ging het om 334 gevallen.  
Naast ots bestaan er zwaardere justitiële maatregelen, namelijk de ontheffing en 
de ontzetting van het gezag. Ontheffing wordt slechts uitgesproken op verzoek 
van de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. De rechter 
draagt het gezag dan op aan een voogdij-instelling en het kind wordt uit huis 
geplaatst. Als er sprake is van ernstig misbruik of grove verwaarlozing, kan de 
rechter als uiterste middel één of beide ouders van hun gezag ontzetten.  
Naast gezag kunnen familiezaken ook over omgang gaan. Het recht op omgang 
komt bij verschillende situaties aan de orde, waarbij bijna altijd de rechter moet 
worden ingeschakeld. In het algemeen gaat de regeling voor omgang naar de 
civiele rechter. Een uitzondering geldt voor ouders die niet met elkaar getrouwd 

                                               
15 Overigens kan de kinderrechter de ots, ook binnen de vastgestelde looptijd, opheffen als de grond voor de 

maatregel niet langer bestaat.  
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zijn en nooit met elkaar getrouwd zijn geweest. Zij moeten voor het regelen van 
eenhoofdig gezag over het kind naar de kantonrechter. In dat geval is het ook de 
kantonrechter die een verzoek om een regeling voor omgang en/of informatie 
behandelt. 
 
Familiezaken die in de categorie ‘huwelijk’ vallen, betreffen in bijna alle gevallen 
zaken omtrent het afspreken van huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse 
voorwaarden zijn vóór het sluiten van het (burgerlijk) huwelijk eenvoudig te 
maken via de notaris. Bij het maken, wijzigen of opheffen van huwelijkse 
voorwaarden gedurende het huwelijk is echter toestemming van de rechtbank 
vereist, en is dus een gerechtelijke procedure noodzakelijk. Dit is ook het geval 
bij geregistreerde partnerschappen. 
 
Het derde belangrijke type zaken binnen de familiezaken gaat over kosten van 
levensonderhoud (alimentatie). Wanneer een onderhoudsplichtige zijn 
alimentatieverplichting niet nakomt, is de stap naar de rechter mogelijk voor de 
onderhoudsgerechtigde om dit af te dwingen. 
 
Spruijt e.a. (2002) bevat een uitgebreid overzicht van recente sociaal 
wetenschappelijke literatuur over omgang na echtscheiding. Zowel de rollen van 
verschillende actoren, empirisch materiaal, als wetgevingsaspecten en 
procedures worden besproken. Uitgangspunt van het onderzoek is de 
echtscheiding. Hoewel deze op zichzelf een conflict tussen de ex-partners 
belichaamt, is dit ook een bron voor potentiële nieuwe conflicten, met name 
waarbij kinderen in het geding zijn. Uit cijfers blijkt dat het echtscheidingscijfer 
in een groot aantal landen gedurende de laatste decennia sterk is gestegen. Veel 
juridische en andere maatregelen lopen achter deze ontwikkeling aan.  
 
De gevolgen van echtscheiding op (minderjarige) kinderen zijn groot. Amato en 
Keith (1991) vonden dat de gemiddelde negatieve effecten voor kinderen in de 
jaren negentig niet kleiner maar juist groter waren geworden. Waarschijnlijke 
oorzaak van dit resultaat is dat nu ook de matig slechte huwelijken vaker 
worden ontbonden, wat voor jonge kinderen moeilijker te begrijpen is. Een 
tweede reden lijkt — paradoxaal genoeg — de economische vooruitgang. Doordat 
met name tweeoudergezinnen hiervan profiteren, gaan de eenoudergezinnen er 
relatief gezien op achteruit, wat mogelijk leidt tot meer problemen. 
 
Latten (2004) beschrijft de belangrijkste trends in samenwonen en trouwen in de 
afgelopen decennia, en de juridische gevolgen daarvan. Sinds 1970 is het 
jaarlijkse aantal huwelijkssluitingen met een derde afgenomen, terwijl het aantal 
echtscheidingen in dezelfde periode meer dan verdrievoudigd is. Het aandeel 
niet-echtelijk geboren kinderen is sterk toegenomen en het aantal 
alleenstaanden is 3,5 keer groter geworden. Bij het jaarlijkse aantal 
echtscheidingen zijn in de helft van de gevallen minderjarige kinderen 
betrokken. 
Naast de officiële echtscheiding is er een groeiend aantal ontbindingen van 
samenwoonrelaties (CBS, 2001). Met de toename van het niet-gehuwd 
samenwonen groeit ook het aantal scheidingen van deze soort. Uit diverse 
onderzoeken is bekend dat de kans op relatieverbreking bij deze groep hoger ligt 
dan bij gehuwden. Tussen 1995 en 2003 is het aantal informele 
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tweeoudergezinnen (niet-gehuwd samenwonende paren met thuiswonende 
kinderen) bijna verdrievoudigd, terwijl het aantal formele tweeoudergezinnen 
(echtparen met kinderen) is afgenomen. 
 
De informalisering van de relatievorming heeft vergaande sociale en juridische 
gevolgen. Zaken als familierecht of echtscheidingsrecht zijn vooral gebaseerd op 
de formele inkadering via een huwelijk. Zo zijn bij echtscheiding de 
familierechtelijke betrekkingen, vanwege het eerdere huwelijk, eenduidig en zijn 
zaken als vaderschap, successierechten en alimentatie geregeld. Door de 
informele relatievorming van burgers is dit echter niet altijd meer het geval en 
ontstaan nieuwe problemen. De toenemende informalisering gaat gepaard met 
een daling van het aantal afgesloten huwelijken. Sinds 1970 is sprake van een 
dalende langetermijntrend. Daarnaast vinden kortetermijnfluctuaties plaats, die 
vooral wijzen op de conjunctuurgevoeligheid van demografisch gedrag, zoals dat 
ook waarneembaar is voor echtscheidingen (Kofi en Stephens, 2001; De Beer, 
1993) en geboorten. Een dalend vertrouwen in de economie heeft een dempend 
effect op het aantal huwelijkssluitingen; een stijgend vertrouwen in de economie 
werkt stimulerend. Vanwege de veranderde sociale functie van de 
huwelijkssluiting wordt het huwelijk steeds gevoeliger voor de conjunctuur. 
  
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Spruijt e.a. (2002) geven een beknopt overzicht van de ontwikkeling van 
wetgeving met betrekking tot omgang na scheiding. Pas in 1990 werd in de wet 
vastgelegd dat het kind en de niet met het gezag belaste ouder recht op omgang 
met elkaar hebben. Vervolgens trad in november 1995 de huidige (ruimere) 
wettelijke regeling van het omgangsrecht in werking. In 1995 hebben ook andere 
wijzigingen met betrekking tot gezag plaatsgevonden. Zo werd het mogelijk dat 
op verzoek van beide ouders gezamenlijk gezag bleef bestaan na een scheiding, 
en is de uitvoering van de ots-maatregel verplaatst van de rechter naar de 
gezinsvoogdij-instellingen. 
  
Sinds 1 januari 1998 is een wet van kracht die bepaalt dat het gezamenlijke 
ouderlijk gezag na scheiding in principe doorloopt (art. 1:251 lid 2 BW). 
Eenhoofdig gezag is de uitzondering geworden. Verder is per 1 januari 1998 het 
geregistreerd partnerschap ingevoerd. Bij alle andere samenlevingsvormen dan 
het huwelijk tussen een man en een vrouw ontstaan door de geboorte van een 
kind alleen familierechtelijke betrekkingen tussen moeder en kind; 
familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de moeder 
kunnen er komen door erkenning en adoptie. Bij een adoptieprocedure wordt 
altijd de rechter ingeschakeld. Ook kunnen sinds 1 april 2001 zowel paren van 
gelijk als verschillend geslacht als alleenstaanden een kind adopteren dat zijn 
gewone verblijfplaats in Nederland heeft. Of de paren getrouwd zijn, 
geregistreerde partners zijn of samenwonen is niet van belang.  
 
Vanaf 1 januari 2002 verkrijgen behalve gehuwde ouders ook ouders die een 
geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en gehuwde of geregistreerde 
vrouwenparen onder bepaalde voorwaarden automatisch het ouderlijk gezag. 
Voor die tijd was daarvoor een procedure bij de (kanton-)rechter nodig.  
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Alternatieve modelspecificaties 
 
Uit de analyse van de zaaksgegevens van de rechtbank Utrecht en de 
bestudeerde literatuur blijkt dat een groot deel van de familiezaken bij de civiele 
rechter zich toespitsen op jeugdproblematiek als gevolg van echtscheidingen en 
ontbindingen van samenwoonrelaties waarbij kinderen betrokken zijn (gezag, 
omgang, levensonderhoud). Het ligt dan voor de hand dat het aantal jongeren 
een belangrijke rol speelt. In de eerste modelversie is de variabele ‘aandeel 0-15 
jarigen’ getest. De omvang van gedetailleerdere leeftijdsklassen zegt wellicht 
meer over de omvang van de jeugdproblematiek. Daarnaast kunnen 
‘jongvolwassenen’ in de analyse worden betrokken, omdat deze groep relatief 
vaak relaties aangaat en ook beëindigt, waarbij soms kinderen betrokken zijn. In 
de eerste modelversie is slechts naar de invloed van het aandeel mensen tussen 
15 en 65 jaar gekeken. 
 
In het aantal jeugdigen en jongvolwassenen kan een verdere verfijning worden 
aangebracht, namelijk het aantal jeugdigen dat betrokken is bij een 
echtscheiding en/of ontbinding van een samenwoonrelatie. Over deze variabele 
zijn echter geen regionale gegevens bekend, maar als benadering kan het aantal 
paren met kinderen en eenouderhuishoudens met kinderen worden gebruikt. 
Daarnaast kan ook het aantal samenwoonrelaties dat wordt aangegaan worden 
meegenomen, als indicatie van het aantal interacties waaruit problematische 
situaties kunnen ontstaan. Tot slot kan, aangezien veel zaken gaan over het 
afsluiten van huwelijkse voorwaarden, ook het aantal huwelijken worden getest 
als verklarende variabele. 
 
Samenvattend zijn de volgende nieuwe variabelen (of varianten daarvan) 
verzameld en in de modelspecificatie getest: 
– gedetailleerdere leeftijdsklassen, zowel voor (i) kinderen en (ii) 

jongvolwassenen. De gedachte achter (ii) is dat deze groep tegenwoordig 
veel relaties aangaat en afsluit, waar in voorkomende gevallen kinderen bij 
zijn betrokken; 

– aantal paren en eenouderhuishoudens met kinderen; 
– aantal huwelijken en/of samenwoonrelaties; 
– dummyvariabelen voor wetswijzigingen in 1995, 1998 en 2002. 
  
In deze paragraaf is een aantal variabelen opgesomd, dat is getest om tot een 
verbeterde modelspecificatie te komen. Geen van deze variabelen blijkt na 
schatting een significant effect te vertonen. Dit geldt wel voor het aantal paren 
en eenouderhuishoudens met kinderen, maar het aantal tijdswaarnemingen 
(T=3) is te gering om deze schatting betrouwbaar te noemen. Bovendien kan bij 
toevoeging van meerdere verklarende variabelen het model niet langer worden 
geschat. Al met al levert de exercitie geen verbetering van het bestaande model 
op. We kiezen er hier dus voor om de huidige specificatie in PMJ-CB te laten 
staan.  
Wel kunnen de verbanden uit de eerste modelversie met de uitgevoerde analyse 
nader geduid worden. Zo is meer inzicht verkregen in het positieve verband 
tussen de ontwikkeling van het aantal werkloosheidsuitkeringen en het aantal 
familiezaken. Het is inderdaad zo dat financiële problemen samengaan met 
sociale problemen en familiegeschillen (Simons & Associates, 1996; CBS, 1998). 
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Daarnaast kan er ook sprake zijn van conjunctuureffecten van demografisch 
gedrag (Kofi en Stephens, 2001; De Beer, 1993).  
Uit de literatuur is verder duidelijk dat het gevonden negatieve verband met het 
aantal van echt scheidende personen vanuit theoretisch perspectief niet 
houdbaar is. De diverse onderzoeken tonen aan dat het effect op nieuwe 
familiegeschillen positief moet zijn.  
 
 
2.5 Kort gedingen 
 
Te onderzoeken aspecten 
 
Ook de modelspecificatie voor kort gedingen komen volgens de gehanteerde 
criteria in aanmerking voor een verbeteringsslag. De ontwikkeling van de 
instroom van kort gedingen is te zien in Figuur 2.5. 
 
Figuur 2.5 Ontwikkeling instroom kort gedingen, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
De ontwikkeling van het aantal kort gedingen vertoont een grillig verloop over 
de periode 1988-2003, waarbij er sprake lijkt te zijn van een cyclisch patroon, 
met de conjuncturele ontwikkeling mee. In 1988 bedroeg de instroom van het 
aantal kort gedingen 11.500 zaken. In 2003 is de instroom opgelopen tot 14.000 
zaken.  
 
Tabel 2.13 geeft de specificatie van de eerste modelversie weer voor kort 
gedingen. Als verklarende variabelen zijn de bruto toegevoegde waarde en 
betaalde eigen bijdrage bij een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand 
opgenomen. Beide hebben een teken dat overeenkomt met wat op grond van de 
theorie mag worden verwacht. De verklarende kracht van de geselecteerde 
achtergrondvariabelen in de huidige modelspecificatie is echter gering (R2=0,07).  
 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de kort 
gedingen precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er aanvullende 
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verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie kunnen 
worden opgenomen.  
 
Tabel 2.13 Specificatie eerste modelversie, kort gedingen 
Variabele: geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) 0,02  0,02 
Bruto toegevoegde waarde 0,78 * 0,46 
Eigen bijdrage Wrb in voorgaand jaar -0,26 * 0,15 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,07  
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 13 groeicijfers (1991-2003) 
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en regelgeving op het gebied van kort 
gedingen geïnventariseerd.  
 
Bij een vergelijking van de ‘fit’ van het model (de door het model voorspelde 
ontwikkeling in de schattingsperiode) en de realisatie van de ontwikkeling van 
het aantal zaken blijkt dat met name in de periode 1994-1996 grote verschillen 
bestaan. In 1994 en 1995 is het aantal kort gedingen opvallend sterk gedaald, 
een beweging die het model niet kan verklaren. Dit geldt tevens voor de sterke 
toename in 1996. Opvallend is ook dat op landelijk niveau het model de richting 
van de groei regelmatig verkeerd voorspelt. Daar waar de realisatie een groei 
laat zien in een bepaald jaar, voorspelt het model meermalen een afname van 
het aantal zaken, en andersom. Dit is met name het geval in 2000-2003. In die 
jaren is in werkelijkheid sprake van een afname, terwijl het model groei 
voorspelt.  
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
Kort gedingen zijn zaken waarbij het noodzakelijk is op (zeer) korte termijn een 
beslissing van de rechter te verkrijgen. In deze ‘spoedeisende’ gevallen zou een 
bodemprocedure te veel tijd in beslag nemen. Het vonnis van een kort geding is 
een voorlopige voorziening. Partijen kunnen dan alsnog besluiten tot een 
bodemprocedure. Een aantal voorbeelden van kort gedingen betreffen: 
ontruiming van woningen, dringende onderhoudsklachten bij huurwoningen, 
straatverboden, rectificaties, stakingen etc. In kort geding kan ook worden geëist 
dat het uitvoeren van een door de rechter uitgesproken vonnis wordt geschorst, 
totdat de zaak in hoger beroep heeft gediend.  
 
 
Tabel 2.14 laat zien hoe het aantal kort gedingen bij de sector civiel van de 
rechtbank Utrecht is verdeeld naar een aantal rechtsgebieden. De groep kort 
gedingen vormt een zeer heterogene groep zaken, getuige ook het aantal 
typeringen op het derde en vierde niveau: meer dan 150.16 Dit maakt het 
moeilijk om goede verklarende variabelen te vinden om de ontwikkeling van het 
aantal kort gedingen te verklaren. Dit is ook gebleken bij het ontwikkelen van de 
eerste modelversie. 
 

                                               
16 Het eerste niveau betreft het onderscheid dagvaarding-verzoekschrift, het tweede niveau is in tabel 1 opgenomen 

(rechtsgebied). 
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Tabel 2.14  Aantal kort gedingen rechtbank Utrecht, naar rechtsgebied, 2000-2004 
Rechtsgebied 2000 2001 2002 2003 2004
bijzondere overeenkomst 42% 42% 45% 52% 52%
Erfrecht 0% 1% 0% 1% 1%
Europees recht 0% 0% 0% 0% 0%
Faillissementsrecht 0% 1% 0% 0% 0%
Familierecht 9% 8% 10% 11% 10%
fiscaal recht 0% 0% 0% 0% 0%
intellectuele eigendom 3% 3% 2% 3% 3%
landinrichtingswet (ruilverkaveling) 0% 0% 0% 0% 0%
overige dagvaarding inzake 4% 8% 6% 1% 1%
procesrecht 10% 9% 10% 11% 12%
rechtspersonenrecht 1% 2% 2% 1% 1%
verbintenissenrecht 14% 12% 14% 13% 8%
verkeersmiddelen en vervoer 0% 0% 0% 0% 0%
vermogensrecht 6% 7% 6% 5% 5%
verzekeringsrecht 2% 1% 1% 0% 1%
verzet dwangbevel 0% 0% 0% 0% 0%
zakelijke rechten 5% 5% 3% 2% 3%
niet verder gespecificeerd 4% 0% 0% 0% 4%

100% 100% 100% 100% 100%
Totaal aantal kort gedingen Utrecht 1.284 1.317 1.328 1.260 1.260
Totaal aantal kort gedingen PMJ-CB 1.261 1.316 1.326 1.261 1.260
Bron: Raad voor de rechtspraak 

 
Er lijken vooral vier rechtsgebieden een belangrijk aandeel in het totaal te 
hebben. Verreweg de belangrijkste is de bijzondere overeenkomst, gevolgd door 
het verbintenissenrecht, familierecht en procesrecht. Samen vormen zij 
ongeveer driekwart van alle kort gedingen. 
 
Het belangrijkste type kort gedingen betreft zaken over bijzondere 
overeenkomsten. Bijzondere overeenkomsten zijn die overeenkomsten die in 
het Burgerlijk Wetboek een eigen, bijzondere regeling hebben, zoals de koop- en 
huurovereenkomst. Een belangrijk deel binnen de zaakscategorie vormen 
huurzaken, met name over ontbinding en ontruiming van huurwoningen. Dit 
zijn voornamelijk zaken waarbij de verhuurder de ontbinding van de 
huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning vordert op de huurder, 
bijvoorbeeld als gevolg van overlast of illegale activiteiten. Daarbij moet sprake 
zijn van een spoedeisend karakter. De rest van de zaken over bijzondere 
overeenkomsten gaan over koop en ruil van goederen. Een belangrijke categorie 
daarin betreft onroerend goed. De laatste groep bijzondere overeenkomsten die 
kwantitatief van belang zijn, betreft de verrichting van diensten/ 
werkzaamheden. 
 
De overige drie typen zijn in omvang vergelijkbaar, ongeveer 10% van het totale 
aantal kort gedingen. De zaken binnen het familierecht gaan vooral over de 
nakoming van omgangsregelingen en afspraken over levensonderhoud. De 
zaken bij het procesrecht gaan vooral over executiegeschillen en opheffingen 
van conservatoir beslag. De executie betreft de tenuitvoerlegging van een 
rechterlijke uitspraak, dus bij een executiegeschil hebben de verschillende 
partijen daar onenigheid over. Bij conservatoir beslag wordt beslag gelegd ter 
bewaring, op goederen of rechten van een schuldenaar. Het doel hiervan is dat 
deze verkocht kunnen worden zodat de schulden kunnen worden afgelost, maar 



 46

dit kan in eerste instantie als drukmiddel fungeren. Mocht de schuldenaar 
alsnog betalen, volgt opheffing van het conservatoir beslag. De andere partij kan 
het oneens zijn met dat beslag en daarom een kort geding aanspannen. Tot slot 
zijn er nog de zaken over verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht regelt de 
rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten (natuurlijke en rechtspersonen) 
onderling. Het belangrijkste voorbeeld van een dergelijke rechtsverhouding is de 
verbintenis. In de eerste plaats wordt met deze term bedoeld een relatie tussen 
twee (of meer) personen, die als inhoud heeft dat de een (bijvoorbeeld crediteur 
of schuldeiser) ergens recht op heeft, waartegenover een daarmee 
corresponderende verplichting van de ander (debiteur of schuldenaar) staat. 
Ten tweede wordt de term gebruikt om de betrokken verplichting zelf aan te 
duiden. In de zaaksindeling wordt onderscheid gemaakt tussen de niet-
bijzondere overeenkomst (alles wat niet in het burgerlijk wetboek als bijzondere 
overeenkomst is gedefinieerd) en onrechtmatige daad. Van onrechtmatige daad 
is sprake wanneer schade in het geding is, waarbij geen sprake is van een 
overeenkomst (zoals het toevallig beschadigen van iemands auto). Belangrijke 
categorieën zijn verblijf/gebruik onroerende zaak (krakers) en straat- en/of 
contactverboden. 
 
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Per 1 maart 1994 is de Algemene Wet Bestuursrecht ingevoerd, waarmee tevens 
een belangrijke wijziging is opgetreden bij kort gedingen (CBS, 2003). De kort 
gedingen die over vreemdelingenzaken gaan, worden vanaf die datum niet meer 
behandeld door de sector civiel, maar de sector bestuur van de rechtbanken. Dit 
heeft een grote afname van het aantal kort gedingen tot gevolg gehad in 1994 (-
9%) en 1995 (-15%). Opname van een dummyvariabele in de modelspecificatie 
voor die jaren lijkt dan ook noodzakelijk. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
Uit de analyse van de zaaksgegevens van de rechtbank Utrecht blijkt dat veel 
van de kort gedingen inhoudelijk lijken op de zaken in eerste aanleg in de door 
ons onderscheiden overige zaakstypen (bodemprocedures). Vaak is dan het 
belangrijkste verschil het spoedeisende karakter van het geschil, waardoor een 
kort geding de meest logische weg vormt om een geschil voor de rechter te 
leggen. Zo zullen bij kort gedingen betreffende huurovereenkomsten naar 
verwachting dezelfde achtergrondfactoren een rol spelen bij het ontstaan van 
geschillen als bij huurzaken voor de kantonrechter. Kort gedingen over 
koopovereenkomsten zullen qua inhoud van het geschil sterk lijken op 
handelszaken waarbij een koopovereenkomst in het geding is. Om deze reden 
zal bij het zoeken naar verklarende factoren voor de ontwikkeling van het aantal 
kort gedingen worden aangesloten bij de modelverbeteringen betreffende de 
relevante andere zaakstypen. 
 
Grofweg de helft van het aantal kort gedingen gaat over bijzondere 
overeenkomsten, waarvan huur, koop en ruil en verrichten van diensten de 
belangrijkste componenten vormen. In paragraaf 2.2 wordt een aantal 
aanvullende variabelen beschreven ter verklaring van de instroom van 
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huurzaken. We onderzoeken of deze variabelen ook voor kort gedingen een rol 
spelen. 
Bij koop en ruil en verrichting van diensten worden geen nieuwe variabelen 
gezocht, aangezien de modelspecificatie van handelszaken niet binnen het 
huidige verbetertraject valt. Wel kunnen eventuele effecten van de hoogte van 
schulden en indicatoren voor betalingsachterstanden deels voortkomen uit 
conflicten rond betalingsproblemen van consumentengoederen tussen koper en 
verkoper. 
Net zoals bij de kort gedingen betreffende bijzondere overeenkomsten kan bij 
de kort gedingen betreffende familierecht worden aangesloten bij de 
aanvullende variabelen die zijn getest bij de overige familiezaken, zie paragraaf 
2.4. Er lijkt inhoudelijk een aanzienlijke overlap te bestaan van dit type kort 
gedingen met familiezaken bij de civiele rechter, vooral op het gebied van 
omgang/gezag en levensonderhoud.  
 
Wat betreft de overige twee belangrijke categorieën kort gedingen, procesrecht 
en verbintenissenrecht, lijkt het weinig zinvol om nieuwe verklarende 
achtergrondvariabelen te gaan zoeken, gegeven de aard van de zaken. De 
achtergrondfactoren die spelen bij deze typen kort gedingen laten zich moeilijk 
meten in kwantitatieve variabelen. Tot slot lijkt het zinvol om een 
dummyvariabele op te nemen voor 1994 en/of 1995 in verband met verplaatsing 
van de vreemdelingenzaken van de civiele naar de bestuursrechter. 
 
In het voorgaande is een aantal variabelen opgesomd, dat wordt getest om tot 
een verbeterde modelspecificatie te komen. Het gaat achtereenvolgens om: 
– totaal aantal huurwoningen; 
– aantal huurwoningen particuliere sector; 
– aantal huurwoningen sociale sector; 
– gemiddelde rekenhuur; 
– aantal schuldsaneringen; 
– aantal huwelijken; 
– aantal paren en eenouderhuishoudens met kinderen, onder de 45 jaar; 
– dummy voor 1994 en/of 1995. 
 
Tabel 2.15 presenteert de schattingsresultaten van een alternatief model ter 
verklaring van de ontwikkeling van het aantal kort gedingen (sector civiel, 
dagvaardingen). In de tweede kolom is de modelvergelijking opgenomen die 
geschat is in de eerste modelversie, terwijl de laatste kolom van Tabel 2.15 het 
resultaat van de verbeterslag bij kort gedingen laat zien. 
 
Opname van de variabelen die zijn verzameld in het kader van de 
modelverbeteringen ten aanzien van de familiezaken levert geen significant 
verband op met de ontwikkeling van kort gedingen. De gemiddelde rekenhuur 
blijkt wel een effect op te leveren. Het opdrijvende effect van gemiddeld hogere 
huurprijzen is zoals verwacht, aangezien uit onze analyses blijkt dat een groot 
deel van de kort gedingen bestaat uit huurconflicten (dreigende uithuiszettingen 
etc.). Hogere huurprijzen kunnen wijzen op grotere druk op de relaties tussen 
huurders en verhuurders, met betrekking tot betalingsverplichtingen. 
 



 48

Tabel 2.15 Schattingsresultaten civiel-dagvaardingen kort gedingen 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout) coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) 0,02 (0,02 -0,04 (0,02)

 

Bruto toegevoegde waarde 0,78 (0,46*  
Eigen bijdrage Wrb in voorgaand jaar -0,26 (0,15*  
Gemiddelde rekenhuur  1,67 (0,45)*** 
Uitkeringen werkloosheid   -0,11 (0,06)* 
Aantal advocaten twee jaar geleden   0,97 (0,50)* 
Dummy voor 1995   -0,12 (0,04)*** 
      
Verklaringsgraad R2 0,07 0,16  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19  
Aantal jaar observaties T 13 10  
Gemiddelde voorspelfout 
arrondissementsniveau 18% 14%

  

Gemiddelde voorspelfout nationaal niveau 12% 2%  
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Bovendien wordt in de nieuwe specificatie gecorrigeerd voor de sterke daling in 
1995 van het aantal kort gedingen als gevolg van de invoering van de Algemene 
Wet Bestuursrecht per 1 maart 1994.  
Ook in 1994 vond al een sterke afname plaats van het aantal kort gedingen, 
maar opname van een dummyvariabele voor dat jaar leverde geen significant 
effect op.17 
 
Verder zijn de variabelen ‘bruto toegevoegde waarde’ en ‘betaalde eigen 
bijdrage’ vervangen door ‘uitkeringen werkloosheid’ en ‘aantal advocaten’. Het 
effect van het aantal werkloosheidsuitkeringen blijkt significant negatief, 
vergelijkbaar met het positieve verband met bruto toegevoegde waarde in de 
oorspronkelijke specificatie. Dit is goed te verklaren vanuit participatietheorie. 
Ook de positieve coëfficiënt van het aantal advocaten is zoals verwacht. Een 
groter aantal advocaten duidt immers op een betere bereikbaarheid van de 
rechtshulp, waardoor zaken vaker voor de rechter kunnen worden gebracht 
(organisatietheorie). Ten slotte is de verklaringskracht met een R2 van 0,16 een 
stuk hoger in de nieuwe modelspecificatie. 
 
 
2.6 Ambtenarenzaken 
 
Te onderzoeken aspecten 
In de eerste versie van PMJ-CB komen ook de ambtenarenzaken, die in eerste 
aanleg bij de rechtbanken komen, aan de orde. De ontwikkeling in de instroom 
van ambtenarenzaken vanaf 1986 wordt weergegeven in Figuur 2.6. 
In Leertouwer et al. (2005) is de ontwikkeling van de instroom van 
ambtenarenzaken vanaf 1996 geschetst en gebruikt in de analyses, aangezien 
gegevens per arrondissement pas vanaf 1996 beschikbaar zijn. Op landelijk 
niveau beschikken we echter wel over cijfers die verder teruggaan. Tot 1992 

                                               
17 Een dummyvariabele voor de periode maart 1994 tot en met februari 1995 is evenmin significant. 
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werden deze zaken behandeld door de Raden van Beroep. Voor de 
overgangsjaren 1991 en 1992 ontbreken betrouwbare gegevens.  
 
Figuur 2.6 Ontwikkeling instroom ambtenarenzaken, 1986-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
De figuur toont dat het aantal ambtenarenzaken vanaf 1996 een dalende trend 
laat zien. Ook op langere termijn is een daling zichtbaar, maar vertoont de 
instroom van ambtenarenzaken duidelijke schommelingen. 
 
Tabel 2.16 brengt de schatting van de instroom van ambtenarenzaken volgens 
de eerste versie van het model in beeld. Dit resultaat kan worden bezien tegen 
de achtergrond van de ontwikkeling van die instroom, die Figuur 2.6 op 
landelijk niveau in beeld brengt.  
 
Tabel 2.16 Modelspecificatie en schattingsresultaten, ambtenarenzaken 
Variabele: Geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) -0,11 *** 0,04 
Uitkeringen werkloosheid 0,48 *** 0,17 
Instroom ambtenarenzaken in voorgaand jaar -0,47 *** 0,16 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,43   
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 6 groeicijfers (1998-2003) 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
In de analyse wordt, naast de enige verklarende variabele (het aantal 
werkloosheidsuitkeringen, dus een maatstaf voor de economische conjunctuur), 
een grote negatieve autonome trend gevonden. Ook speelt de met een jaar 
vertraagde instroom een rol in de vergelijking.  
 
Dat de economische conjunctuur en de alternatieve mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt een rol spelen is plausibel. Daarnaast zijn er echter blijkbaar, 
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gezien de sterk negatieve trend en de rol van de vertraagde instroom van 
ambtenarenzaken, andere bepalende factoren die nog niet in het 
prognosemodel zijn verwerkt. 
 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de 
ambtenarenzaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er 
aanvullende verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie 
kunnen worden opgenomen. Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en 
regelgeving op het gebied van ambtenarenrecht geïnventariseerd.  
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Ambtenarenzaken zijn zaken aangespannen door een ambtenaar in verband 
met een arbeidsrechtelijk geschil met zijn/haar werkgever. Een nadere 
uitsplitsing op basis van gegevens uit het primaire procesbestand BERBER laat 
zien dat verreweg de meeste zaken de Ambtenarenwet (AW) betreffen. Het 
aandeel in het totaal schommelt wel enigszins (in 2002 89% van totaal 
bodemzaken en voorlopige voorzieningen, in 2003 was dit 84% en in 2004: 88%). 
De overige zaken betreffen praktisch allemaal de Militaire Ambtenarenwet 
(MAW). Circa 1 à 2% betreft (burger- of militaire) pensioenzaken. Een nadere 
onderverdeling van de inhoud van zaken tegen de AW ontbreekt. 
Volgens mondelinge informatie van bestuursrechters gaat het bij deze zaken 
meestal om conflicten rond functiewaardering, inschaling en salariëring.18 De 
rechtbank in Den Haag heeft verreweg de meeste ambtenarenzaken te 
verwerken: bijna een kwart van het totaal. Dit hangt ongetwijfeld samen met de 
concentratie van (m.n. rijks)ambtenaren aldaar. 
 
Allereerst richten we ons op de bevolkingsgroep waarop de zaken betrekking 
hebben. Mogelijk heeft de ontwikkeling van het aantal onder de AW en MAW 
vallende personen een rol gespeeld in de ontwikkeling van ambtenarenzaken. 
Over de werkgelegenheid bij de overheid (inclusief defensie en onderwijs) zijn 
cijfers beschikbaar via de Nationale Rekeningen van het CBS. Daarbij is de 
overheid gedefinieerd als het totaal van de bedrijfsklassen overheidsbestuur, 
sociale verzekering, onderwijs en defensie. Daarmee vallen sommige 
overheidsinstellingen hier buiten; deze behoren volgens de systematiek van de 
Nationale Rekeningen tot andere bedrijfstakken (bijvoorbeeld bureaus voor 
arbeidsbemiddeling en reinigingsdiensten; vroeger ook de PTT). Figuur 2.7 geeft 
de ontwikkeling weer van de omvang van het overheidspersoneel volgens de 
definitie van de Nationale Rekeningen. 
Na een gestage stijging is vanaf circa 1990 tot 1996 van een duidelijke daling 
sprake. Daarna vindt weer een omslag plaats. Deze laatste omslag loopt 
behoorlijk parallel aan de omslag van stijging naar daling van het aantal 
ambtenarenzaken vanaf 1994. In dit licht bezien zou de daling van het aantal 
zaken dus te maken kunnen hebben met de verruiming op de arbeidsmarkt van 
de vraag naar overheidspersoneel. Deze ontwikkeling zal overigens voor een 
deel ook samen zal hangen met de ontwikkeling van de 
werkloosheidsuitkeringen (en de achterliggende economische ontwikkeling), die 
expliciet in het model is opgenomen.  

                                               
18 Met dank aan Huub Snijders van de rechtbank Arnhem.  



 51

Figuur 2.7 Personeelssterkte overheid x 1.000 arbeidsjaren, 1969-2003 
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bron: CBS Statline 

 
Desalniettemin is te verwachten dat de ontwikkeling van de personeelssterkte 
bij de overheid slechts zeer ten dele door de economische ontwikkeling wordt 
bepaald. 
Moeilijker te beantwoorden is de vraag hoeveel personen formeel onder het 
ambtenarenrecht vallen. De verzelfstandiging van organisaties in de afgelopen 
jaren heeft mogelijk consequenties gehad voor de rechtspositie van het 
personeel.  
Verhulp et al. (2005) gaat in op ontwikkelingen in de rechtspositie van 
overheidspersoneel. Hij wijst op de terugloop van het aandeel van 
overheidspersoneel en op privatiseringsoperaties. Door deze laatste zijn sinds 
1983 naar schatting 120.000 arbeidsplaatsen overgeheveld van de overheid naar 
de particuliere sector. De belangrijkste is die van de PTT, die in 1989 plaatsvond 
en circa 90.000 arbeidsplaatsen betrof. Deze overgang betekent dat het aantal 
personen met de rechtspositie van ambtenaar meer gedaald/minder gestegen is 
dan bovenstaande figuur suggereert. 
 
Overigens kan a-priori het verband tussen de omvang van het 
overheidspersoneel en het aantal zaken voor de ambtenarenrechter twee 
richtingen opgaan. Naarmate er meer of minder ambtenaren zijn, zijn er in 
potentie meer of minder personen die een beroep op de ambtenarenrechter 
kunnen doen. Dit betekent een positief verband tussen het aantal ambtenaren 
en het aantal ambtenarenzaken. Maar als het aantal ambtenaren daalt, dan kan 
dit betekenen dat verlies aan arbeidsplaatsen potentiële conflictstof oplevert, die 
aan de ambtenarenrechter wordt voorgelegd. Als het aantal ambtenaren 
daarentegen stijgt, dan zijn geschillen sneller op te lossen door bijvoorbeeld 
overplaatsing. Dit betekent een negatief verband tussen aantal ambtenaren, of 
de groei daarin, en het aantal ambtenarenzaken. 
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Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
De laatste wijziging van de Ambtenarenwet vond ingang op 1 januari 1994. Toen 
is uitvoering van deze wet onder de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) 
gebracht. Daarmee is ook de bezwaarschriftprocedure voor dit type zaken van 
kracht geworden. Overigens was voor 1994 bij veel overheidsinstanties al van 
een klachtenprocedure sprake (Verhulp et al., 2005, p.192). De invoering van de 
AWB heeft mogelijk een drukkend effect gehad op het aantal ambtenarenzaken 
dat voor de rechter komt. Overigens is de vraag in hoeverre de daling vanaf 1996 
die in PMJ aan de orde komt nog steeds aan deze invoering kan worden 
toegeschreven. Wel zien we in Figuur 2.7 dat het niveau vanaf 1994 consequent 
lager ligt dan daarvoor. 
  
Al meer dan een decennium is het streven van achtereenvolgende kabinetten 
om de rechtspositionele verschillen tussen overheidsdienst en particuliere 
sector te verminderen (Verhulp et al., p. 27). Sinds 1 januari 1998 vallen 
ambtenaren voor hun arbeidsongeschiktheidregeling onder de WAO, net als 
andere werknemers. Vanaf 1 januari 2001 zijn ook de WW en ZW op 
ambtenaren van toepassing (Verhulp et al., p. 29). Deze overgangen zijn mede 
van invloed geweest op het aantal zaken voor de ambtenarenrechter. Immers, 
hieraan gerelateerde zaken komen nu als sociale verzekeringszaken bij de 
rechter. Alleen geschillen rond bovenwettelijke regelingen voor ambtenaren op 
dit gebied komen eventueel nog wel voor de ambtenarenrechter. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
We gaan ervan uit dat in de analyse, die loopt vanaf 1996, het effect van de 
invoering van de AWB niet meer doorwerkt. Wel is te verwachten dat de 
overgang van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in 1998 en werkloosheids- en 
ziekteregelingen in 2001 effect hebben gehad. Dit wordt met behulp van 
dummyvariabelen bekeken. De mogelijke consequentie voor het aantal sociale 
verzekeringszaken wordt bij de modellering daarvan onderzocht, zie paragraaf 
2.8. 
De omvang van het aantal ambtenaren is een mogelijke extra verklarende 
variabele. Als benadering zal de omvang van het personeel bij de overheid 
dienen. Dan moet wel worden onderzocht of deze variabele meerwaarde heeft 
ten opzichte van de al gebruikte variabelen voor economische groei, m.n. de 
werkloosheid.  
 
De uitgevoerde analyses blijken geen verbetering van het model op te leveren. 
De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren bij de overheid (inclusief onderwijs) 
blijkt (al dan niet vertraagd) geen significant effect te hebben. Evenmin geeft 
een relatie waarbij de groei van het overheidspersoneel wordt opgenomen of 
waarbij het aantal ambtenarenzaken niet per hoofd van de bevolking, maar per 
hoofd van het overheidspersoneel wordt opgenomen, betere resultaten. 
Mogelijk houden bovengenoemde tegengestelde potentiële effecten van de groei 
van het aantal ambtenaren elkaar in evenwicht, of schiet de omvang van het 
‘overheidspersoneel’ tekort als maatstaf voor het aantal ambtenaren.  
Ook de dummyvariabelen voor de overgang van ambtenaren naar WAO (in 
1998) en ZW/WW (in 2001) blijken niet significant. Dit geldt ook als wordt 
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aangenomen dat het effect van de invoering van de nieuwe regelingen voor de 
helft met 1 jaar vertraging in het model wordt opgenomen. 
 
Daarmee blijft de eerder gevonden specificatie voor ambtenarenzaken staan. De 
economische conjunctuur (afgemeten aan het aantal WW-uitkeringen) blijft 
daarmee de enige expliciet in het model opgenomen verklarende variabele voor 
het aantal ambtenarenzaken dat voor de rechter komt.  
 
 
2.7 Belastingzaken 
 
Te onderzoeken aspecten 
 
In de eerste versie van PMJ-CB zijn ook de in eerste aanleg behandelde 
belastingzaken betrokken. In de periode van analyse (tot en met 2003) werden 
deze zaken door de gerechtshoven behandeld. Figuur 2.8 schetst de 
ontwikkeling van deze zaken.  
 
Figuur 2.8 Instroom van belastingzaken, 1988-2005 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
Bij de instroom van belastingzaken in Figuur 2.8 valt de 4-jaarlijkse piek direct 
op. Deze wordt veroorzaakt door de 4-jaarlijkse WOZ-cyclus. Zo vormde 2002 
een piek. Uit CBS-cijfers uit Rechtspraak in Nederland 2003 (CBS, 2005, p.63) 
blijkt bijvoorbeeld dat in 2002 circa 12.000 WOZ-zaken instroomden (circa de 
helft van het totaal aantal belastingzaken) en dat dit in 2003 1.900 was (ruim 
10% van totaal belastingzaken). Vandaar dat ook het 4-jaarlijkse 
voortschrijdende gemiddelde in de figuur is opgenomen. Dit gemiddelde is in 
het model als te verklaren variabele gebruikt. De figuur laat zien dat dit 
voortschrijdende gemiddelde tot 2001 een gestage daling, met enige 
schommelingen vertoont. Daarna is weer enige stijging te zien. 
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Tabel 2.17 geeft het resultaat van de eerste versie van het prognosemodel voor 
de belastingzaken. De gekozen modelvergelijking wijst op een zeer sterke 
procyclische samenhang met de economische groei (te zien in een coëfficiënt 
van 4,7 van de bruto toegevoegde waarde, twee jaar eerder)  en een 
onwaarschijnlijk sterke samenhang met de kostprijs van de advocatuur in het 
voorgaande jaar (coëfficiënt bedraagt 2,1). Daarnaast is de sterke autonome 
trend (circa 11% daling per jaar) opvallend.  
 
Tabel 2.17 Modelspecificatie en schattingsresultaten: gerechtshoven, belastingzaken 
Variabele: geschatte coëfficiënt:  Standaardfout: 
Constante (gemiddeld over ressorten) -0,11 *** 0,03 
Bruto toegevoegde waarde, 2 jaar eerder 4,70 *** 1,41 
Totale kosten advocatuur in voorgaand jaar 2,09 *** 0,75 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,42   
Noot: geschat over 5 ressorten, 8 groeicijfers (1996-2003, waarbij ‘2003’ het voortschrijdend gemiddelde 2000-2003 geeft) 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de 
belastingzaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er 
aanvullende verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie 
kunnen worden opgenomen. Tevens wordt de ontwikkeling van wet- en 
regelgeving op het gebied van belastingrecht geïnventariseerd. Ten slotte gaan 
we in op de gevolgen van de invoering van belastingrechtspraak in twee 
instanties per 1 januari 2005 voor de specificatie van belastingzaken in PMJ-CB. 
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Tabel 2.18 laat de ontwikkeling van de instroom van verschillende typen 
belastingzaken van 1995 tot 2004 zien, op basis van Rechtspraak in Nederland 
2004 (CBS, 2006, p.44). Het totale aantal zaken daalde tussen 1995 en 2004 met 
17%. Het aantal WOZ-zaken was in beide jaren laag en vertekent hier dus de 
cijfers niet sterk. De daling van het totale aantal zaken is uitsluitend het gevolg 
van een sterke daling bij de rijksbelastingen. Met name de inkomstenbelasting 
telt hier aan met een daling van circa 2.000 zaken. Bij de plaatselijke belastingen 
c.a. steeg het aantal zaken nog met 17%. De zaken rond de 
verontreinigingsheffing laten hier een daling zien, maar het volume hiervan is 
klein. De sterkste stijging zien we bij de categorie ‘overig’ die ook qua volume 
niet te verwaarlozen is (circa 1.300 extra zaken). 
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Tabel 2.18 Ontwikkeling verschillende typen belastingzaken 1995-2004 
Aantallen x 1.000 1995 2004 Groei (%)
Totaal 18,6 15,5 -17
 
Rijksbelastingen 13,6 9,9 -27
  - inkomsten- en loonbelasting 8,0 6,0 -25
  - motorrijtuigenbelasting 1,6 0,5 -69
 
Plaatselijke en waterschapsbelasting 4,7 5,5 17
  - onroerend zaaksbelasting/WOZa  1,7 1,5 -12
  - verontreinigingsheffing 0,4 0,1 -75
  - overig 2,6 3,9 50
a In 1995 is de WOZ ingevoerd (CBS 2004, p.44). 

 
Wat voor zaken vallen nu onder de groep overige plaatselijke belastingen? Voor 
de jaren van analyse beschikken we niet over gegevens over de samenstelling 
van deze groep. Wel hebben we een uitsplitsing over de eerste 5 maanden van 
2005 van de nu bij de rechtbanken in eerste aanleg binnenkomende 
belastingzaken. Daar blijkt verreweg de grootste categorie bij de overige 
plaatselijke belastingen de zaken rond parkeerbelasting te betreffen: in 5 
maanden circa 900, dus omgerekend naar een jaar bijna 2.200 zaken. De 
ontwikkelingen rond parkeerbelasting vormen daarmee een belangrijke 
kandidaat ter verklaring van de stijging van de groep ‘overige plaatselijke 
belastingen’.  
 
Uit het voorgaande blijkt dat de ontwikkeling van het aantal belastingzaken 
vooral wordt gestuurd door de ontwikkeling van de rijksbelastingen. We zien 
over de hele linie bij de rijksbelastingzaken dalingen optreden. Cijfers van de 
Belastingdienst zelf over 1998-2002 suggereren dat bij de inkomstenbelastingen 
het aantal definitieve aanslagen schommelde, maar geen duidelijke trend 
vertoonde. Het aantal navorderingen steeg met 19%, het aantal bezwaarschriften 
daalde daarentegen met 30%. Het percentage toegewezen bezwaren nam af (van 
52% naar 45%), terwijl het aantal beroepen bij het Hof afnam met 5%. De cijfers 
van het CBS op dit gebied laten overigens een grotere daling zien.  
 
Deze cijfers en ook die van andere belastingregelingen suggereren dat het 
percentage navorderingen in het algemeen is gestegen en het percentage 
bezwaren is gedaald. Deze ontwikkelingen zijn herkenbaar in de totalen (over 
alle rijksbelastingen heen), maar ook bijvoorbeeld bij specifieke regelingen als 
vennootschapsbelasting en successierechten. Er lijkt hier dus sprake te zijn van 
een brede ontwikkeling, die te maken heeft met wijzigingen in beleid en 
handelwijze van de Belastingdienst. Verder inzicht hierin ontbreekt 
vooralsnog.19 Het is mogelijk dat genoemde ontwikkeling voor een belangrijk 
deel de sterke trendmatige daling die zich bij de instroom van belastingzaken 
voordoet, heeft veroorzaakt. 
 
Een tweede opvallende ontwikkeling werd gesignaleerd in de 
parkeerbelastingen. Om voor deze categorie tot verklarende factoren te komen, 
onderzoeken we eerst de betreffende voorportalen. Over de ontwikkeling van 
beschikkingen, beroeps- en bezwaarschriften op het gebied van 

                                               
19 We hebben medewerkers van de Belastingdienst benaderd met de vraag hoe zij deze ontwikkelingen duiden. Dit 

heeft helaas geen resultaat opgeleverd. 
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parkeerbelastingen ontbreken cijfers. Om iets te kunnen zeggen over het aantal 
beschikkingen op dit gebied, hebben we een indirecte benadering gevolgd. Het 
CBS publiceert cijfers over de bedragen die gemeenten aan parkeerbelasting 
innen. Deze stegen van 1995 tot 2003 van 156 miljoen naar 376 miljoen euro. In 
reële termen is dit ongeveer een verdubbeling.  
We hebben de ontwikkeling van de regelgeving op dit gebied enigszins verder 
geanalyseerd. De wetgeving op dit gebied, neergelegd in de Gemeentewet 
(artikel 225) en het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, is vanaf midden 
jaren negentig niet wezenlijk veranderd. Gemeenten zijn bij het in rekening te 
brengen parkeertarief wel aan een maximum gebonden. Dit maximum is niet 
duidelijk verhoogd. De indruk is daarom dat de stijging van de inkomsten uit 
parkeerbelasting vooral een volume-effect betreft. Het moet dan gaan om een 
forse verhoging van het aantal aanslagen. Het is te verwachten dat dit ook tot 
een duidelijke verhoging van het aantal beroepen bij de belastingrechter zal 
leiden.  
 
Een tentatieve verklaring van de stijging bij de groep zaken rond lokale 
belastingen is dus het intensiever opleggen van parkeerbelasting door 
gemeenten. De stijging van de omvang van het motorvoertuigenpark kan hierbij 
een rol hebben gespeeld. Te overwegen is om deze variabele in de analyses te 
betrekken. Overigens wordt de ontwikkeling van deze variabele ook weer voor 
een belangrijk deel door de economische ontwikkeling bepaald. Deze 
samenhang zou daarmee een deel van de procyclische samenhang van de 
instroom met de economische groei kunnen verklaren.  
 
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
De meest opvallende wijziging in wet- en regelgeving op het gebied van 
belastingwetgeving is de Stelselherziening die in 2001 is ingegaan. Deze leidde 
tot een verandering in de wijze van vaststelling van de Inkomstenbelasting en de 
afschaffing van de Vermogensbelasting. Dit laatste betekende dat bezwaren en 
zaken rond de Vermogensbelasting kwamen te vervallen. Overigens besloeg het 
percentage bij het Hof ingediende zaken rond deze belasting in 2000 slechts 3% 
van het totaal aantal ingediende zaken (cijfers van de Belastingdienst). 
Belangrijker in het totaalbeeld zijn dus de ontwikkeling bij de 
Inkomstenbelasting zelf. Inhoudelijk gezien zijn er enkele elementen in de 
Stelselherziening die wellicht tot een verminderd beroep op de rechter kunnen 
leiden (lagere marginale tarieven; minder aftrekposten). Daar staat weer 
tegenover dat na een stelselwijziging weer nieuwe jurisprudentie zal moeten 
ontstaan. De onzekerheden op dat gebied zouden tot een toename van het 
aantal zaken kunnen leiden. Feitelijk blijkt de invloed van de Stelselherziening 
niet duidelijk in de cijfers over bezwaren en instroom van zaken bij de 
belastingrechter te traceren. Dalende trends in percentages bezwaarschriften en 
zaken doen zich al ruim voor 2001 voor en lijken zich na 2001 voort te zetten. 
Een duidelijke niveaubreuk is daarbij niet te onderscheiden. Probleem bij de 
interpretatie is wel dat zich soms onverklaarde schommelingen van jaar op jaar 
voordoen. 
 
Een andere ingang biedt het totaal aan geïnde bedragen aan Rijksbelastingen. 
Dit is gestegen, maar in termen van belastingdruk (in verhouding tot het 
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Nationaal Inkomen) de laatste 10 jaar gedaald. Zo bedroeg deze druk, in termen 
van het BBP (marktprijzen), in 1990 25%, in 2001 was deze gedaald tot 21%. Ook 
uit andere gegevens blijkt dat zowel de gemiddelde als marginale druk van 
Rijksbelastingen is afgenomen, zie de Kam (2005). Het is niet onaannemelijk dat 
deze ontwikkelingen de prikkel om belastingaanslagen aan te vechten, heeft 
doen verminderen. Daarmee zou deze dalende druk van Rijksbelastingen 
eveneens een verklarende factor van het afnemende aantal bezwaarschriften en 
beroepen rond rijksbelastingen kunnen zijn.  
 
We neigen daarom naar de conclusie dat de belangrijkste verklaring voor de 
dalende trend in het aantal zaken rond rijksbelastingen dat voor de rechter 
komt, de geleidelijke vermindering van de belastingdruk is. Ook een verandering 
in de handelwijze van de Belastingdienst heeft mogelijk een rol gespeeld. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
De eerste constatering is dat de instroom tussen zaken rond Rijksbelastingen 
enerzijds en lokale belastingen anderzijds heel verschillende ontwikkelingen 
kent en dus blijkbaar andere achtergronden heeft. Dat is niet verwonderlijk, 
omdat de achtergrond en wijze van oplegging geheel verschillend zijn. De vraag 
rijst of een onderscheid van de instroom langs deze lijnen in de cijfers mogelijk 
is. Dan zou een aparte analyse van de twee typen zaken kunnen plaatsvinden. 
Binnen de lokale belastingen is het aantrekkelijk om WOZ-zaken apart te 
onderscheiden van de overige, gezien de specifieke cyclische ontwikkeling van 
deze zaken. 
De tweede voorlopige constatering is dat bij de Rijksbelastingen zowel 
veranderingen in behandelingswijze in het voorportaal (de Belastingdienst) als 
een vermindering van de belastingdruk mogelijk een belangrijk drukkend effect 
op de instroom hebben gehad. Dit lijkt de voornaamste oorzaak van de 
trendmatige daling van het beroep op de rechter op dit gebied.  
De derde constatering is dat bij de lokale belastingen, naast de WOZ, 
ontwikkelingen op het gebied van de parkeerbelasting lijken te domineren. De 
inkomsten uit deze vorm van belasting zijn behoorlijk gestegen. 
  
Een belangrijke factor bij het beroep op de belastingrechter is steeds het bedrag 
dat de verschillende overheden innen via hun belastingen. Vanuit de theorie is 
het aannemelijk dat meer en hogere belastingen leiden tot meer betwiste 
aanslagen en daarmee tot meer zaken voor de belastingrechter. Prognoses van 
belastinginkomsten in de komende jaren zijn in principe via het ministerie van 
Financiën beschikbaar. Opname van de geïnde belastingbedragen (in 
volumetermen) of de belastingdruk (de verhouding tussen geïnde belastingen en 
de BTW) als verklarende variabele in de specificatie is daarmee een voor de 
hand liggende optie. Voor een deel zal deze variabele, naar verwachting, het 
effect van de BTW afvangen. Een alternatief, dat zich speciaal richt op de zaken 
rond parkeerbelastingen, is opnemen van de omvang van het 
motorvoertuigenpark in de analyse.  
 
Een uitsplitsing naar type belastingzaken op het niveau van de hoven is op basis 
van het beschikbare gegevensmateriaal nu nog niet mogelijk. Het CBS verwacht 
in de nabije toekomst een dergelijke uitsplitsing te kunnen leveren vanaf 1998. 
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Bekeken moet nog worden of de cijfers vóór 1998 op het niveau van de hoven 
zijn te leveren. Een uitsplitsing naar type belastingzaak hebben we dan ook 
vooralsnog niet gemaakt. Met name een afsplitsing en aparte behandeling van 
WOZ-zaken is op termijn zinvol. 
 
We hebben ons verder beperkt tot een analyse van het bestaande 
gegevensmateriaal, met toevoeging van gegevens over de geïnde belastingen. 
Regionale gegevens uit de Nationale Rekeningen zijn vanaf 1995 beschikbaar 
voor 2 typen belastingen: de betaalde niet-productgebonden belastingen (vallend 
onder belastingen op productie en invoer; totaal circa 5 miljard in 2003) en de 
door huishoudens betaalde belastingen op inkomen en vermogen (circa 36 
miljard). Een grote post die daarbij ontbreekt, zijn de productgebonden 
belastingen (BTW, accijnzen, e.d.; totaal circa 35 miljard BTW en 21 miljard 
overig productgebonden). Deze laatste posten zullen sterk gekoppeld zijn aan de 
al in het model opgenomen productievariabele (BTW). Ook ontbreekt de door 
bedrijven betaalde belasting op inkomen en vermogen (circa 18 miljard). 
Regionale uitsplitsing van deze posten zijn niet beschikbaar. Het CBS wijst 
bijvoorbeeld op methodische problemen bij toerekening van BTW en 
vennootschapsbelasting aan regio’s.  
Overigens hebben we bij de regionaal toegerekende belastingen wel de 
belastingen gedekt met verreweg het grootste aandeel in het aantal 
belastingzaken dat voor de rechter komt (zie Tabel 2.18). Inkomstenbelasting en 
niet-productgebonden belastingen als motorrijtuigenbelasting, WOZ en 
parkeerbelasting zijn immers hierin vervat.  
 
Verder ontbreekt de regionale uitsplitsing bij de niet-productgebonden 
belastingen nog voor het jaar 2003 en voor de belastingen op inkomen en 
vermogen voor de jaren 2002 en 2003. Begin 2006 waren recentere cijfers nog 
niet beschikbaar. De landelijke groeivoet is daarom in deze gevallen op de 
regionale cijfers gezet.20 
De niet bekende regionale cijfers over productgebonden belastingen en door 
bedrijven betaalde belastingen op inkomen en vermogen zijn als volgt 
bijgeschat: de landelijke cijfers over deze belastingen zijn per jaar gerelateerd 
aan de totale landelijke Bruto Toegevoegde Waarde. Aldus verkrijgen we een 
percentage dat oploopt van 15% in 1995 tot 18% in 2001, om daarna te dalen tot 
17% in 2003. Dit percentage is vervolgens op de regionale Bruto Toegevoegde 
Waarde toegepast om een schatting te krijgen van de overige door de regio 
betaalde belastingen. Met andere woorden: de belastingdruk van deze 
belastingen is voor alle regio’s gelijk verondersteld.  
 
De schattingen zijn, evenals in het rapport, gebaseerd op de 4-jaarlijkse 
voortschrijdende gemiddelden. Daarmee beslaan de schattingen slechts 5 
groeivoeten per ressort, in totaal dus 25 waarnemingen. 
Daarbij is bij het middelen nog de keuze tussen rekenkundige en meetkundige 
gemiddelden. Gezien de formulering in groeivoeten is een meetkundig 
gemiddelde in zekere zin logischer. De verklaringsgraad met de meetkundige 

                                               
20 Al met al is de gegevensvoorziening op dit gebied versnipperd. Het CBS liet overigens weten dat binnenkort wel 

actualisering van de gegevens is te verwachten. 
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variant is ook groter en de voorspelfouten zijn kleiner. Daarom is, anders dan 
elders in het model, het meetkundig gemiddelde als uitgangspunt genomen. 
De genoemde cijfers over de geïnde belastingbedragen zijn in de analyse 
betrokken, op twee manieren: 1) in gedefleerde vorm, naast onder andere de 
BTW en 2) in de vorm van de belastingdruk, dat is de verhouding tussen 
belastingen en BTW. Er zijn varianten onderzocht met alleen de regionaal toe te 
rekenen belastingen en varianten waarbij tevens een schatting van de overige 
belastingen is meegenomen. 
 
De tweede benadering blijkt het meest succesvol. Alleen de regionaal 
toerekenbare belastingdruk blijkt daarbij overigens een duidelijk resultaat te 
geven. Toevoeging van de overige belastingen, zoals boven beschreven, doet dit 
verband geheel te niet en ook aparte opname van deze overige belastingdruk 
(die dan over de regio’s constant is) geeft geen interpreteerbare resultaten. 
Naast de belastingdruk blijkt overigens geen andere variabele significant op 5%- 
of 10%-niveau. Wel nemen soms andere variabelen het statistisch significante 
effect van de belastingdruk over, maar deze zijn theoretisch minder goed te 
interpreteren. 
 
Tabel 2.19 Schattingsresultaten verbeteringen belastingzaken 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout)  coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) -0,11 (0,03)** -0,02 (0,01)** 
Bruto toegevoegde waarde, 2 jaar eerder 4,70 (1,41)***  
Totale kosten advocatuur, voorgaand jaar 2,09 (0,75)***  
Belastingdruk 1,00 (0,22)*** 
       
Verklaringsgraad R2 0,42 0,58  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 5 5  
Aantal jaar observaties T 8 8  
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 
 
De sterke negatieve autonome trend is aanzienlijk kleiner geworden: er resteert 
nog een daling van 2% van jaar, die enigszins tentatief toegeschreven kan 
worden aan de beleidswijzigingen van de belastingdienst. Ook de sterk positieve 
samenhang met de economische groei en de kostprijs van de advocaat is niet 
meer te vinden. De coëfficiënt van de belastingdruk suggereert dat een 1% 
hogere belastingdruk 1% meer belastingzaken oplevert. Dat is niet implausibel. 
De belastingdruk blijkt op zichzelf enigszins anticyclisch: hoe hoger de 
economische groei, hoe minder de groei van de belastingdruk (en omgekeerd). 
In die zin is de instroom van belastingzaken nu dus volgens de schatting 
anticyclisch; dat is wezenlijk anders dan het oorspronkelijke resultaat. Maar 
daar ‘cirkelde’ de moeilijk te interpreteren invloed van de prijs van de advocaat 
ook doorheen. 
 
De invoering van belastingrechtspraak in 2 instanties 
 
Vanaf 2005 behandelen de rechtbanken de belastingzaken in eerste aanleg. De 
behandeling van zaken rond rijksbelastingen is bij vijf rechtbanken 
geconcentreerd. Alle 19 rechtbanken behandelen zaken rond niet-
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rijksbelastingen. De hoven zijn vanaf dat moment hoger beroepsinstantie. De 
vraag is hoe we in toekomstige versies van PMJ-CB hiermee om zullen gaan. 
Vanaf 2005 zijn als basisgegevens de instroomcijfers van zaken bij de 19 
rechtbanken beschikbaar, zo mogelijk gedifferentieerd naar Rijks- en overige 
belastingen. We gaan er verder van uit dat de modelspecificatie betreffende de 
instroom van belastingzaken in de eerste lijn bij de hoven ook kan worden 
toegepast op de instroom van zaken bij de rechtbanken vanaf 2005. Daarbij 
kunnen we waarschijnlijk een prognose van de belastingdruk wel differentiëren 
naar rijks- en overige belastingen, maar niet naar regio. Hieruit volgt een 
prognose van de groeivoet van zaken rond rijksbelastingen en overige. Deze 
passen we dan toe op de instroom in 2005. 
 
 
2.8 Sociale verzekeringszaken 
 
Te onderzoeken aspecten 
 
In deze paragraaf komt de modelspecificatie van sociale verzekeringszaken aan 
bod, die behandeld worden door de sector bestuur van de rechtbanken. De 
ontwikkeling van de instroom van deze zaken is te zien in Figuur 2.9.  
 
Figuur 2.9 Ontwikkeling instroom sociale verzekeringszaken, 1988-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
Het aantal sociale verzekeringszaken daalde tot 1996 om daarna ruwweg te 
stabiliseren. Het totaal aantal ingestroomde zaken bedroeg in 2003 ruim 18.000. 
De modelspecificatie voor sociale verzekeringszaken is weergegeven in Tabel 
2.20. 
 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

bestuur, sociale
verzekeringen



 61

Tabel 2.20 Modelspecificatie en schattingsresultaten, sociale verzekeringszaken 
Variabele: geschatte coëfficiënt: standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) 0,09 ** 0,04 
Bruto toegevoegde waarde -2,28 ** 1,01 
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid -7,15 *** 1,47 
Uitkeringen werkloosheid, 1 jaar eerder -0,57 ** 0,24 
Dummy invoering bezwaarschriftprocedure -0,55 *** 0,14 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,67   
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 8 groeicijfers (1993-2003, exclusief de jaren 1994, 1995, 1996) 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Vanwege het ontbreken van zaaksgegevens voor 1994 en 1995, het schatten in 
groeicijfers en de beperkte beschikbaarheid van verklarende variabelen, bevat 
het uiteindelijke model slechts 8 groeicijfers (1993, 1997-2003). 
 
Het aantal sociale verzekeringszaken vertoont volgens deze specificatie een 
negatieve relatie met de economische groei: een hogere inkomensgroei 
(uitgedrukt door BTW) betekent minder zaken. Daarnaast is ook een negatief 
verband met de ontwikkeling van het aantal arbeidsongeschiktheids- en 
werkloosheidsuitkeringen zichtbaar: naarmate, gegeven de economische 
situatie, meer uitkeringen worden verstrekt, worden bij de rechter minder zaken 
aanhangig gemaakt. Omgekeerd: bij een vermindering van het aantal 
uitkeringen zal, als gevolg van bijvoorbeeld herkeuringsoperaties, het aantal 
zaken voor de rechter toenemen. 
De modellering van de sociale verzekeringszaken scoort met name zwak 
vanwege de negatieve effecten van het aantal WW- en 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (bij gegeven BTW). Wanneer er een grotere 
groep uitkeringsontvangers is, is de verwachting (volgens de participatietheorie) 
dat er ook meer problemen ontstaan.  
 
Eerder het ongekeerde wordt gesuggereerd door de modeluitkomsten. 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de sociale 
verzekeringszaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er 
aanvullende verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie 
kunnen worden opgenomen. Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en 
regelgeving op het gebied van sociale verzekeringen geïnventariseerd. 
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Over wat voor zaken hebben we het als we over sociale verzekeringszaken 
spreken? Sociale verzekeringszaken betreffen geschillen met de 
uitkeringsinstantie over de rechten op een uitkering in het kader van een sociale 
verzekering.  
De categorie sociale verzekeringen bevat een redelijk diverse verzameling aan 
zaken. Ze kunnen worden opgedeeld in arbeidsongeschiktheids-, premie-, 
overige sociale zekerheids-, werkloosheidszaken en daarbinnen nog weer verder 
worden verbijzonderd naar specifieke wetten. Gegevens zijn op dit detailniveau 
wel voorhanden in de primaire gegevenssystemen van de rechtbanken, maar 
worden niet aan de Raad voor de rechtspraak verstrekt. De Rvdr ontvangt van 
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de rechtbanken viermaandsrapportages op een aanmerkelijk hoger 
aggregatieniveau, namelijk het totale aantal zaken opgesplitst naar voorlopige 
voorzieningen en bodemzaken.  
 
Voor 2002 t/m 2004 zijn de detailgegevens wel beschikbaar. Geeft dit nu 
aanleiding tot een bruikbare heroverweging? Tabel 2.21 toont het aandeel van 
de verschillende onderliggende wetten/regelgevingen in de instroom in 2002, 
2003 en 2004. De grootste categorieën zijn de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (40%) en Werkloosheidswet (20%). 
Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetgeving zijn verantwoordelijk voor 
meer dan tweederde van alle sociale verzekeringszaken. De andere categorieën 
zijn duidelijk minder van belang. Het aandeel van de werkloosheidswet is van 
2002 op 2003 gestegen van 16% tot 20%. Voor de jaren in Tabel 2.21 geldt verder 
dat geen categorie duidelijk in belang toe- of afneemt. Daarom dient zich op 
basis van deze — beperkte — gegevens niet meteen een additioneel inzicht aan 
wat een sturende of opvallende factor in de zaaksontwikkeling van sociale 
verzekeringszaken zou kunnen zijn.  
 
Nadere detaillering van de zaaksgegevens voor 2002 t/m 2004 biedt niet direct 
handvatten voor herziening of optimalisering van het model. Aangezien twee 
uitkeringstypen (WW en arbeidsongeschiktheid) in het huidige model een 
belangrijke rol spelen, is het zinvol deze uitkeringen nader te onderzoeken. Het 
is belangrijk te realiseren dat sociale verzekeringszaken niet rechtstreeks de 
rechter bereiken; er zit een duidelijk traject vóór.  
 
Uitkeringen moeten worden aangevraagd bij de UWV, waarbij mogelijk 
weigering kan volgen, en daarnaast kan men op de eenmaal verkregen uitkering 
worden gekort. Na afwijzingen en kortingen is aantekenen van bezwaar bij de 
UWV mogelijk en pas wanneer ook dit bezwaar wordt afgewezen, staat de gang 
naar de rechter open. Hiermee wordt inzicht in uitkeringsaantallen en aantallen 
bezwaarschriften (ingediend en afgehandeld) van belang. 
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Tabel 2.21 Aandeel diverse wetgeving in sociale verzekeringszaken, instroom, 2002-2004 
2002 2003 2004

ARBEIDSONGESCHIKTHEID 55% 53% 51%
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 1% 0% 0%
AAW en WAO 1% 0% 0%
Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten 1% 1% 1%
Wet arbeid gehandicapte werknemers 0% 0% 0%
Wet AO-voorziening jonggehandicapten 1% 1% 1%
Wet arbeidsongeschiktheid militaire ambtenaren 0% 0% 0%
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 41% 40% 39%
WAO-conform 1% 0% 0%
Wet AO-verzekering zelfstandigen 4% 3% 3%
Ziektewet 7% 6% 6%
OVERIGE SOCIALE ZEKERHEID 7% 6% 6%
Besluit 0% 0% 0%
Jeugdwerkgarantiewet 0% 0% 0%
Liquidatiewet Ongevallenwet 0% 0% 0%
Liquidatiewet 0% 0% 0%
Toeslagenwet 2% 2% 1%
Wet op de Bejaardenoorden 0% 0% 0%
Wet Sociale Werkvoorziening 0% 0% 0%
Wet voorzieningen gehandicapten 5% 4% 4%
PREMIE 10% 9% 9%
ZW, WAO, WW, Zfw 4% 3% 3%
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen 4% 5% 4%
Organisatiewet Sociale Verzekeringen 0% 0% 0%
 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 3% 1% 3%
Wet financiering volksverzekeringen 0% 0% 0%
Werkloosheidswet 0% 0% 0%
Ziekenfondswet 0% 0% 0%
Ziektewet 0% 0% 0%
(Overige) volksverzekeringen 8% 8% 9%
Algemene Kinderbijslagwet 3% 3% 3%
Algemene Nabestaandenwet 2% 2% 2%
Algemene Ouderdomswet 2% 3% 4%
Algemene Weduwen- en Wezenwet 0% 0% 0%
Werkloosheid 16% 20% 21%
Wet beperking inkomensgevolgen AO-criteria 0% 0% 0%
Werkloosheidswet 16% 20% 21%
WW-conform 0% 0% 0%
Wet Werkloosheidsvoorziening 0% 0% 0%
Wettelijke ziektekostenverzekering 4% 4% 4%
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1% 1% 1%
Overgangswet verzorgingshuizen 0% 0% 0%
Ziekenfondswet 3% 3% 3%
TOTAAL 100% 100% 100%

 
In de Kroniek Sociale Zekerheid 2005 van het UWV zijn gegevens opgenomen 
over uitkeringsjaren, nieuwe uitkeringen, afgewezen aanvragen en bezwaren. In 
Tabel 2.22, Tabel 2.23 en Tabel 2.24 staat een aantal reeksen hiervan 
weergegeven. 
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Tabel 2.22 Uitkeringsjaren en ingediende bezwaarschriften, Ziektewet, 1995-2004* 
 Uitkeringsjaren

(x 1.000)
Bezwaren

(ingediend)
Bezwaren 

(% van uitkeringsjaren)
1995 220,2 - -
1996 135,2 - -
1997 97,1 3.517 4
1998 103,9 7.222 7
1999 107,7 8.302 8
2000 106,3 11.207 11
2001 105,9 12.243 12
2002 78,5 15.119 19
2003 66,0 14.293 22
2004* 64,2 11.556 18
*) 2004 voorlopig 

 
Tabel 2.23 Uitkeringen, nieuwe uitkeringen, afgewezen uitkeringsaanvragen en ingediende 

bezwaarschriften, Arbeidsongeschiktheid, 1995-2004* 
 Uitkeringen (x 

1.000)
Nieuwe 

uitkeringen 
(x 1.000)

Afgewezen 
aanvragen 

(x 1.000)

Bezwaren
(ingediend)

Bezwaren 
(% van 

afgewezen 
aanvragen)

Bezwaren 
(% van nieuwe 

uitkeringen)

1995 860,4 72,7 50,0 353 1 0
1996 855,3 82,9 52,7 487 1 1
1997 864,8 88,3 - 15.973 - 18
1998 904,8 119,9 - 29.812 - 25
1999 922,5 106,1 57,6 29.895 52 28
2000 952,7 117,1 76,6 38.201 50 33
2001 978,5 118,0 83,2 42.991 52 36
2002 993,0 107,9 75,4 52.878 70 49
2003 979,6 81,4 48,8 49.926 102 61
2004* 963,8 74,8 44,3 48.555 110 65
*) 2004 voorlopig 

 
Tabel 2.24 Uitkeringsjaren, nieuwe uitkeringen, afgewezen uitkeringsaanvragen en ingediende 

bezwaarschriften, Werkloosheidswet, 1995-2004* 
 Uitkeringsjaren 

(x 1.000)
Nieuwe 

uitkeringen (x 
1.000)

Afgewezen 
aanvragen (x 

1.000)

Bezwaren 
(ingediend)

Bezwaren 
(% van 

afgewezen 
aanvragen)

Bezwaren 
(% van nieuwe 

uitkeringen)

1995 339,1 579,2 78,5 21.318 27 4
1996 326,3 560,0 77,6 24.453 32 4
1997 285,8 486,1 82,7 31.427 38 6
1998 235,0 427,4 69,8 31.909 46 7
1999 190,0 325,3 82,7 27.122 33 8
2000 157,0 274,6 89,6 26.936 30 10
2001 151,0 251,6 95,5 27.846 29 11
2002 163,8 324,8 107,4 38.442 36 12
2003 218,2 418,7 119,0 45.893 39 11
2004* 266,0 426,2 98,4 48.444 49 11
*) 2004 voorlopig 

 
De reeksen verlopen allemaal anders; werkloosheid en arbeidsongeschiktheid 
zijn zelfs negatief gecorreleerd. De meeste reeksen lijken in 2001 of 2002 een 
omslagpunt te hebben (weergegeven met stippellijn). Dit strookt met het 
omslagpunt in de zaaksontwikkeling van sociale verzekeringszaken, dat 
zichtbaar is in Figuur 2.9. 
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Verder neemt het percentage bezwaren toe, vooral als percentage van nieuwe 
uitkeringen. We gebruiken tot nu toe in PMJ-CB het aantal uitkeringen als 
verklarende factor, maar mogelijk zijn de afgewezen aanvragen of de bezwaren 
betere variabelen. 
 
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter (WVP) ingevoerd, die al 
genoemd werd in paragraaf 2.3 over de arbeidszaken. Deze wet bevat nieuwe 
regels, voorschriften, rechten en plichten voor langdurig zieken. De invoering 
van de WVP valt samen met een omslagpunt in de zaaksontwikkeling van 
sociale verzekeringszaken en de uitkeringsreeksen uit Tabel 2.22, Tabel 2.23 en 
Tabel 2.24. Invoering van een dummyvariabele om te corrigeren voor de 
invoering van deze wet lijkt dan ook noodzakelijk. Het effect van een aanpassing 
van de regels in januari 2004 is in de ontwikkeling van de sociale 
verzekeringszaken niet terug te vinden. 
 
Verder zijn volgens een artikel in de Volkskrant in november 200521 de grote 
effecten van de huidige herkeuringsronde (2005/2006) niet te wijten zijn aan 
strengheid nú, maar aan eerdere soepelheid. In het artikel geeft men aan dat de 
eerste herkeuringsoperatie in 1993 is gestart, maar dat de praktijk in 1996 is 
versoepeld. In oktober 2004 startte de tweede herkeuringsoperatie. Ook hiervoor 
zouden dummyvariabelen kunnen worden opgenomen. 
 
Correctie van eerdere onjuistheden 
 
In de programmatuur van bestuurszaken in de eerste modelversie blijkt bij de 
sociale verzekeringszaken de dummyvariabele voor de verplichte 
bezwaarschriftprocedure onjuist te zijn ingesteld, namelijk op mei 1998. Feitelijk 
was de invoering echter per mei 1997, zoals ook vermeld in Leertouwer et al. 
(2005). Dit is in dit verbetertraject hersteld. Daarnaast heeft nadere analyse 
aangetoond dat de reeks sociale verzekeringszaken, door wijzigingen in 
gegevensindelingen in de Raadsinterne bestanden, voor de jaren 1997, 1998 en 
1999 inclusief een aantal voorlopige voorzieningen was, terwijl de aanname was 
dat dit niet het geval was. Ook deze fout is hersteld. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
Op basis van het voorgaande onderzoek en detectie van een aantal onjuistheden 
komen we tot een aantal verbeterpunten. Allereerst kan het aantal afgewezen 
uitkeringsaanvragen betreffende de arbeidsongeschiktheidswet en 
werkloosheidswet als mogelijke verklarende variabele worden opgenomen. 
Verder zijn de aantallen behandelde bezwaarschriften werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid op te voeren als mogelijke verklarende variabele.  
Voor de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 wordt een 
dummyvariabele getest in de modelspecificatie. Ten slotte wordt de 
dummyvariabele voor de invoering van de bezwaarschriftprocedure 

                                               
21 Zie artikel ‘Het wrange succes van de WAO-herkeuringen’ in het Economie-katern van de Volkskrant d.d. 5 

november 2005. 
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gecorrigeerd, en worden de voorlopige voorzieningen uit de reeks van sociale 
verzekeringszaken verwijderd. 
 
Tabel 2.25 laat de oude en nieuwe modelspecificatie van de sociale 
verzekeringszaken zien.  
 
Tabel 2.25 Schattingsresultaten verbeteringen sociale verzekeringszaken 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout) coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) 0,11 (0,04)** 0,10 (0,03)*** 
Bruto toegevoegde waarde -1,20 (0,96) -1,14 (0,85) 
Uitkeringen arbeidsongeschiktheid -6,47 (1,93)*** -3,42 (1,33)** 
Uitkeringen werkloosheid, 1 jaar eerder -0,49 (0,27)**  
Dummy bezwaarschrift (mei 1998) a -0,69 (0,16)***    
Dummy bezwaarschrift (mei 1997) b    -0,87 (0,13)*** 
       
Verklaringsgraad R2 0,65 0,72  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19  
Aantal jaar observaties T 7 7  
a) gezet op effect 2/3e in jaar van invoering, rest in daaropvolgende jaren 
b) gezet op effect 1/3e in jaar van invoering, rest in daaropvolgende jaren 
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
De gepresenteerde modelversie 2005 is qua specificatie precies gelijk aan die in 
Leertouwer et al. (2005), maar qua modeluitkomsten niet. Dit laatste omdat de 
reeks voor 1997-1999 is verbeterd door exclusie van voorlopige voorzieningen. 
Het gevolg van het gebruik van deze gecorrigeerde reeks is dat de autonome 
trend nog iets sterker wordt (11% in plaats van 9%) en het effect van de 
economische verklarende variabelen wat kleiner. De BTW-variabele is niet 
langer statistisch significant. 
 
Verbetering van de oude specificatie wordt bewerkstelligd door de 
dummyvariabele te corrigeren wat betreft jaartal, en door te veronderstellen dat 
het effect van de invoering van de verplichte bezwaarschriftprocedure met enige 
vertraging is opgetreden: namelijk niet voor 2/3e gedeelte al in 1997, maar 
slechts voor 1/3e gedeelte. Deze wijziging versterkt de significantie van de 
dummyvariabele. De werkloosheidsuitkeringen hebben niet langer een 
significant effect en worden daarom uit de specificatie gelaten. Ten slotte gaat 
de verklaringskracht nog iets omhoog. De autonome trend blijft onverminderd 
groot; in dat opzicht is niet echt van een verbetering van het model te spreken. 
 
 
2.9 Ex-AROB-zaken 
 
Te onderzoeken aspecten 
 
Deze paragraaf behandelt de modelspecificatie voor bouw, ruimtelijke ordening 
en overige zaken. Het betreft hier een wijd scala van zaken, dat ook wel als ex-
AROB (voorheen Administratief rechtelijke overheidsbeschikkingen) wordt 
aangeduid.  



 67

De ontwikkeling van de instroom van ex-AROB-zaken is te zien in Figuur 2.10. 
 
Figuur 2.10 Ontwikkeling instroom ex-AROB-zaken, 1994-2004 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
De specificatie in de eerste modelversie voor bouw, ruimtelijke ordening en 
overige zaken is weergegeven in Tabel 2.26. Vanwege de beschikbaarheid van 
een korte reeks gegevens over ex-AROB-zaken zijn er slechts 6 groeicijfers 
aanwezig in het model.  
 
Tabel 2.26 Modelspecificatie en schattingsresultaten, bouw, ro en overige zaken 
   
Variabele: geschatte coëfficiënt:  standaardfout: 
Constante (gemiddeld over arrondissementen) -0,02  0,02 
Uitkeringen werkloosheid, 2 jaar eerder -0,58 *** 0,17 
Verhuizingen -0,70 ** 0,29 
Van echt scheidende personen 0,39 *** 0,14 
Instroom bouwzaken in voorgaand jaar -0,32 *** 0,11 
    
Verklaringsgraad: R2 = 0,49   
Noot: geschat over 19 arrondissementen, 6 groeicijfers (1998-2003) 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
De specificatie in Tabel 2.26 legt verbanden tussen de ontwikkeling van het 
aantal beroepsprocedures enerzijds, en het aantal werkloosheidsuitkeringen 
(twee jaar vertraagd), het aantal verhuizingen en het aantal van echt scheidende 
personen anderzijds. Het aantal zaken op dit gebied hangt dus, met 2 jaar 
vertraging, af van het economische klimaat: meer werkloosheid gaat samen met 
een afname van de economische groei en dit betekent meer zaken van dit type. 
De afhankelijkheid van de conjunctuur is goed voorstelbaar: als de inkomens 
groeien, zal ook de wens tot uitbreiding van activiteiten en verbouwing 
toenemen, met potentiële conflictstof van dien. In plaats van uitbreiden is ook 
verhuizen denkbaar. Verhuizingen lijken als substituut voor verbouwingen en de 
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aanvraag van vergunningen op te treden. Een groei van het aantal 
echtscheidingen gaat gepaard met meer van dit type zaken. Ook treedt enig 
negatief verband op met het aantal zaken in het voorgaande jaar. Als de groei 
het ene jaar hoog is, dan lijkt dit de groei in het daarop volgende jaar te 
temperen. Een duidelijke autonome trend is niet waarneembaar.  
 
Waarom is dit nu een onbevredigende specificatie? Ex-AROB-zaken verdienen 
volgens de eerder geformuleerde criteria nadere aandacht vanwege de negatieve 
effecten van WW-uitkeringen en verhuizingen. Beide verbanden zijn niet 
meteen intuïtief duidelijk, en het gerapporteerde (vermeende) substitutie-effect 
tussen ‘stay-or-go’ (bouwen of verhuizen) zou verder gestaafd kunnen worden.  
 
In de rest van deze paragraaf wordt allereerst nader gekeken waar de ex-AROB-
zaken precies uit bestaan. Vervolgens onderzoeken we of er aanvullende 
verklarende variabelen te vinden zijn, die in de modelspecificatie kunnen 
worden opgenomen. Ten slotte wordt de ontwikkeling van wet- en regelgeving 
op het gebied van ex-AROB-zaken geïnventariseerd. 
 
Nieuwe inzichten verklarende factoren 
 
Zoals uit het voorgaande duidelijk wordt, is de groep zaken ex-AROB een zeer 
diverse verzameling van zaken. Ze zijn op te delen in bouw-, handhavings-, 
heffings-, centrale en lokale overheidszaken en daarbinnen nog weer verder 
worden verbijzonderd naar specifieke wetten. Gegevens zijn op dit detailniveau 
voorhanden in de primaire gegevenssystemen van de rechtbanken. De Raad 
voor de rechtspraak beschikt echter slechts over gegevens over het totale aantal 
ex-AROB-zaken, opgesplitst naar voorlopige voorzieningen en bodemzaken22. 
Voor 2002 t/m 2004 zijn detailgegevens wel beschikbaar. Geeft dit nu aanleiding 
tot een bruikbare heroverweging? Tabel 2.27 toont het aandeel van de 
verschillende onderliggende wetten/regelgevingen in 2002, 2003 en 2004. 
Een aantal omschrijvingen is helaas weinig verhelderend (‘besluiten’, ‘wettelijke 
regelingen’). Het grootst zijn de categorieën Bouwen en Lokale overheden. 
Centrale overheden en Handhaving zijn ook nog aanzienlijk, de rest is duidelijk 
minder van belang. Voor de jaren in Tabel 2.27 geldt dat geen categorie duidelijk 
in belang toe- of afneemt. Daarmee springen er geen zaken in het oog die ons 
kunnen helpen in het identificeren van verklarende factoren. Wellicht dat er in 
de sfeer van beschikbare achtergrondvariabelen meer detail valt aan te brengen.  
 

                                               
22 Een distinctie die later nog van belang zal blijken te zijn, vanwege andere reden. 
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Tabel 2.27 Aandeel verschillende wetgeving in ex-AROB-zaken, 2002-2004 
2002 2003 2004

BOUWEN 27% 27% 26%
Bouwbesluit 2% 1% 1%
Bestemmingsplanvoorschriften 2% 2% 1%
Artikel 44 Woningwet 3% 3% 3%
Wet Ruimtelijke Ordening 10% 10% 11%
Artikel 44 Woningwet/Bouwbesluit 10% 11% 10%
Artikel 50 Woningwet 0% 0% 0%
Artikel 50, lid 8 Woningwet 0% 0% 0%
HANDHAVING 15% 14% 15%
Gemeentewet 15% 13% 14%
Drank- en Horecawet 0% 0% 0%
Provinciewet 0% 0% 0%
Wettelijke regelingen 0% 0% 0%
Woonwagenwet 0% 0% 0%
OVERIGE CENTRALE OVERHEID 18% 19% 17%
Beleid 0% 0% 1%
Besluiten 7% 8% 7%
Rijksoctrooiwet 1995 0% 0% 0%
Wettelijke regelingen 9% 9% 8%
Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 0% 0% 0%
Wet openbaarheid van bestuur 1% 2% 1%
Wet bescherming persoonsgegevens 0% 0% 0%
OVERIGE LOKALE OVERHEID 30% 29% 28%
Afvalstoffen 0% 0% 0%
Beleid 1% 1% 1%
Besluiten 17% 16% 14%
Geluidhinder 0% 0% 0%
Gemeentewet 2% 3% 3%
Horeca 2% 1% 1%
Huisvestingswet 2% 2% 1%
Provinciewet 0% 0% 0%
Verordeningen 6% 5% 6%
Wettelijke regelingen 0% 0% 1%
Wet openbaarheid van bestuur 1% 1% 1%
RECHTSBIJSTAND 2% 2% 3%
RAAD VAN STATE VREEMDELINGEN 1% 1% 1%
Rijkswet Nederlanderschap 1% 1% 1%
Wet arbeid buitenlandse werknemers 0% 0% 0%
SCHADE 2% 3% 2%
SUBSIDIES CENTRALE OVERHEID 4% 5% 6%
SUBSIDIES LOKALE OVERHEID 1% 1% 2%
TOTAAL 100% 100% 100%

 
Bouw en ruimtelijke ordening betreft huren, kopen, bouwen, bewonen of 
verhuizen. Welke gegevens zijn hiervoor beschikbaar? Tabel 2.28 toont voor 
1995-2004 de verleende bouwvergunningen en het aantal woningen (huur en 
koop) waarvoor een bouwvergunning is verleend.  
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Tabel 2.28 Verleende bouwvergunningen, Nederland, 1995-2004 
  Aantal woningen waarvoor bouwvergunning is verleend

jaar Totaal verleende
vergunningen

Totaal woningen Huurwoningen Koopwoningen

1995 34.558 98.405 34.395 64.010
1996 35.816 101.116 24.759 76.357
1997 36.274 101.501 21.554 79.947
1998 36.370 87.673 19.452 68.221
1999 36.568 84.201 14.324 69.877
2000 35.410 78.563 14.311 64.252
2001 35.060 62.326 11.108 51.218
2002 29.290 67.183 13.159 54.024
2003 28.175 72.454 15.848 56.606
2004 31.461 76.180 17.300 58.880
Noot: Een vergunning kan voor meer dan 1 woning gelden. Dit verklaart het verschil tussen aantal woningen waarvoor 
vergunning is verleend en aantal verleende vergunningen. 
Bron: CBS StatLine 

 
We zien dat het aantal verleende vergunningen een licht dalende trend vertoont 
en de laatste jaren fluctueert rond de 30 duizend. Het aantal woningen waarvoor 
een bouwvergunning is verleend, laat een lichte toename zien vanaf 2001.  
Er zijn twee breukpunten in het aantal verleende bouwvergunningen, in de tabel 
aangegeven via stippellijnen. Deze breukpunten hangen samen met een 
wijziging in de minimale bouwsom van de bouwvergunning. Tot het verslagjaar 
2000 bedroeg deze ondergrens 23 duizend euro, over de verslagjaren 2000 en 
2001 werd dit verhoogd tot 45 duizend euro en vanaf 2002 bedroeg de 
ondergrens 50 duizend euro. Vanwege deze wijzigingen is de trendontwikkeling 
zoals weergegeven in Tabel 2.28 helaas niet erg inzichtelijk. Verder geldt dat de 
tabel alleen de verleende bouwvergunningen betreft, en geen inzicht verschaft 
omtrent de (afgewezen) aanvragen. Aangezien daar de conflicten ontstaan, zijn 
gegevens omtrent aanvragen relevanter voor verbetering van de 
modelspecificatie. 
 
Naast de gegevens uit Tabel 2.28 zijn van ABF Research gegevens aangaande de 
totale woningvoorraad en woningvoorraadmutatie betrokken. Deze zijn 
weergegeven in Tabel 2.29, en sluiten aan op de woningvoorraad zoals gemeten 
door het CBS. 
 
Tabel 2.29 Woningvoorraad, Nederland, 1995-2004 
Jaar Totaal aantal woningen

x 1.000
1995 6.191
1996 6.276
1997 6.357
1998 6.440
1999 6.522
2000 6.589
2001 6.650
2002 6.709
2003 6.764
2004 6.809
Bron: CBS StatLine 
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In het recente verleden vertoonde de woningvoorraad een gestaag stijgend 
verloop. De jaarlijkse groei van de woningvoorraad bedroeg eind jaren negentig 
ongeveer 80.000 woningen, tegen 50.000 vanaf 2000. De totale woningvoorraad 
gedraagt zich daarmee duidelijk anders dan de ontwikkeling van het aantal 
huurwoningen en verleende bouwvergunningen. 
 
Veranderingen in wet- en regelgeving 
 
Te overwegen valt om een dummyvariabele in het model op te nemen voor de 
invoering derde tranche Awb (1998 en verder). Hiervoor ontbreekt echter een 
goede theoretische onderbouwing. 
 
Splitsing van de reeks ex-AROB-zaken 
 
De reeks van ex-AROB-zaken (Bouw, Ruimtelijke ordening en overig) zoals deze 
in het voorgaande en in Leertouwer et al. (2005) is gebruikt, bestaat uit 
bodemzaken ex-AROB en alle voorlopige voorzieningen van de bestuurssector 
van de rechtbanken. Hiervoor is in de ontwikkeling van PMJ-CB gekozen, 
aangezien de instroom van voorlopige voorzieningen nagenoeg niet naar 
wetgeving zijn in te delen, en omdat ze in de uitstroombekostiging (Lamicie) 
ook niet naar wetgeving apart gebruikt worden. Ze zijn bij de keuze van de 
zaakstypen in het eerste ontwikkeltraject niet als aparte categorie ‘voorlopige 
voorzieningen’ opgenomen, omdat het (1) een heterogene groep is, en (2) 
omdat ze niet voor een kortere reeks van jaren apart beschikbaar zijn. De 
voorlopige voorzieningen bestuur zijn bij de bodemzaken ex-AROB gevoegd 
omdat uit jaren waarvoor wel meer gedetailleerde gegevens beschikbaar waren, 
bleek dat de meerderheid (60-70%) van de vovo’s bouw/ex-AROB betreffen.  
 
Nadere analyse heeft echter aangetoond dat: 
– het toch beter is de voorlopige voorzieningen te scheiden van de 

bodemzaken bestuur; 
– de reeks bouw-, RO- en overige zaken, door wijzigingen in de 

gegevensindeling in de Raadsinterne bestanden, niet geheel correct is 
geweest. Voor de jaren 1997, 1998 en 1999 geldt dat de reeks uit de eerste 
modelversie exclusief de voorlopige voorzieningen was, in plaats van 
inclusief. Deze onvolkomenheid is in het verbetertraject nu gecorrigeerd. 

 
Inmiddels zijn er 2 nieuwe instroomreeksen geconstrueerd voor de periode 
1997-2003, naar arrondissement: (1) reeks bouw/ex-AROB exclusief alle 
voorlopige voorzieningen, en (2) reeks voorlopige voorzieningen bestuur 
totaal.23 Voor deze twee nieuwe reeksen hebben we in dit verbetertraject de 
modelleringsaanpak van de eerste versie van PMJ-CB herhaald. We proberen 
dus twee modelspecificaties op te stellen voor respectievelijk de bodemzaken 
bouw en de voorlopige voorzieningen bestuur. Voor deze twee nieuwe 
zaakstypen wordt hieronder een specificatie gezocht. 

                                               
23 Deze twee nieuwe reeksen zijn beide een jaar korter dan de oorspronkelijke reeks, aangezien uitgesplitste gegevens 

over 1996 ontbreken. Het is een mogelijkheid om 1996 voor deze twee reeksen te construeren, bv. op basis van het 
gemiddelde verhoudingsgetal bodemzaken bouw t.o.v. vovo’s bestuur totaal voor 1997 en 1998. Voor deze twee 
jaren is het verhoudingsgetal redelijk constant, daarna loopt het op. Andere constructiemethoden zijn ook denkbaar, 
maar voorlopig is van het construeren van kunstmatige gegevens afgezien. 
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In Figuur 2.11 is te zien dat de ontwikkeling in de instroom van voorlopige 
voorzieningen bestuur gelijk lijkt te lopen met die in de som van alle 
bestuursrechtelijke bodemzaken. 
  
Figuur 2.11  Ontwikkeling in de instroom van bodemzaken bestuur en voorlopige voorzieningen 

bestuur, 1997-2004 (indices, 1997=100) 

Bron: CBS, Rvdr; bewerking: WODC/Rvdr 

 
Het ligt daardoor voor de hand om te proberen de instroom van voorlopige 
voorzieningen te verklaren met behulp van de in PMJ-CB gevonden verbanden 
in de grootste twee categorieën bodemzaken bestuur, namelijk sociale 
verzekeringszaken en bouw/ex-AROB. 
 
Alternatieve modelspecificaties 
 
Voor de ex-AROB-zaken lag in het verbetertraject de focus voornamelijk op ‘het 
hard maken’ van de hypotheses, met name wat betreft het verband tussen 
aantal zaken en verhuizingen (het veronderstelde ‘substitutie-effect’). Navraag 
bij het Ministerie van VROM heeft vooralsnog geen literatuur of onderzoek 
opgeleverd waarin de substitutie tussen bouw en verhuizen wordt beschreven. 
De volgende mogelijke verbeterpunten zijn tijdens de analyses aangedragen: 
– De aanvullende variabelen aantal (verleende) bouwvergunningen, 

woningvoorraad en woningvoorraadmutatie testen in de modelspecificatie; 
– Splitsing van de reeksen voorlopige voorzieningen en ex-AROB-zaken. 
 
Allereerst is een geheel nieuwe modelspecificatie voor de voorlopige 
voorzieningen ontwikkeld. Tabel 2.30 geeft de uitkomst van regressie van de 
voorlopige voorzieningen op de instroomreeksen van sociale verzekeringszaken 
en de ex-AROB-zaken (model I), en op de totale instroom van bodemzaken 
bestuur in eerste aanleg (model II).  
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Tabel 2.30  Schattingsresultaat voorlopige voorzieningen bestuur 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout)  coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) 0,00 (0,01) 0,01 (0,01) 
Instroom zaken sociale verzekeringen 0,00 (0,05)  
Instroom zaken ex-AROB, excl. vovo’s 0,04 (0,05)  
Instroom bodemzaken totaal bestuur eerste 
aanleg  0,03 (0,08) 
       
Verklaringsgraad R2 0,11 0,06  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19  
Aantal jaar observaties T 6 6  
 
De twee specificaties leveren helaas geen significante verbanden op. Ook het 
opnemen van vertraagde variabelen in het model geeft geen resultaat. Dat is 
geen verrassing met Figuur 2.11 in het achterhoofd: de twee reeksen lopen niet 
mooi gelijk op. Groeicijfers voor de jaren 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 en 
2002-2003 vertonen allemaal een tegengesteld teken (groei waar de ander krimp 
heeft en vice versa). Extrapolatie van de historische reeks van voorlopige 
voorzieningen is voorlopig de enige oplossing. 
 
Vervolgens laten we de gevonden aanvullende variabelen los op de oude 
modelspecificatie ex-AROB, om tot een model voor de ex-AROB-zaken exclusief 
voorlopige voorzieningen te komen. In de tweede kolom van Tabel 2.31 is voor 
de bodemzaken bouw/ex-AROB dezelfde specificatie opgenomen als voor de 
bouw/ex-AROB-reeks inclusief voorlopige voorzieningen uit de eerste 
modelversie.  
 
Tabel 2.31 Schattingsresultaten bodemzaken bouw, ro en overige zaken, excl. voorlopige 

voorzieningen 
Variabele PMJ-CB versie 2005 PMJ-CB versie 2006 
 coef (st fout)  coef (st fout) 
Constante (gemiddeld over alle 
arrondissementen) 0,09 (0,07) 0,06 (0,03)** 
Uitkeringen werkloosheid, 2 jaar eerder -0,02 (0,42)  
Verhuizingen 0,09 (0,58)  
Van echt scheidende personen 0,53 (0,40)  
Woningvoorraad    7,15 (3,20)** 
Instroom bouwzaken in voorgaand jaar -0,50 (0,29)* -0,49 (0,28)** 
       
Verklaringsgraad R2 0,31 0,32  
Aantal dwarsdoorsnede observaties N 19 19  
Aantal jaar observaties T 5 5  
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
Door de aanpassing van de gegevens hebben de meeste variabelen uit de oude 
specificatie echter niet langer een significant effect. 
Wanneer we de uitkeringen, verhuizingen en van echt scheidende personen uit 
de specificatie vervangen door de totale woningvoorraad krijgen we wel een 
bruikbare specificatie. Het positieve teken van de coëfficiënt voor de totale 
woningvoorraad is volgens verwachting: hoe groter de woningvoorraad, hoe 
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meer zaken omtrent bouw en ruimtelijke ordening. De verklaringskracht van het 
model is met 32% aanzienlijk. 
 
 
2.10 Conclusies; hoe verder? 
 
Conclusies 
 
In een poging om een aantal onderdelen van de eerste versie van PMJ-CB te 
verbeteren, hebben we ons gericht op negen zaakstypen die om een of andere 
reden een niet-bevredigende modelspecificatie te zien gaven. Het gaat daarbij 
alleen om het beroep op de rechter in eerste aanleg. De verbetering van delen 
van het model die betrekking hebben op zaken in hoger beroep of cassatie zal in 
2007 ter hand worden genomen. 
De hier uitgevoerde pogingen tot verbetering waren gedeeltelijk succesvol. In 
vier van de negen gevallen werd een duidelijke verbetering bereikt, dankzij het 
opnemen van meer specifieke, beter bij het betreffende type zaak passende 
verklarende variabelen. Het gaat om dagvaardingen en verzoekschriften in 
huurzaken, kort gedingen en belastingzaken. In twee andere gevallen konden 
enige verbeteringen worden aangebracht, zonder verandering van de 
specificatie. Dat betreft sociale verzekeringszaken en ex-AROB-zaken. De 
verbeteringen hebben hier betrekking op aanpassing en correctie van de in de 
analyse gebruikte instroomreeksen. In de andere drie gevallen, namelijk bij 
dagvaardingen in arbeidszaken, (overige) familiezaken en ambtenarenzaken, 
kon geen verbetering worden gevonden.  
Waar brengt dit resultaat ons nu, wanneer we het tevens bezien in combinatie 
met het resultaat van de eerste versie van het PMJ-CB-model? Hoe kunnen we 
de bereikte resultaten duiden, en hoe dienen we met de ontwikkeling en 
toepassing van dit model verder te gaan? Ofwel: waar staan we en kunnen we 
anders? 
 
De voornaamste doelstelling bij de ontwikkeling van PMJ-CB was te komen tot 
zo betrouwbaar mogelijke voorspellingen. We kunnen vaststellen dat de via het 
verklaringsmodel verkregen inzichten meerwaarde opleveren ten opzichte van 
de methode van extrapolatie. Dat bleek al bij de ‘in-sample’-prognoses met de 
eerste versie van het model in Leertouwer et al. (2005). Het blijkt opnieuw uit de 
resultaten van de evaluatie van PMJ-CB door SEO Economisch Onderzoek 
(2006).  
SEO Economisch Onderzoek constateert dat PMJ-CB in het algemeen kleinere 
voorspelfouten kent dan de extrapolatiemethode en dit is een belangrijk 
argument om te adviseren het huidige model voor de voorbereiding van de 
begroting te gebruiken. Een tweede doelstelling bij de ontwikkeling van PMJ-CB 
was om inzicht te verkrijgen in de achtergronden van ontwikkelingen in het 
beroep op de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke ketens. Ook hierin is enig 
succes geboekt. Zo hebben we nu een beter zicht op het kwantitatieve belang 
van economische en demografische ontwikkelingen voor het beroep op de 
rechter. SEO Economisch Onderzoek constateert dat de gehanteerde methode 
om verbanden te schatten valide is.  
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Het is echter ook duidelijk dat de inzichten die PMJ-CB tot nu toe heeft 
opgeleverd flinke beperkingen kennen. Zo zijn voorspelfouten met het model 
soms ook nu nog groot. Dit is deels het gevolg van de noodzaak om bij 
voorspellingen gebruik te maken van externe prognoses van verklarende 
variabelen waar ook onzekerheden aan kleven. We gaan hier uitgebreider op in 
in hoofdstuk 3. 
Een andere oorzaak van soms grote voorspelfouten in het model komt voort uit 
de bevinding dat de mate waarin het model in staat is de variatie in de groei van 
de instroom bij de rechter in het verleden te verklaren, beperkt is. De gevallen 
waarin het model in staat is meer dan de helft van deze variatie (op het niveau 
van individuele gerechten) te verklaren, zijn zeldzaam. Vaak is de 
verklaringskracht aanzienlijk minder groot. Ook om andere redenen is een deel 
van de specificaties niet bevredigend, en pogingen om dit te verhelpen leveren 
slechts in een beperkt aantal gevallen rendement. Kortom: er blijven nog altijd 
onverklaarde ontwikkelingen over, en de vraag is op welke manier het zicht op 
deze ontwikkelingen, en daarmee PMJ-CB, verder kan worden verbeterd. 
 
Hoe verder? 
 
In sommige gevallen zijn de beschikbare gegevens over verklarende variabelen 
(op regionaal niveau) nog te beperkt om betrouwbare relaties te kunnen 
schatten. Deze situatie kan over enige jaren verbeterd zijn, hetgeen nieuwe 
mogelijkheden tot schatting oplevert.  
Daarnaast kan dan de opneming van enkele andere verklarende variabelen die 
tot nu toe nog niet beschikbaar waren, tot vergroting van het inzicht bijdragen. 
Een kandidaat in dit opzicht vormt de doorlooptijd van zaken. Deze speelt 
mogelijk een rol bij de afweging van rechtzoekenden om wel of niet naar de 
rechter te stappen. Een eerste verkenning van de mogelijkheden om deze 
variabele op te nemen in PMJ-CB wordt beschreven in hoofdstuk 5 van dit 
rapport. Aan de opname van doorlooptijden in het model zal in 2007 verder 
worden gewerkt. 
 
Het is overigens te verwachten dat ook na toevoeging van dergelijke variabelen 
ons inzicht in de achtergronden van ontwikkelingen in het beroep op de rechter 
beperkt blijft. Dit verschijnsel doet zich ook voor bij het in een verder stadium 
van ontwikkeling zijnde model van de veiligheidsketen (PMJ-V).  
Op minstens drie punten lopen we tegen beperkingen van de huidige wijze van 
modellering aan. Deze punten kunnen impliciet betekenen dat via de huidige 
wijze van modellering slechts een beperkte verklaringskracht kan worden 
bereikt en dat sommige verbanden ‘verborgen’ blijven. 
  
1. Zowel bij sommige civiele zaken als bij bestuursrechtelijke zaken, kan de 

invloed van het beleid van repeat players op het beroep op de rechter heel 
groot zijn. Zo kan het incassobeleid van grote bedrijven van invloed zijn op 
het aantal handelszaken bij de kantonrechter, en het beleid van de UWV op 
het aantal sociale verzekeringszaken dat voor de bestuursrechter komt. Van 
Erp en Klein Haarhuis (2006) laten zien dat de selectieve werking van 
procedures in het voorportaal van de rechter (bezwaarcommissies 
bestuurszaken, geschillencommissies consumentenzaken, huurcommissies) 
groot is. Daarmee is ook de mogelijke invloed van veranderingen op dit 
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gebied groot. Dit geldt voor analyses van ontwikkelingen in het verleden, en 
voor te verwachten ontwikkelingen in de toekomst. Weliswaar hebben we in 
een aantal gevallen al enig zicht op de rol van deze voorportalen in het 
verleden, maar daarmee is deze rol nog niet systematisch in PMJ-CB 
verwerkt. Gebruik van informatie van het beleid van deze repeat players bij 
de opstelling van prognoses kan het inzicht in achtergronden van het 
beroep op de rechter en de kwaliteit van voorspellingen op dat gebied 
verbeteren.  

2. Er is slechts een beperkte rol weggelegd voor theoretische onderbouwing 
van de gekozen modelspecificaties. Deze rol beperkt zich tot de selectie van 
mogelijk relevante groepen variabelen op basis van theoretische noties uit 
rechtssociologie en rechtseconomie. Problemen zijn dat de theoretische 
noties vaak slechts globaal zijn en slechts beperkt te operationaliseren  

 Verder spelen beslissingsprocessen in werkelijkheid primair op het 
microniveau van individuele rechtzoekenden. De vertaling naar relaties op 
het macroniveau (het totale beroep op de rechter) kan dan slechts een 
globale benadering vormen, die mogelijk te grof is. Verklarende variabelen 
hebben in dit kader vaak het kenmerk van gemiddelden, waarbij 
verdelingskenmerken buiten beschouwing blijven.  

 De mogelijkheden om via een sterkere theoretische onderbouwing het 
model te verbeteren, verdienen nadere verkenning. Daarbij is een poging tot 
een empirische invulling van een micro-economisch theoretisch model van 
de determinanten van het beroep op de rechter de moeite waard, zie 
bijvoorbeeld Kamphorst en Van Velthoven (2006).  

3. Een factor die bij de instroom van sommige typen zaken een belangrijke rol 
kan spelen, is de doorwerking van nieuwe wet- en regelgeving en, daaraan 
gekoppeld, de rol van jurisprudentie. Tot nu toe is in PMJ-CB alleen 
gekeken of bepaalde geïnventariseerde veranderingen in wet- of regelgeving 
een abrupt effect op de instroom hebben gehad. Daarnaast wordt bij de 
beleidsneutrale prognoses van PMJ-CB uitgegaan van ongewijzigde wet- en 
regelgeving. De afzonderlijk geschatte gevolgen van eventuele 
veranderingen in wet- en regelgeving voor het beroep op de rechter kunnen 
daarop worden ‘gesuperponeerd’.  

 
Het effect van nieuwe wet- en regelgeving op het beroep op de rechter kan 
echter gecompliceerder liggen, en daarbij is met name de doorwerking van het 
effect van jurisprudentie van belang. Dari-Mattiacci en Deffains (2006) laten in 
een gestileerd model zien dat het effect van nieuwe wet- of regelgeving 
aanvankelijk kan betekenen dat, als gevolg van onzekerheid over de 
interpretatie, meer zaken voor de rechter komen. De vervolgens door 
rechterlijke uitspraken toenemende zekerheid over de interpretatie, kan 
vervolgens weer voor een daling zorgen. De vraag is of aan deze notie praktische 
invulling kan worden gegeven. Te verwachten is dat het belang van 
jurisprudentie bij verandering van wet- of regelgeving van geval tot geval kan 
verschillen. In bepaalde incidentele gevallen is de invloed van jurisprudentie wel 
duidelijk aanwijsbaar. Een inventarisatie van die gevallen en de wijze van 
doorwerking kan ons inzicht vergroten.  
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3 Kwaliteit externe prognoses 
 
 
3.1 Inleiding 
 
De kwaliteit van de prognoses die gemaakt worden met PMJ-CB is gebaseerd op 
twee pijlers. In de eerste plaats moet het gepoolde model een goede afspiegeling 
zijn van wat er zich in de werkelijkheid afspeelt. De variatie in de verklarende 
variabelen in het model moeten zo veel mogelijk van de variatie in de instroom 
van het aantal rechtszaken kunnen verklaren en de daarbij gevonden relaties 
moeten stabiel zijn. Ten tweede is de prognose sterk afhankelijk van de 
betrouwbaarheid van de prognoses van de opgenomen verklarende variabelen. 
Deze zijn voor het merendeel afkomstig van externe (onderzoeks)instanties, die 
ter zake deskundig geacht mogen worden. De met PMJ-CB gemaakte prognoses 
zijn dus mede afhankelijk van de kwaliteit en de gebruikte 
prognosemethodieken van deze instanties. 
  
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de relevante verklarende variabelen in het 
model en de instanties die prognoses van deze of verwante variabelen maken. 
Alleen de exogene variabelen die uiteindelijk in minstens één van de relaties in 
de verbeterde versie van het model zijn opgenomen, zijn vermeld. 
 
Tabel 3.1 Exogene variabelen en instantie die prognoses maakt 
Variabele Instantie 
Economische groei (BTW), werkloosheids-, arbeidsongeschikt- 
  heids- en bijstanduitkeringen, consumentenprijzen,  
  belastingdruk 

Centraal Planbureau (CPB) 

Bevolkingsomvang en -samenstelling, migratie,  
  echtscheidingen,  allochtonen 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Regionale bevolkingsomvang en -samenstelling, migratie Regionaal Planbureau (RPB) / ABF  
  Research / CBS 

Prognoses bouw, huurwoningen, goedkoop en duur,  
  woningen totaal 

Ministerie van VROM / ABF Research 

Griffierechten, regeling WRB Ministerie van Justitie 
Commercieel uurloon advocaat Geen prognose beschikbaar 

 
Vaststelling van het griffierecht en de regeling rond de Wet op de Rechtsbijstand 
(WRb) zijn resultaat van beleid van het ministerie van Justitie en dus afhankelijk 
van een tijdig inzicht in eventueel te verwachten wijzigingen in deze regelingen. 
Van het uurloon van de commerciële advocaat zijn geen prognoses beschikbaar. 
Wel stelt de Nederlandse Orde van Advocaten elk jaar een richttarief op.  
 
De door externe instanties gemaakte prognoses betreffen vaak variabelen die 
qua definities wel ongeveer, maar niet exact, aansluiten op de verklarende 
variabelen in PMJ-CB. Daarom worden alle extern verzamelde prognoses 
omgerekend naar verwachte groeicijfers per jaar, en zijn deze verwachte 
groeicijfers gezet op de niveaus van de verklarende variabelen in het laatst 
bekende jaar.  
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Deze notitie gaat eerst in op de frequentie waarmee en de wijze waarop de 
genoemde instanties hun prognoses opstellen en wat zij zelf te melden hebben 
over de kwaliteit ervan. Vervolgens schetsen we de mogelijke manieren waarop 
wij bij de toepassing van PMJ-CB met deze externe prognoses kunnen omgaan. 
 
Belangrijk om te achterhalen is of de instanties zelf toetsen doen op de 
voorspelkracht van hun modellen. Inzicht in de grootte van de 
onzekerheidsmarges is daarbij van groot belang. Daarnaast is het interessant of 
er verschillende scenario’s worden doorgerekend. Deze kunnen dan in principe 
ook in PMJ-CB worden gebruikt.24 
 
 
3.2 Methoden en kwaliteit 
 
CBS: Landelijke bevolkingsprognoses (bevolking, van echtscheidende personen, 
allochtonen)  
 
Het CBS publiceert op StatLine eens in de 2 jaar een landelijke lange termijn-
bevolkingsprognose. Deze prognose kijkt circa een halve eeuw in de toekomst. 
Het CBS besteedt bij publicatie van de prognose ook aandacht aan de met de 
prognose gepaard gaande onzekerheid. In aanvulling op de prognose worden 
‘prognose-intervallen’ gepresenteerd, met een betrouwbaarheid van 67% en 
95%. Deze prognose-intervallen geven onder- en bovengrenzen aan, waarvan 
wordt aangenomen dat de kans 67% respectievelijk 95% is dat de toekomstige 
waarde van het betreffende cijfer hiertussen zal liggen. 
De Beer (2000) gaat in een theoretische beschouwing in op onzekerheden bij de 
voorspelling van de omvang en leeftijdsopbouw van de bevolking. Hij beschrijft 
dat het mogelijk is om verschillende scenario’s te schetsen, maar dat een 
kansverdeling van de uitkomsten alleen mogelijk is als bepaalde 
kansverdelingen rond de uitkomsten van vruchtbaarheid, sterfte en migratie als 
uitgangspunt worden genomen. Over de geldigheid van die uitgangspunten 
bestaat echter onzekerheid. 
De Beer en Alders (1999) geven een praktische toepassing. Zo berekenen ze de 
67%-betrouwbaarheidsintervallen voor de bevolkingsprognose 1998. Voor het 
aantal huishoudens in 2030 liggen onder- en bovengrenzen daarvan 18% van de 
middenvariant af. De omvang van de bevolking laat in 2050 een ongeveer 
vergelijkbare marge zien (19% onder of boven de middenvariant).  
 
De prognoses voor van echt scheidende personen en allochtonen zijn uit de 
lange termijn-bevolkingsprognose afkomstig. De in het rapport gebruikte cijfers 
betreffen de prognose van december 2004. 
 
In een evaluatie uit 2002 (Gjaltema en Broekman, 2002) geeft het CBS de 
gemiddelde jaarlijkse (absolute) procentuele voorspelfout van eerdere 
prognoses, naar leeftijd en prognosetermijn. Voor de totale bevolking loopt deze 
fout op van 0,3% in de eerste 5 jaar tot ruim 4% na 15 tot 20 jaar. Bij het 

                                               
24 Binnen dit kader is het vermeldenswaardig dat binnenkort een WODC-rapport verschijnt over de 

langetermijneffecten van ontgroening, vergrijzing en verkleuring op de samenstelling van het gevangeniswezen. In 
het onderzoek zijn scenario’s ontwikkeld ten aanzien van toekomstige demografische ontwikkelingen, waarbij kan 
worden aangesloten in een volgende versie van PMJ-CB. 
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onderscheiden van drie leeftijdsgroepen (0-19, 20-64 en 65+) blijkt de fout het 
kleinst bij de middelste leeftijdsgroep en het hoogst bij de jongste. Bij deze 
jongste groep loopt de voorspelfout op van 0,6% binnen 5 jaar tot bijna 10% na 
10 tot 15 jaar. Deze fouten zijn vooral het gevolg van onjuiste veronderstellingen 
over de geboorteaantallen. Bij de middelste leeftijdsgroepen is de migratie de 
meest onzekere factor, bij de oudste leeftijdsgroep de sterfte. 
 
CPB: Prognoses economische ontwikkeling (BTW, uitkeringen, belastingdruk) 
 
De (landelijke) prognoses voor de Bruto Toegevoegde Waarde, uitkeringen 
werkloosheid, sociale zekerheid etc., belastingdruk én ontwikkeling van de 
(consumenten)prijzen zijn afkomstig van het CPB. Het CPB publiceert vier keer 
per jaar de korte termijn (KT)-ramingen voor de Nederlandse (en de wereld-
)economie (bijvoorbeeld CPB, 2004, 2004a). Deze worden gepubliceerd in het 
Centraal Economisch Plan (CEP), de Macro Economische Verkenning (MEV) 
en/of de CPB Nieuwsbrief. Deze ramingen hebben altijd betrekking op het 
lopende en het volgende jaar. 
 
Voor de prognoses in Leertouwer et al. (2005) is uitgegaan van de KT-ramingen, 
zoals gepubliceerd in het CEP 2005 (CPB, 2005). De verwachte ontwikkeling van 
de bruto toegevoegde waarde wordt voorspeld met de CPB-raming van het 
Bruto Binnenlands Product (BBP). Voor de verwachte ontwikkeling van het 
aantal werkloosheidsuitkeringen wordt gebruik gemaakt van de CPB-raming van 
de werkloze beroepsbevolking.  
Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (nu: WIA, voorheen: WAO) wordt 
gebruik gemaakt van de volumeprognoses uit CEP 2005. Hetzelfde geldt voor 
bijstandsuitkeringen en IOAW en IOAZ. Het CPB evalueert deze KT-ramingen 
periodiek, het meest recent in 2006 (CPB, 2006).  
 
Het CPB publiceert bovendien periodiek een macro-economische verkenning 
van de Nederlandse economie voor de komende kabinetsperiode. Deze 
Middellange termijnverkenning (MLT) vormt de basis voor het doorrekenen van 
verkiezingsprogramma’s en de plannen die tijdens de kabinetsformatie worden 
opgesteld. Een MLT kijkt vier of vijf jaar vooruit. Daarbij schetst het CPB 
meestal twee scenario’s: een voorzichtig en een optimistisch. Over het algemeen 
wordt daarbij een gemiddelde groei in meerjarig perspectief geschat. Zo bevat 
de laatste MLT uit september 2006 schattingen van de gemiddelde groei van 
BBP en werkloze beroepsbevolking over de periode 2008-2011. 
 
Soms brengt het CPB lange termijn-scenario’s (LT) uit. Deze schetsen sterk 
verschillende, maar wel plausibele en intern consistente vergezichten van de 
Nederlandse economie in de komende 20 à 40 jaar, en soms nog verder in de 
toekomst. Deze scenario’s beogen bij te dragen aan de beleidsvorming in 
Nederland en de discussie over strategische keuzes voor de lange termijn. In 
november 2004 is de studie Vier vergezichten op Nederland gepubliceerd, met 
daarin vier scenario’s voor de Nederlandse economie. Deze scenario’s zijn 
gebaseerd op ‘Four futures of Europe’. 
 
Het CPB constateert in een evaluatie van de voorspelfouten in de KT-ramingen 
dat deze omgeven zijn met aanzienlijke onzekerheidsmarges, die groter worden 
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naarmate de voorspelhorizon verder weg ligt. Zo is de absolute voorspelfout in 
het BBP voor het komende jaar in de periode 1998-2004 gemiddeld 1,6% 
geweest.  
De voorspelfouten vertonen overigens niet of nauwelijks een systematisch 
karakter. Zo blijkt uit een uitgevoerde toets dat voor geen van de onderzochte 
variabelen de berekende gemiddelde voorspelfout significant van nul verschilt. 
Bovendien geldt voor alle variabelen, uitgezonderd de consumptieontwikkeling, 
dat de ramingen efficiënt zijn. Dat betekent dat er geen samenhang kan worden 
aangetoond tussen de voorspelfouten en de ramingen zelf. 
Het is verder niet eenduidig aan te geven of de trefzekerheid van de ramingen in 
de loop der tijd verbeterd of verslechterd is.  
 
ABF Research: Prognoses regionale demografische ontwikkelingen (regionale 
prognoses inwoners, leeftijdsopbouw, bevolkingsdichtheid, samenstelling 
huishouden, mobiliteit en migratie) 
  
ABF Research ontwikkelt en beheert het prognosemodel Primos (zie RPB, 2003a 
en 2003b). Dit model genereert regionale bevolkings- en huishoudensprognoses, 
waarmee door veel organisaties en op verschillende beleidsterreinen gewerkt 
wordt. ABF Research maakt eens in de twee jaar nieuwe prognoses. Een groot 
deel van de Primos Prognoses wordt gepubliceerd via de belangrijkste 
opdrachtgevers, het RPB en/of Ministerie van VROM. Zo zijn delen van de 
Primos Prognose 2003 via de website van RPB ontsloten, en delen van de Primos 
Prognose 2005 op de website van VROM beschikbaar. De prognoses die wel 
onderdeel zijn van het model, maar niet via deze websites beschikbaar zijn, 
kunnen tegen betaling worden opgevraagd bij ABF Research. 
 
De landelijke prognoses zijn voor een groot deel gebaseerd op de 
bevolkingsprognose van CBS. ABF Research besteedt ook aandacht aan 
onzekerheidsmarges. Daartoe zijn een aantal prognosevarianten opgesteld, 
waarin het effect van alternatieve veronderstellingen is doorgerekend. 
ABF Research stelt dat in de Primosprognose 2003 rekening is gehouden met de 
volgende onzekerheden: 
– Onzekerheden betreffende de toekomstige bevolkingsontwikkeling 

(vruchtbaarheid, levensverwachting en buitenlandse migratie). Voor het 
landelijke beeld wordt aangesloten bij de CBS-prognoses. 

– Onzekerheden aangaande de toekomstige individualisatie in de 
huishoudensontwikkeling (de timing van het uit huis gaan, de mate van 
alleen wonen of samenwonen als gevolg van bestemming bij uit huis gaan, 
scheiding en (weer) gaan samenwonen); 

– Onzekerheden omtrent het deel van de ouderen dat in de toekomst een 
zelfstandig huishouden zal vormen, dan wel in verzorgingstehuizen zal 
verblijven; 

– Onzekerheden van de regionale verdeling van de toekomstige 
werkgelegenheidsgroei en het daarvan afgeleide patroon van interregionale 
migratie; 

– Onzekerheden omtrent het deel van de jonge huishoudens dat in de 
toekomst woningbehoevend zal zijn, dan wel zich zal richten op andere 
vormen van huisvesting als wooneenheden, kamerbewoning en dergelijke. 
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Voor elk van deze componenten van onzekerheid is — naast de trend — een lage 
en een hoge variant doorgerekend. Deze partiële varianten zijn zodanig 
gekozen, dat verondersteld wordt dat ze een 67%-betrouwbaarheidsinterval van 
de kansverdeling vormen. 
Vervolgens zijn met deze partiele varianten via een combinatorische 
componenten-methode de bandbreedtes afgeleid voor bevolkings-, 
huishoudens- en woningbehoeftenontwikkeling. 
 
Voor het bepalen van de onzekerheid op de binnenlandse migratie zijn twee 
varianten doorgerekend die betrekking hebben op de werkmigratie tussen 
COROP-gebieden. In het eerste scenario concentreert de banengroei zich meer 
in de Randstad, terwijl in het tweede scenario sprake is van meer spreiding over 
andere landsdelen. Bij het bepalen van de marges op de 
huishoudensontwikkeling is onder andere rekening gehouden met de leeftijd 
waarop jongeren uit huis gaan en de mate waarin jongeren die uit huis gaan 
kiezen voor alleen- of samenwonen. Daartoe zijn twee varianten doorgerekend, 
namelijk de ‘individualiseringsvariant’ en de ‘hoeksteenvariant’. In de 
individualiseringsvariant wordt verondersteld dat jongeren in de toekomst 
eerder uit huis zullen gaan en dat ze vaker kiezen om een tijd alleen te wonen. 
In de hoeksteenvariant blijven jongeren langer thuis wonen, en als ze het 
ouderlijk huis verlaten kiezen ze vaker voor samenwonen.  
 
ABF Research heeft eind 2003 de voorspelfouten van de voorgaande Primos 
prognose, uit 2001, gemonitord (RPB, 2003c). Daarbij wordt een tamelijk 
onbekende maatstaf, de ‘focat’ gebruikt: ‘een foutmaat die een combinatie is 
van de absolute en de relatieve fout’(RPB, 2003c, p.7). De conclusie is dat er 
enige verschillen zijn tussen voorspelde en werkelijke bevolkingsontwikkeling 
per regio (bijvoorbeeld COROP-gebied), maar dat deze niet erg groot zijn. Zowel 
verkeerde schattingen van de binnenlandse als van de buitenlands migratie 
kunnen voor afwijkingen zorgen. Soms heffen de effecten van verschillende 
misschattingen elkaar min of meer op.  
 
ABF Research / VROM: Bouw- en (huur)woningvoorraadprognoses 
 
Het ministerie van VROM publiceert elk jaar zogenaamde bouwprognoses. Deze 
gaan circa 5 jaar vooruit en zijn bedoeld voor planning op korte en middellange 
termijn. Zo is begin 2006 een prognose over de jaren 2005-2010 beschikbaar 
gesteld. Er zijn aparte prognoses voor woningbouw beschikbaar. 
 
In de bouwprognoses 2004-2009 is in de bijlage kort ruimte voor evaluatie. Men 
gaat met name in op de modelveranderingen (kwartaal- i.p.v. jaarcijfers) en 
vergelijkt voor 1990/2-2001 de realisatie met de prognose. Er vindt vooral een 
vergelijking plaats met andere prognoses van het EIB (Economisch Instituut 
Bouwnijverheid). De voorspelfouten bedragen rond de 2 à 3%. 
 
Jaarlijks publiceert ABF-Research (voorheen in opdracht van VROM) o.a. een 
prognose van de woningvoorraad per gemeente. Deze prognose gaat circa 25 
jaar vooruit: de meest recente, uit november 2005, loopt tot 2030. In de 
uitkomsten wordt onderscheid gemaakt tussen huur- en koopwoningen, een- en 
meergezinswoningen en ‘goedkope’ en ‘dure’ huur- en koopwoningen. 
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WODC: Maatschappelijke verruwing (het aantal geweldsmisdrijven en gevallen 
van vernieling en verstoring van de openbare orde) 
 
De prognose voor maatschappelijke verruwing is afkomstig van WODC. Het 
WODC maakt elk jaar prognoses voor de geregistreerde criminaliteit en de 
werklast van partners in de Veiligheidsketen, ten behoeve van de begroting van 
het ministerie van Justitie. Deze prognoses worden gemaakt met behulp van het 
Prognosemodel Justitiële ketens, onderdeel Veiligheidsketen (Moolenaar et al., 
2004). De maatschappelijke verruwing is in PMJ-CB gedefinieerd als de som van 
het aantal geweldsdelicten en het aantal vernielingen/verstoringen openbare 
orde. De geweldsdelicten zijn apart onderscheiden in de prognoses van het 
WODC, laatstgenoemde categorie niet. Het aandeel van het aantal vernielingen 
en verstoringen openbare orde in het totaal aantal misdrijven is de afgelopen 
vijf jaar vrij constant gebleven. Daarom is voor de verwachte ontwikkeling van 
dit type misdrijven uitgegaan van de voorspelde ontwikkeling van het totaal 
aantal misdrijven, waaruit vervolgens het aantal vernielingen bepaald is door 
het gemiddelde aandeel van de afgelopen vijf jaar te nemen.  
 
3.3 Samenvattend en hoe verder? 
 
Tabel 3.2 geeft een overzicht van de instanties waarvan in PMJ-CB prognoses 
worden betrokken, de periodiciteit van de prognose, of er scenario’s worden 
gebruikt en of de prognoses worden geëvalueerd. 
 
Tabel 3.2 Overzicht van externe makers van prognoses 
Variabele Instantie 

(“product”) 
Periodiciteit Scenario Evaluatie 

Demografie (bevolking, 
allochtonen, van echt 
scheidenden) 

CBS Jaarlijks Ja, betrouwbaar-
heidsintervallen 

Ja 

Economie (BTW, verschillende 
uitkeringen) 

CPB  
(“CEP”, “MEV”) 

Kwartaal, jaarlijks  
en onregelmatig  
voor KT, MLT en 
langer 

Ja, behalve voor 
KT 

Ja, voor KT 

Regiodemografie (inwoners, 
leeftijdsopbouw, bevolkings-
dichtheid, samenstelling 
huishouden, mobiliteit en 
migratie) 

ABF Research 
(“Primos”) / CBS 

Tweejaarlijks 
(publiek), jaarlijks 
(opvraagbaar) 

Ja, bandbreedtes Ja 

Bouw- en (huur)woning- 
voorraad 

ABF Research 
(“Primos”) 

Jaarlijks Nee Ja (beperkt), 
voorspelfouten  
van 2 à 3% 

Maatschappelijke verruwing 
(misdrijven en vernieling) 

WODC  
(“PMJ-V”) 

Jaarlijks Nee Ja, conclusie: 
goed, vooral korte 
termijn 

 
We zien in de verschillende evaluatiedocumenten dat prognosefouten in de 
verklarende variabelen zeer algemeen zijn. Met name op het gebied van de 
economische ontwikkeling, die een relatief grote rol speelt in de 
modelspecificaties uit PMJ-CB, zijn voorspelfouten zeer gebruikelijk. Dergelijke 
voorspelfouten kunnen dus zeker doorwerken in de met PMJ-CB opgestelde 
prognoses van het beroep op de rechter. Dat is blijkbaar onvermijdelijk, want 
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alternatieven zijn er meestal niet. Meer betrouwbare prognoses van de relevante 
verklarende variabelen zijn niet beschikbaar. De keuze om een variabele geheel 
weg te laten, is niet aantrekkelijk als deze in het model een belangrijke rol blijkt 
te spelen. Daar waar de rol minder belangrijk is, is ook de onzekerheid in de 
externe prognose van minder belang.  
 
Verder zien we dat de frequentie en de tijdshorizon van de diverse externe 
prognoses nogal verschilt, niet alleen tussen instanties, maar ook bij de 
verschillende prognoses van één instantie. Zo hanteert het CPB bijvoorbeeld in 
dit opzicht drie typen prognoses. De tijdhorizon van PMJ-CB sluit enerzijds aan 
op de MLT-ramingen van het CPB, maar de frequentie niet. Het CPB brengt in 
principe alleen bij een kabinetsformatie een MLT uit. De zeer frequente KT-
raming van het CPB daarentegen heeft een veel kortere horizon dan PMJ-CB. 
Nader overleg met de betreffende externe instanties over een optimale 
afstemming, waarbij de informatie uit het MLT wordt gecombineerd met die uit 
de meest recente KT, is zinvol.  
  
Verder zien we dat alle externe instanties een ‘gemiddelde/verwachte’ of ‘meest 
waarschijnlijke’ ontwikkeling schetsen, maar dat daarnaast externe instanties 
soms werken met varianten of scenario’s in de prognoses. Dit is algemeen 
gebruik bij prognoses op lange termijn, maar ook bij de middellange termijn 
kiest het CPB bijvoorbeeld voor twee varianten, een voorzichtige en een 
optimistische (in termen van economische groei). De vraag rijst of het 
verstandig is dergelijke benaderingen bij de toepassing van PMJ-CB over te 
nemen, en zo ja, hoe? 
 
De met PMJ-CB opgestelde prognoses dienen vooral voor een optimale 
onderbouwing van de begroting. Daarbij ligt het zwaartepunt van het gebruik 
van de prognoses bij de formulering van de begroting van het komende jaar. Dit 
is enigszins anders dan bij prognoses van de behoefte aan capaciteit voor 
bijvoorbeeld gevangeniswezen of tbs-klinieken, waarbij vanwege het zware 
gewicht van investeringen in gebouwelijke capaciteit goed onderbouwde 
planning voor een aantal jaren vooruit van groter belang is. Overigens kan voor 
de planning van gebouwelijke voorzieningen voor de rechtspraak periodiek 
inzicht in ontwikkelingen over langere termijn eveneens zinvol zijn. 
 
Ter voorbereiding van de begroting is in de eerste plaats behoefte aan een 
schets van de te verwachten ontwikkeling van de instroom van zaken in de 
eerstkomende jaren. Dit betekent dat de prognoses geen systematische onder- 
of overschatting mogen geven, Ze zijn immers richtsnoer bij de uitwerking van 
de begroting. Er is daarbij geen keuze tussen alternatieve bronnen en 
leveranciers voor de prognoses van de regionale exogene variabelen. De 
daarmee gepaard gaande onzekerheden zijn dus een gegeven.  
 
Daarnaast is het in principe mogelijk om voor het begrotingsjaar een indicatie 
van de (relatieve) onzekerheid van de uitkomst per type zaak te geven, als volgt: 
wat de prognose van de verklarende variabelen betreft wordt veelal een 
indicatieve 67%-betrouwbaarheidsmarge geformuleerd. Dit kan deels op basis 
van de door instanties als CBS, RPB en CPB zelf gegeven indicaties. Daarbij kan 
ook de gemiddeld gebleken voorspelfout indicatief zijn voor een dergelijke 67%-
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betrouwbaarheidsmarge.25 Zo leidt de analyse van het CPB dan tot een gebruik 
van een onzekerheidsmarge van de economische groei 1 jaar vooruit van 1,6%. 
Probleem vormen wel die exogene variabelen waarvan vooralsnog geen 
voorspelfouten of marges bekend zijn, maar om te beginnen kunnen we de 
gevolgen voor de prognoses inschatten van marges in de economische 
variabelen, die een relatief belangrijke rol in het model spelen en een vrij grote 
onzekerheidsmarges kennen. 
Verder is het zinvol de standaardfout van de geschatte regressievergelijking in de 
onzekerheidsindicatie mee te nemen: een ‘slecht passende vergelijking’ zal tot 
meer onzekerheid leiden dan een ‘goed passende’. Een dergelijke indicatie kan 
gevoel geven van de risico’s die aan gebruik van de prognose kleven. Daarbij 
blijft steeds gelden dat deze indicaties slechts een beperkte waarde kunnen 
hebben. Alleen al omdat geen rekening wordt gehouden met de mogelijke 
samenhang tussen de verschillende onzekerheden: zij kunnen elkaar deels 
opheffen, maar ook deels versterken.  
 
Periodiek, bijvoorbeeld voor een kabinetsformatie, is het denkbaar om voor de 
(middel)lange en langere termijn (5 à 10 jaar vooruit) enkele scenario’s en hun 
gevolgen voor het beroep op de rechter te schetsen. Bij het formuleren van 
alternatieve samenhangende scenario’s kan mogelijk worden aangesloten op 
elders (bijvoorbeeld door het CPB) geformuleerde scenario’s. Op deze manier 
wordt een meer samenhangend beeld verkregen, dat als basis kan dienen voor 
planningen die een langere tijdshorizon vergen.  
 
Het werken met scenario’s of onzekerheidsmarges en bandbreedtes vergt nog 
nadere methodische uitwerking. Toepassing bij de eerstvolgende 
begrotingsvoorbereiding is dus nog niet mogelijk. Gegeven de beperkte inzet 
van middelen kan de wens om betere indicaties van onzekerheden te verkrijgen 
overigens strijdig zijn met de wens om via verbeteringen van de 
prognosemodellen de onzekerheden te verkleinen.  

                                               
25 Als een variabele normaal is verdeeld, ligt 67% van de waarnemingen in het interval dat loopt van het gemiddelde 

minus de standaardafwijking tot het gemiddelde plus de standaardafwijking. 



Deel 2 

Uitbreiding van de eerste modelversie 
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4 Gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Het PMJ-model heeft als doel de begroting van het ministerie van Justitie beter 
te onderbouwen. De eerste versie van PMJ-CB levert zo betrouwbaar mogelijke 
prognoses van de instroom van zaken bij de civiele en bestuursrechter, voor een 
aantal verschillende zaakscategorieën, op het niveau van de individuele 
gerechten. Het model geeft echter met alleen een blik op de rechtspraak geen 
compleet beeld van de civiel- en bestuursrechtelijke ketens. Dit hoofdstuk gaat 
in op het beroep op rechtsbijstand, in relatie tot het beroep op de civiel- en 
bestuursrechtelijke keten, als uitbreiding op de eerste versie van het model 
(Leertouwer et al., 2005).  
 
Eerst zal kort worden stilgestaan bij de manier waarop rechtsbijstand in 
Nederland is georganiseerd. Daarna volgt een inventarisatie van factoren die 
volgens de literatuur van invloed zijn op de vraag naar rechtsbijstand. Dit 
kunnen maatschappelijke factoren zijn, maar eveneens veranderingen in het 
stelsel. Tenslotte wordt beschreven welke gegevens beschikbaar zijn om 
rechtsbijstand in het prognosemodel te kunnen modelleren, en worden de 
modelspecificaties gepresenteerd. 
 
 
4.2 Organisatie van rechtsbijstand 
 
Iemand die te maken krijgt met een juridisch probleem, kan bij een groot aantal 
instanties aankloppen voor rechtsbijstand. Afhankelijk van de aard en omvang 
van het probleem en het inkomen van de rechtzoekende kan bijstand worden 
verleend door onder andere advocaten, Juridische Loketten, rechtswinkels, 
sociale raadslieden bij de gemeente, deurwaarders, medewerkers van een 
verzekeringsmaatschappij, de Consumentenbond, ANWB of de Vereniging Eigen 
Huis. Aangezien het veld dat PMJ beslaat zich beperkt tot de door Justitie 
gefinancierde voorzieningen, zullen we ons vooral richten op probleemsituaties 
waarbij uiteindelijk een advocaat wordt ingeschakeld. Om deze vorm van 
rechtsbijstand in het model te kunnen opnemen, moeten we een onderscheid 
maken tussen gesubsidieerde rechtsbijstand en niet-gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 
 
4.2.1 Gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
Rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen is geregeld in de in 1994 van kracht 
geworden Wet op de rechtsbijstand (Wrb). De uitvoering hiervan is opgedragen 
aan de Raden voor Rechtsbijstand (RvR), waarvan er één is gevestigd in ieder 
ressort. Wanneer iemand een juridisch probleem heeft en een inkomen dat 
onder een wettelijk vastgestelde grens ligt, heeft hij of zij recht op 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit recht geldt voor natuurlijke personen en, als 
enige onder de rechtspersonen, ook voor stichtingen. Uit onderzoek van de 
Raad voor Rechtsbijstand Amsterdam komt naar voren dat iets minder dan de 
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helft van de Nederlandse bevolking in aanmerking komt voor gesubsidieerde 
rechtsbijstand (Jungmann en Combrink, 2005).  
In het verleden kon een rechthebbende volgens de Wrb bij een Bureau 
Rechtshulp vragen om rechtsbijstand in de vorm van een toevoeging bij een 
advocaat.26 Met ingang van 2004 is er echter veel veranderd in het stelsel van 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Zo zijn onder andere de Bureaus Rechtshulp 
omgevormd tot Juridische Loketten, met een gewijzigd takenpakket. Hieronder 
zal kort worden geschetst hoe een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand in 
de oude situatie werd afgehandeld. Vervolgens komt de situatie na de 
stelselherziening aan de orde.  
 
De oude situatie 
Naast het verlenen van advies aan de balie, via de telefoon of per e-mail kenden 
de Bureaus Rechtshulp drie verschillende vormen van rechtsbijstand, namelijk 
het spreekuur, het verlengde spreekuur en de toevoeging. Dit is weergegeven in 
Figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1 Rechtsbijstandsverlening vóór de Wrb-stelselherziening 2004  

 
 
De rechtzoekende kon bij het Bureau Rechtshulp een afspraak maken voor het 
spreekuur. Dit spreekuur was gratis en duurde maximaal een half uur.  
Indien een probleem niet in deze tijd kon worden opgelost, kon een verlengd 
spreekuur worden aangevraagd. De zaak werd dan door een jurist van het 
bureau in behandeling genomen. Het verlengde spreekuur kostte €13,50 en 
duurde maximaal drie uur.  

                                               
26 Ook verdachten in strafzaken en personen waarvan tegen hun wil de vrijheid is ontnomen, komen in aanmerking 

voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Zij krijgen via de piketdienst een advocaat toegewezen. Personen van wie tegen 
hun wil de vrijheid is ontnomen, zijn geen eigen bijdrage verschuldigd. Dit wordt een ambtshalve toevoeging 
genoemd. Piketdiensten en ambtshalve toevoegingen (m.u.v. BOPZ) zijn onderdeel van PMJ-V.   
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Wanneer bleek dat een probleem niet binnen drieëneenhalf uur kon worden 
opgelost, kon de rechtzoekende worden geholpen door een jurist van het 
Bureau Rechtshulp, of werd hij verwezen naar een advocaat.27 In beide gevallen 
werd door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging afgegeven en werd een 
gedeelte van de kosten betaald door de overheid.  
Het was ook mogelijk dat een rechtzoekende zelf rechtstreeks een toevoeging 
aanvroeg bij een commerciële advocaat. Indien iemand die in aanmerking 
kwam voor gesubsidieerde rechtsbijstand aanklopte bij een commerciële 
advocaat, was deze verplicht de rechtzoekende door te verwijzen naar een 
rechtsbijstandverlener die bevoegd is een toevoeging aan te vragen28, tenzij de 
rechtzoekende aangaf geen gebruik te willen maken van gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 
 
Een toevoeging kon leiden tot procesvertegenwoordiging, maar kon ook bestaan 
uit advies. De rechtzoekende diende een eigen bijdrage te betalen die 
afhankelijk was van zijn inkomen.29 Soms werd bepaald dat er geen bedrag 
verschuldigd was vanwege een gebrek aan inkomen. Dit wordt een nihilstelling 
genoemd. Rechtzoekenden die binnen een periode van zes maanden meerdere 
toevoegingen aanvroegen, kregen op de tweede tot en met zevende toevoeging 
een oplopende korting op de eigen bijdrage. Wanneer er binnen de termijn van 
een half jaar nog meer toevoegingen volgden, hoefde hier helemaal geen eigen 
bijdrage voor te worden betaald. Deze regeling wordt de anti-cumulatieregeling 
genoemd.  
De advocaat die een rechtzoekende bijstond via een toevoeging kreeg per zaak 
een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand. 
 
De nieuwe situatie 
Vanaf 2004 is de eerstelijnsrechtshulp drastisch veranderd door de oprichting 
van de landelijke stichting Het Juridisch Loket (HJL), die de 56 Bureaus 
Rechtshulp moest gaan vervangen.30 De eerste Juridische Loketten openden hun 
deuren in het tweede kwartaal van 2004, terwijl medio 2006 een landelijk 
dekkend netwerk van dertig vestigingen is gereedgekomen. De nieuwe situatie 
wordt schematisch weergegeven in Figuur 4.2 
 
Rechtzoekenden kunnen naast de balie gebruikmaken van een landelijk 
telefoonnummer of de centrale website. HJL biedt rechtzoekenden, in 
tegenstelling tot de Bureaus Rechtshulp, alleen eerstelijnsrechtshulp in de vorm 
van vraagverheldering en advies. Als dit in een balie-, telefoon- of e-mailcontact 
niet afdoende kan worden gegeven, dan kan de rechtzoekende gebruikmaken 
van een gratis spreekuur van een uur. Mocht de rechtzoekende niet alleen 
advies en informatie, maar ook verdergaande rechtsbijstand nodig hebben, dan 
wordt hij doorverwezen naar een advocaat voor een (advies- of 
proces)toevoeging, lichte adviestoevoeging of mediation.  
 

                                               
27 Beide juristen kunnen slechts een toevoeging afgeven indien ze ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand. 
28 Voor rechtsbijstandverlenende advocaten hiertoe bevoegd zijn, moeten ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. 

Dit betreft zogenaamde bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven rechtsbijstandverleners. 
29 De kosten van het verlengd spreekuur worden van de eigen bijdrage afgetrokken. 
30 Naast het opgaan in HJL heeft een aantal Bureaus Rechtshulp zich omgevormd tot advocatenkantoor. 
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Figuur 4.2 Rechtsbijstandverlening na de Wrb-stelselherziening 2004 

 
 
Momenteel zorgt HJL ervoor dat de rechtzoekende een afspraak kan maken bij 
een advocaat voor een toevoeging of lichte adviestoevoeging. De afspraken 
daarvoor kunnen direct in de agenda van de advocaat worden geboekt.  
Op grond van een lichte adviestoevoeging kunnen rechtzoekenden maximaal 
drie uur rechtsbijstand krijgen. Zij moeten daarvoor wel een eigen bijdrage 
betalen die voor iedereen €13,50 bedraagt, gelijk aan wat voorheen werd betaald 
voor het verlengd spreekuur van de Bureaus Rechtshulp. In de nabije toekomst 
zal deze eigen bijdrage worden verhoogd.  
 
Een andere dienstverlening van HJL na het spreekuur is de doorverwijzing naar 
mediation. Mediation is een alternatieve vorm van geschiloplossing, waarbij 
partijen zelf tot een oplossing proberen te komen. HJL kan partijen 
doorverwijzen naar mediation vanuit de gedachte dat het juridische probleem 
op deze wijze beter opgelost kan worden. Deze vorm van rechtshulp kan slechts 
worden ingeroepen met toestemming van beide partijen. Voor mediation kan 
eveneens een toevoeging worden aangevraagd, waarvoor een eigen bijdrage 
geldt die lager ligt dan voor reguliere toevoegingen.  
 
Mocht de lichte adviestoevoeging of mediation nog niet voldoende zijn om het 
probleem op te lossen, dan kan een toevoeging bij een advocaat worden 
aangevraagd. De rechtzoekende dient een eigen bijdrage te betalen die 
inkomensafhankelijk is.31 Deze is in 2004 aanzienlijk verhoogd tot een 
maximumbedrag van €761. Per 1 januari 2006 is de maximum eigen bijdrage 
€775. Rechtzoekenden die binnen een periode van zes maanden meerdere 
toevoegingen aanvragen, krijgen op de tweede, derde en vierde toevoeging een 

                                               
31 Soms is er sprake van een nihilstelling. Dit kan voorkomen als men bijvoorbeeld in de schuldsanering zit. 
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korting van 50% op de eigen bijdrage. Bij verdere toevoegingen moet weer de 
volledige eigen bijdrage worden betaald.  
De advocaat die een rechtzoekende bijstaat op basis van een toevoeging krijgt 
per zaak een vergoeding van de Raad voor Rechtsbijstand.  
 
4.2.2 Niet-gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
Wanneer het inkomen van de rechtzoekende boven de wettelijk vastgestelde 
grenzen ligt, kan geen beroep worden gedaan op door de overheid 
gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer een advocaat moet worden 
ingeschakeld, komen de kosten daarvan volledig voor rekening van de 
rechtzoekende. Deze kan hiervoor een rechtsbijstandsverzekering afsluiten, die 
(een gedeelte van) de kosten vergoedt. In de situatie vóór de Wrb-herziening van 
2004 werd ook door enkele Bureaus Rechtshulp rechtsbijstand aangeboden aan 
rechtzoekenden die op grond van hun inkomen niet voor een toevoeging in 
aanmerking kwamen. De rechtzoekenden betaalden daarbij de volledige kosten 
van de geboden rechtsbijstand. Deze mogelijkheid, die ook wel werd aangeduid 
met de term ‘betalende zaken’, wordt niet geboden door het Juridisch Loket, en 
zal dus op korte termijn verdwijnen. 
Het is ook mogelijk dat een rechtzoekende zelf rechtstreeks een toevoeging 
aanvraagt bij een commerciële advocaat. Indien iemand die in aanmerking 
komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand aanklopt bij een commerciële 
advocaat, is deze verplicht de rechtzoekende door te verwijzen naar een 
rechtsbijstandverlener die bevoegd is een toevoeging aan te vragen32, tenzij de 
rechtzoekende aangeeft geen gebruik te willen maken van gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 
 
 
4.3 Gegevens over rechtsbijstand 
 
Vanuit het theoretische kader van de geschilbeslechtingsdelta (Van Velthoven en 
ter Voert, 2004) kunnen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde rechtsbijstand 
gedeeltelijk worden gezien als voorstadium van een beroep op de rechter. De 
achtergrondfactoren die een rol spelen bij de instroom van zaken bij de civiele 
en bestuursrechter zullen voor een deel dezelfde zijn die het beroep op 
rechtsbijstand bepalen. Deze achtergrondfactoren spelen immers niet alleen een 
rol bij de doorstroming van een geschil naar een gerechtelijke procedure, maar 
al eerder bij het ontstaan van (potentieel juridische) geschillen. Aanvullend 
zullen factoren die specifiek zijn voor de organisatie en beschikbaarheid van 
rechtsbijstandsverlening waarschijnlijk een rol spelen. Aangezien rechtsbijstand 
een zeer breed veld beslaat waarin een groot aantal instanties actief is, is het 
goed om eerst te inventariseren in hoeverre gegevens omtrent 
rechtsbijstandverlening beschikbaar zijn. Hierbij wordt weer onderscheid 
gemaakt tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde rechtsbijstand. 
 

                                               
32 Voordat rechtsbijstandverlenende advocaten hiertoe bevoegd zijn, moeten ze voldoen aan een aantal 

kwaliteitscriteria. Dit betreft zogenaamde bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven rechtsbijstandverleners. 
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4.3.1 Beschikbaarheid gegevens niet-gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
Zoals uit paragraaf 4.2.2 blijkt, is bij het verlenen van niet-gesubsidieerde 
rechtsbijstand een groot aantal organisaties betrokken. Dit bemoeilijkt de 
verzameling van gegevens. Informatie over rechtshulp door sociaal raadslieden 
is slechts voor een beperkt aantal gemeenten beschikbaar, en wordt niet door 
een centrale instantie geregistreerd. Gegevens omtrent het aantal afgesloten 
rechtsbijstandsverzekeringen zijn op regioniveau (Noord-Oost-West-Zuid) 
beschikbaar, terwijl verzekeringsmaatschappijen gegevens over het gebruik van 
deze verzekeringen niet of slechts zeer beperkt publiceren vanuit 
concurrentieoverwegingen. Wat betreft niet-gesubsidieerde rechtsbijstand zijn 
dus weinig gegevens beschikbaar.  
Het volledig in kaart brengen van de organisatie en het gebruik van niet-
gesubsidieerde rechtsbijstand valt overigens buiten de voornaamste doelstelling 
van PMJ, het gaat immers om werkzaamheden die niet ten laste komen van de 
Justitiebegroting. Modelleren van niet-gesubsidieerde rechtsbijstand zou met 
name tot doel hebben de schakel tussen het onstaan van geschillen en het 
beroep op de rechter in PMJ op te nemen, zodat een ketenconsistent beeld van 
de doorstroming van zaken ontstaat. Wellicht dat de resultaten van het 
onderzoek van Van Erp en Klein Haarhuis (2006) verdere aanknopingspunten 
bieden voor het opnemen van gegevens omtrent (de filterwerking van) de niet-
gesubsidieerde rechtsbijstand in PMJ. 
 
4.3.2 Beschikbaarheid gegevens gesubsidieerde rechtsbijstand 
 
Bij een beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand gaat het om het bezoeken van 
een (verlengd) spreekuur en het gebruik maken van toevoegingen. Gegevens 
hierover worden geregistreerd door de Raden voor Rechtsbijstand. 
 
Gegevens omtrent (verlengde) spreekuren 
Om het gebruik van de gesubsidieerde rechtsbijstand in kaart te brengen, 
dienen gegevens over het aantal aangevraagde spreekuren en verlengde 
spreekuren te worden verzameld, per zaakstype en per arrondissement. Door de 
overgangssituatie als gevolg van de stelselherziening is het op dit moment 
moeilijk om consistente tijdreeksen over het bezoek van spreekuren te vinden. 
Zo vervalt bij de overgang naar Juridische Loketten het verlengde spreekuur, en 
worden voor de registratie van zaken bij het Bureau Rechtshulp en zaken bij het 
Juridisch Loket twee verschillende informatiesystemen gebruikt.  
Gezien het feit dat de informatieverzameling op dit moment nog onvolledig is, 
zal er van de gegevens omtrent spreekuren op dit moment geen gebruik 
gemaakt worden voor de modellering van rechtsbijstand in PMJ-CB. 
 
Gegevens omtrent toevoegingen 
Om aan te kunnen sluiten bij de indeling in zaakstypen van de gegevens over 
rechtbankzaken in PMJ-CB, dienen gegevens op zaaksniveau omtrent 
toevoegingen ook per rechtsgebied te worden verzameld. Voor de 
toevoegingenregistratie gebruiken de Raden voor Rechtsbijstand het GRAS-
systeem, dat in 1992 is ontwikkeld. De gegevens uit GRAS worden beheerd door 
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de Stichting IRIS in Deventer.33 Betrouwbare gegevens over toevoegingen zijn 
beschikbaar vanaf 1994. Gegevens van voor 1994 zijn geregistreerd in een ouder 
systeem en niet te koppelen met gegevens uit GRAS. 
Cliënten zijn in GRAS te volgen door de toekenning van een per ressort uniek 
cliëntnummer. Het systeem bevat tevens een vrij gedetailleerde bepaling van 
rechtsgebieden. Er zijn echter ook beperkingen aan het systeem aan te wijzen. 
Zo wordt niet geregistreerd of de procedure is ingeleid door een dagvaarding of 
verzoekschrift. Hierdoor valt de indeling in rechtsgebieden in GRAS niet 
eenvoudig te vertalen naar de zaaksindeling die in PMJ-CB wordt gehanteerd. 
In GRAS worden toevoegingen op een aantal verschillende momenten 
geregistreerd. Zo wordt een toevoeging ten eerste geregistreerd wanneer deze 
wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Een tweede 
registratiemoment betreft de afgifte van een toevoeging door de Raad, wanneer 
aan alle eisen voor gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand is voldaan. Ook 
wordt geregistreerd wanneer de toevoeging wordt vastgesteld, dat wil zeggen 
wanneer de betreffende advocaat de gemaakte kosten declareert bij de Raad 
voor Rechtsbijstand. 
 
Idealiter zou bij de modellering van gesubsidieerde rechtsbijstand gebruik 
moeten worden gemaakt van de vastgestelde toevoegingen. Alle afgewezen 
aanvragen en afgegeven toevoegingen die alsnog worden ingetrokken, zijn daar 
al uitgefilterd. Omdat een toevoeging echter een doorlooptijd van enkele jaren 
kan hebben, zowel doordat een procedure lang loopt als doordat een advocaat 
soms pas jaren later een declaratie indient, is het beter om een bestand van 
afgegeven toevoegingen te gebruiken. Afgifte van een toevoeging is bovendien 
het moment waarop een toevoeging in het justitiële veld geld gaat kosten, en 
dus onder de begroting van Justitie valt. Wel is het daarbij wenselijk om te 
onderzoeken hoeveel toevoegingen na afgifte alsnog worden ingetrokken. GRAS 
biedt de mogelijkheid om gegevens over toevoegingen voor zaken in eerste 
aanleg te verzamelen per rechtsgebied per arrondissement, en voor zaken in 
hoger beroep per rechtsgebied per ressort. Bovendien is per afgegeven 
toevoeging te zien hoe hoog de eigen bijdrage is die uiteindelijk door de 
rechtzoekende is betaald.  
Bij de gegevensverzameling dient rekening te worden gehouden met de 
overgang van Bureaus Rechtshulp naar Juridische Loketten. De invloed van deze 
overgang op het aantal afgegeven toevoegingen, bijvoorbeeld door het vervallen 
van het verlengde spreekuur en de afstoting van ‘betalende zaken’ is op dit 
moment niet duidelijk. 
 
4.3.3 Conclusie 
 
Gezien het gebrek aan gegevens over het niet door de overheid gesubsidieerde 
deel van de rechtsbijstand, de doelstelling van PMJ en de registratieproblemen 
rond de spreekuren in de gesubsidieerde rechtsbijstand als gevolg van de 
stelselherziening, beperken we ons bij het modelleren van rechtsbijstand in dit 
stadium tot gebruik van gegevens over toevoegingen die in het kader van de Wet 
op de rechtsbijstand worden afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand. 
Peilmoment is daarbij het moment van afgifte van de toevoeging. Over deze 

                                               
33 In 2007 is het beheer van de registratie overgenomen door GPR. 
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toevoegingen zijn in principe vanaf 1994 gegevens beschikbaar per rechtsgebied 
en per arrondissement. 
 
 
4.4 Modelleren van rechtsbijstand 
 
Zoals hierboven is beschreven, is het inschakelen van rechtsbijstand voor een 
deel te beschouwen als een voorstadium van de gang naar de rechter. Om in het 
ideale geval het gebruik van rechtsbijstand en de doorstroom naar een 
gerechtelijke procedure te koppelen aan maatschappelijke achtergrondfactoren 
en wijzigingen in wet- en regelgeving, kan het schema in Figuur 4.3 als 
uitgangspunt worden gebruikt.  
 
Figuur 4.3 Van rechtsbijstand naar de rechter 
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Of bij een conflict rechtsbijstand wordt ingeschakeld, is afhankelijk van een 
aantal achtergrondfactoren, die bijvoorbeeld economisch of demografisch van 
aard zijn. Gezien het verschil in inkomen tussen gebruikers van gesubsidieerde 
en niet-gesubsidieerde rechtsbijstand, is het onwaarschijnlijk dat de relevante 
achtergrondfactoren gelijk zijn voor beide vormen van rechtsbijstand. 
Bij de inschakeling van gesubsidieerde rechtsbijstand speelt wellicht de te 
betalen eigen bijdrage een rol, terwijl het verzekerd zijn voor rechtsbijstand 
invloed kan hebben op de beslissing tot het inschakelen van niet-gesubsidieerde 
rechtsbijstand. 
 
Of een rechtzoekende een conflict uiteindelijk voor de rechter brengt, wordt ook 
weer beïnvloed door achtergrondfactoren. Gedeeltelijk zijn dit dezelfde als bij de 
inschakeling van rechtsbijstand, zodat een simultaan model ontstaat. Maar ook 
specifieke factoren als de hoogte van het griffierecht kunnen hierbij een rol 
spelen. Overigens komt slechts een klein gedeelte van de geschillen uiteindelijk 
bij de rechter terecht. Voor conflicten waarbij gebruik is gemaakt van 
gesubsidieerde rechtsbijstand is dat 18%, zie Jungmann en Combrink (2005). 
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In de vorige paragraaf is gebleken dat de beroepen op niet-gesubsidieerde 
rechtsbijstand op dit moment niet (kunnen) worden gemodelleerd. Het is dus 
vooralsnog niet mogelijk om volgens het schema in Figuur 4.3 te werk te gaan 
bij het bouwen van een model. Verder zorgt de simultaniteit in het model voor 
complicaties: maatschappelijke factoren kunnen zowel een rol spelen in het 
beroep op rechtsbijstand als het beroep op de rechter, en rechtsbijstand kan 
zowel voorafgaand aan als tijdens een gerechtelijke procedure worden verleend.  
Bij de bouw van een eerste rechtsbijstandsmodule is daarom gekozen voor een 
simpeler aanpak. Daarbij wordt de ontwikkeling van het aantal door de Raden 
voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingen gerelateerd aan maatschappelijke 
achtergrondfactoren en wets- en beleidswijzigingen, onafhankelijk van de 
relaties die in PMJ-CB worden gelegd tussen achtergrondfactoren en de 
instroom van zaken bij de civiele en bestuursrechter. Wel wordt bij de indeling 
in typen toevoegingen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de zaaksindeling 
van rechtszaken in het model, en worden de in de modelspecificaties per type 
rechtszaak gevonden achtergrondfactoren ook in eerste instantie getoetst voor 
een verklaring van het beroep op het overeenkomstige type rechtsbijstand. Deze 
aanpak wordt weergegeven in Figuur 4.4.. 
 
Figuur 4.4 Een verklaringsmodel voor toevoegingen en rechtszaken 
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In de onderstaande paragrafen worden de modelspecificaties voor toevoegingen 
die zijn afgegeven voor geschillen op civielrechtelijk respectievelijk 
bestuursrechtelijk gebied besproken. Overigens worden vrijwel al deze 
toevoegingen in het registratiesysteem van de Raden voor Rechtsbijstand als 
‘civiel’ aangemerkt. Een uitzondering vormen de toevoegingen op het gebied 
van BOPZ, die als strafrechtelijke toevoeging worden geregistreerd. 
Toevoegingen op het gebied van het vreemdelingenrecht worden in PMJ-CB 
buiten beschouwing gelaten. 
 
 
4.5 Het civielrechtelijke deel van het model 
 
Op basis van de beschikbare gegevens is onderscheid te maken naar 8 typen 
civielrechtelijke toevoegingen, namelijk arbeid, huur, insolventies, overig 



 96

handel, echtscheiding, bijstand34, BOPZ en overig familie. Deze indeling wijkt af 
van de zaakstypering van rechtszaken in PMJ-CB vanwege het ontbreken in 
GRAS van een onderscheid naar dagvaardingen en verzoekschriften. De 
categorie arbeid bijvoorbeeld zal dus toevoegingen bevatten die zowel 
dagvaardingen als verzoekschriften betreffen.  
 
Figuur 4.5 en Figuur 4.6 tonen de landelijke ontwikkeling van de verschillende 
typen civiele toevoegingen. Een aantal daarvan laat een sterke stijging zien 
tussen 1994 en 2004, zoals BOPZ en overig familie. Het aantal afgegeven 
toevoegingen op het gebied van huur, overig handel en echtscheiding daalt in 
deze periode.  
   
Figuur 4.5 Landelijke ontwikkeling civiele toevoegingen handelsrecht, 1994-2004 

Bron: IRIS, bewerking: WODC/Rvdr 

 
 

                                               
34 Een klein aantal bijstandszaken vallen onder het civiele recht in plaats van bestuursrecht. Het betreft hier het 

terugvorderen van verstrekte bijstand bij een derde, die zelf geen bijstand ontvangt. 
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Figuur 4.6 Landelijke ontwikkeling civiele toevoegingen familierecht, 1994-2004 

Bron: IRIS, bewerking: WODC/Rvdr 

 
 
De afgifte van civielrechtelijke toevoegingen op het gebied van bijstand is sinds 
1994 gedaald, maar vooral in de eerste 4 jaren na 1994. Sinds 1997 is het niveau 
vrijwel stabiel gebleven. Zowel arbeids- als insolventietoevoegingen laten een 
daling zien tot 2000 en daarna een stijging. De achtergronden van de geschetste 
ontwikkelingen zullen deels duidelijk worden uit de modelspecificaties. 
 
4.5.1 Modelspecificaties civielrechtelijke toevoegingen 
 
In eerste instantie is er bij het relateren van de ontwikkeling van het aantal 
toevoegingen aan relevante achtergrondfactoren gekeken naar de factoren die 
ook in de specificatie voor het betreffende type rechtszaken in PMJ-CB zijn 
opgenomen. Een overzicht van de gevonden modelspecificaties voor de 
civielrechtelijke toevoegingen wordt gegeven in Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Modelspecificatie en schattingsresultaten, civiele toevoegingen 
type toevoeging arbeid  huur  insolventies 

Variabele coef (s.e.)  coef  (s.e.)  coef  (s.e.)  

Constante (gem. over arrondissementen) 0,06 (0,02) *** 0,01 (0,03)   0,06  (0,08)  
Uitkeringen werkloosheid 0,61 (0,08) *** 0,50 (0,08) *** 1,05 (0,41) ** 
Uitkeringen werkloosheid, t-1         
Aantal particuliere huurwoningen   1,71 (0,88) **    
Instroom toevoegingen arbeid, t-1 -0,50 (0,14) ***      
Instroom toevoegingen arbeid, t-2 -0,28 (0,11) **      
Instroom toevoegingen huur, t-1    -0,48 (0,14) ***    
Instroom toevoegingen huur, t-2    -0,30 (0,12) **    
Instroom toevoegingen insolventies, t-1 -0,33  (0,17) ** 
Verklaringsgraad R2 0,31 0,31 0,15   
Aantal dwarsdoorsnede-observaties N 19 19 19   
Aantal jaarobservaties T 8 8 9   

type toevoeging overig handel  overig familie     
Variabele coef (s.e.) *** coef (s.e.) ***    

Constante (gem. over arrondissementen) 0,01 (0,02)   0,05 (0,01) ***    
Uitkeringen werkloosheid        
Uitkeringen werkloosheid, t-1 0,24 (0,10) ** 0,22 (0,08) ***    
Uitkeringen bijstand, t-1 0,79 (0,26) ***      
Van echt scheidende personen, t-2   0,31 (0,11) ***    
Instroom toevoegingen handel, t-1 -0,26 (0,10) **      
Verklaringsgraad R2 0,33 0,13   
Aantal dwarsdoorsnede-observaties N 19 19   
Aantal jaarobservaties T 9 8   
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
 
Arbeid 
De modelspecificatie voor toevoegingen op het gebied van arbeidsrecht laten 
een positief verband zien tussen de ontwikkeling van het aantal 
arbeidstoevoegingen en het aantal werkloosheidsuitkeringen. In tijden van 
economische malaise zal een hoger aantal ontslagprocedures voorkomen. Deze 
hangen samen met een hoger aantal arbeidstoevoegingen. De specificatie laat 
tevens een statistisch significante trend zien, die duidt op een autonome groei 
van ongeveer 6% per jaar. Deze groei kan niet worden verklaard uit de in het 
model opgenomen variabelen. Mogelijk zijn ontwikkelingen in 
arbeidsvoorwaarden hiervoor een verklaring. Er is sprake van autocorrelatie, 
waardoor ter correctie de met 1 en 2 jaar vertraagde endogene variabele is 
opgenomen. 
In Figuur 4.7 wordt de fit van het model afgezet tegen de gerealiseerde 
ontwikkeling op landelijk niveau, zodat zichtbaar wordt hoe goed het model de 
realiteit uit het verleden beschrijft. Het model blijkt redelijk in staat te zijn de 
gerealiseerde ontwikkeling van het aantal arbeidszaken na te bootsen. 
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Figuur 4.7 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, arbeid 1994-2004 
 

 
De verklaringskracht van het model is hoog, zoals is af te lezen aan de R2 van 
0,31. Dat wil zeggen dat het model in staat is 31% te verklaren van de variatie in 
de jaarlijkse groei van de instroom van het aantal arbeidstoevoegingen. 
 
Huur 
De constante in het model is statistisch niet significant. De modelspecificatie 
voor het aantal toevoegingen op het gebied van huurrecht laat verder een 
positief verband zien met het aantal werkloosheidsuitkeringen en het aantal 
particuliere huurwoningen. Het aantal werkloosheidsuitkeringen vormt een 
indicator van de economische groei of neergang. Op het moment dat het 
slechter gaat met de economie, zal het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgen. 
Huurders kunnen in deze situatie vaker in financiële problemen raken, 
waardoor er meer huurgeschillen ontstaan. 
 
De positieve relatie met het aantal particuliere huurwoningen kan als volgt 
worden uitgelegd. De invloed van factoren uit de particuliere huursector, boven 
bijvoorbeeld invloed van factoren uit de sociale huursector, lijkt gelegen in het 
feit dat huurders in de sociale sector geen toevoeging nodig hebben voor een 
beslissing door de Huurcommissie, in tegenstelling tot huurders in de 
particuliere sector. Huurders van particulier onroerend goed bestaan uit twee 
groepen, namelijk met een huurprijs onder en boven de liberalisatiegrens.  
Wanneer de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt (wat het waarschijnlijkst 
lijkt bij de groep die in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand) en 
men heeft een juridisch geschil, dan kan men voor een uitspraak zelf naar de 
Huurcommissie. Is men het niet eens met die uitspraak, dan kan men naar de 
rechter om te vragen om een beslissing. Hiervoor is rechtsbijstand nodig en kan 
een toevoeging worden aangevraagd. Ligt de huurprijs boven de 
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liberalisatiegrens, dan is het niet mogelijk om bij de Huurcommissie aan te 
kloppen. De rechter dient dan uitspraak te doen, waarvoor een advocaat nodig 
is. Naast de beschreven verklaring is een mogelijke andere verklaring dat er een 
groter aantal juridische conflicten ontstaat in de particuliere huursector dan in 
de sociale huursector.  
 
Ook in het geval van de huurtoevoegingen blijkt er sprake te zijn van 
autocorrelatie. Daarom is er een tweetal endogene variabelen opgenomen, 
namelijk de instroom van het aantal huurtoevoegingen voor het jaar t-1 en t-2. 
Het model kan 31% van de variatie in de ontwikkeling van het aantal 
toevoegingen op huurgebied verklaren. 
In  
Figuur 4.8 wordt duidelijk dat de specificatie de ontwikkeling in de realiteit goed 
volgt.  
 
Figuur 4.8 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, huur 1994-2004 

 
 
Insolventies 
Toevoegingen op het gebied van insolventies betreffen geschillen op het gebied 
van faillissementen en schuldsaneringen. De ontwikkeling van deze groep is 
positief gerelateerd aan het aantal uitkeringen werkloosheid. Dat wil zeggen dat 
wanneer het aantal werkloosheidsuitkeringen stijgt, het aantal toevoegingen 
insolventie toeneemt. Het gaat bij faillissementen vooral om persoonlijke 
faillissementen. Werkloosheid kan ernstige financiële problemen opleveren, die 
kunnen leiden tot een persoonlijk faillissement. Bovendien komen werklozen 
geregeld terecht in de schuldsanering.  
Hiernaast is er sprake van een aanzienlijk maar statistisch niet significant 
trendeffect van 6%. Wellicht moeten de oorzaken van de sterke autonome groei 
worden gezocht in de hoek van een groter wordende groep personen die 
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schulden in de vorm van gemakkelijk af te sluiten leningen heeft, en een groter 
risico loopt om serieuze financiële problemen te krijgen. 
 
Verder is er sprake van autocorrelatie, waarvoor wordt gecorrigeerd middels 
opname van de met een jaar vertraagde instroom van insolventietoevoegingen 
in de specificatie. Ongeveer 15% van de variatie in de ontwikkeling van het 
aantal toevoegingen kan door het model verklaard worden. 
De door het model geschatte ontwikkeling en de daadwerkelijke ontwikkeling in 
het aantal insolventietoevoegingen lopen behoorlijk uit elkaar, zoals zichtbaar is 
in Figuur 4.9. Zowel de richting als de omvang van de groei worden door het 
model niet erg goed benaderd. 
   
Figuur 4.9 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, insolventies 1994-2004 

 
 
Overig handel 
Het aantal toevoegingen overig handel is volgens de specificatie positief 
gerelateerd aan de met een jaar vertraagde aantallen bijstands- en 
werkloosheidsuitkeringen. Dit duidt op een conjunctuureffect: een neergaande 
conjunctuur hangt samen met een groter aantal uitkeringen. In tijden van 
economische achteruitgang komen incassozaken en vorderingen, die een 
belangrijk deel vormen van deze categorie handelszaken, vaker voor. De 
specificatie kent nauwelijks onverklaarde trendmatige groei, slechts 1% per jaar.  
 
Er is ook hier sprake van autocorrelatie. Dit maakt de opname van de met een 
jaar vertraagde instroom van het aantal toevoegingen overig handel 
noodzakelijk. Al met al kan de variatie in de ontwikkeling van de instroom van 
het aantal toevoegingen in deze categorie voor 33% worden verklaard door de 
eerder genoemde factoren.  
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De fit van het model voor de toevoegingen op het gebied van overige 
handelszaken is behoorlijk goed, zie Figuur 4.10.  
 
Figuur 4.10 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, overig handel 1994-2004 

 
 
Echtscheiding 
Er zijn geen achtergrondfactoren gevonden die significant samenhangen met de 
ontwikkeling van toevoegingen op het gebied van echtscheiding. Daarom wordt 
voor de raming van dit type toevoegingen een trendextrapolatie gebruikt. 
 
Bijstand Civiel 
Voor de verklaring van ontwikkelingen in de civiele bijstandstoevoegingen is een 
aantal achtergrondvariabelen te vinden. Na opname van deze factoren in een 
model blijft echter in alle gevallen een positieve autonome trend over van meer 
dan 25%. Aangezien een dergelijke groei op middellange termijn 
onwaarschijnlijk is, maken we voor dit type toevoegingen voorlopig gebruik van 
trendextrapolatie.  
 
BOPZ 
Voor toevoegingen op het gebied van BOPZ zijn geen achtergrondfactoren 
gevonden die significant samenhangen met de ontwikkeling van het aantal 
toevoegingen. Daarom wordt ook voor het ramen van het aantal toevoegingen 
BOPZ voorlopig een trendextrapolatie gebruikt.35 
Overig familie 

                                               
35 In de hier beschreven versie van PMJ-CB werden op basis van de toevoegingenregistratie ambtshalve en regulier 

strafrechtelijke BOPZ-toevoegingen onderscheiden. Inmiddels is gebleken dat dit onderscheid berust op een 
afwijkende registratie in het ressort Den Haag. In PMJ-CB versie 2007 zullen alleen ambtshalve toevoegingen BOPZ 
worden onderscheiden. 
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De ontwikkeling in het aantal toevoegingen op het gebied van overige 
familiezaken hangt in de gevonden specificatie positief samen met het aantal 
van echtscheidende personen (met twee jaar vertraging) en de met een jaar 
vertraagde werkloosheidsuitkeringen. Dit wil zeggen dat er een stijging van het 
aantal toevoegingen overig familie is te verwachten wanneer twee jaar geleden 
een stijging optrad van het aantal van echt scheidende personen, en een jaar 
geleden het aantal werkloosheidsuitkeringen toenam. De factor ‘van echt 
scheidende personen’ duidt op de aanwezigheid van een complex van 
problemen, zoals eerder in specificaties voor een aantal typen rechtszaken is 
beschreven (zie hoofdstuk 2 en Leertouwer et al., 2005). De opname van het 
aantal werkloosheidsuitkeringen in het voorgaande jaar is te verklaren vanuit de 
gedachte dat financiële problemen tot problemen binnen families kunnen 
leiden, waardoor geschillen ontstaan. Tenslotte treedt een autonome groei van 
5% per jaar op. 
 
De verklaringskracht is met 13% aan de lage kant. Kennelijk zijn er meer 
factoren die een rol spelen die niet in de voorhanden zijnde variabelen zijn te 
vatten. 
Wel volgt de modelspecificatie de realiteit goed, zoals duidelijk wordt uit Figuur 
4.11.  
 
Figuur 4.11 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, overig familie 1994-2004 

 
 
4.5.2 Voorspelfouten civielrechtelijke specificaties 
 
Bij de specificaties die zijn ontwikkeld voor de civielrechtelijke toevoegingen zijn 
voorspelfouten te bezien als een beoordeling van de kwaliteit van het model. 
Om de voorspelfouten te berekenen, doen we alsof er slechts waarnemingen 
beschikbaar zijn tot en met 2002, en de uitkomsten voor de jaren 2003 en 2004 
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moeten worden voorspeld. Deze voorspellingen zetten we af tegen de werkelijke 
aantallen afgegeven toevoegingen. We bekijken de voorspelfouten op drie 
niveaus. Allereerst maken we alleen prognoses op landelijk niveau, en 
vervolgens prognoses per arrondissement. Tenslotte passen we ook een 
trendextrapolatie toe, om te zien hoe de prognoses uit het verklaringsmodel 
afsteken tegen een eenvoudigere manier van voorspellen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van deze methode en de precieze manier van berekenen van de 
voorspelfouten zie Leertouwer et al. (2005, pp. 48/49). De voorspelfouten 
betreffende de specificaties van civielrechtelijke toevoegingen worden 
weergegeven in Tabel 4.2.36 
 
Tabel 4.2 Gemiddelde voorspelfout modelspecificaties civiele toevoegingen 
Type toevoegingen Voorspelfout

gepoold model,
landelijk niveau

Voorspelfout
gepoold model, 

arrondissements-niveau

Voorspelfout
extrapolatiemodel

Arbeid 5% 14% 23%
Huur  15% 18% 29%
Insolventies  33% 37% 53%
Overig handel 5% 11% 26%
Echtscheiding n.v.t. n.v.t. 12%
Bijstand civiel n.v.t. n.v.t. 35%
Overig familie  10% 11% 15%

 
 
Over het algemeen zijn de voorspelfouten redelijk te noemen, zowel voor de 
landelijke prognose als de prognose per arrondissement. Alleen de specificatie 
voor insolventietoevoegingen springt in negatieve zin in het oog. Bovendien 
liggen de voorspelfouten van de specificaties uit PMJ-CB zonder uitzondering 
een stuk lager dan wanneer de extrapolatiemethode wordt gebruikt.  
 
 
4.6 Het bestuursrechtelijke deel van het model 
 
Het aantal bestuurstoevoegingen wordt door ons in drie groepen onderverdeeld, 
namelijk bijstand bestuur, sociale verzekeringen en bestuur overig. 
Toevoegingen voor ex-AROB, belasting, ambtenaren en pensioen zijn vanwege 
kleine aantallen samengevoegd met de categorie overige bestuur.  
 
Alle drie de groepen toevoegingen vertonen behoorlijke schommelingen in 
aantal door de tijd heen, zie Figuur 4.12. Vanaf 2001 is een flinke toename van 
het aantal bijstandstoevoegingen te zien. Hoe deze fluctuaties verklaard kunnen 
worden, zal worden toegelicht aan de hand van de gevonden modelspecificaties 
voor de drie groepen bestuurstoevoegingen. 
  

                                               
36 Vanwege de eerder genoemde registratieproblemen zijn BOPZ-zaken niet in de tabel opgenomen. 
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Figuur 4.12 Landelijke ontwikkeling aantal bestuurstoevoegingen, 1994-2004 

Bron: IRIS, bewerking: WODC/Rvdr 

 
 
4.6.1 Modelspecificaties bestuursrechtelijke toevoegingen 
 
Voor de bestuursrechtelijke toevoegingen zijn modelspecificaties gevonden zoals 
weergegeven in Tabel 4.3.  
 
Tabel 4.3 Modelspecificatie en schattingsresultaten, bestuurstoevoegingen 
  sociale verzekeringen  overig bestuur  
Variabele coef (s.e.)  coef (s.e.)  

Constante (gemiddeld over arrondissementen) 0,00 (0,02)* 0,06 (0,03)** 
Uitkeringen bijstand  1,01 (0,40)** 
Totaal aantal uitkeringen 1,30 (0,53)** -0,46 (0,24) 
Van echt scheidende personen, t-1   * 
Emigratie 0,15 (0,08)*  
Eigen bijdrage WRB sociale verzekeringen -0,26 (0,12)**  

Instroom toevoegingen overig bestuur, t-1   -0,28 (0,13) ** 
Verklaringsgraad R2 0,09  0,09   
Aantal dwarsdoorsnedeobservaties N 19  19   
Aantal jaarobservaties T 10  9   
Met * aangeduide coëfficiënten zijn significant op 10%-niveau, met ** aangeduide coëfficiënten op 5%-niveau en met *** 
aangeduide coëfficiënten zijn significant op 1%-niveau. 

 
 
Bijstand Bestuur 
Voor de toevoegingen voor bijstand bestuur bleek het niet mogelijk een 
modelspecificatie te ontwikkelen. Geen van de onderzochte achtergrondfactoren 
leverde een significant verband op. Daarom wordt het aantal 
bijstandstoevoegingen voorlopig geraamd met behulp van trendextrapolatie. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

in
de

x 
(1

99
4=

10
0)

bijstand (bestuur)

overig bestuur

sociale verzekeringen



 106

Sociale verzekeringen 
De instroom van het aantal toevoegingen voor sociale verzekeringen hangt in de  
modelspecificatie positief samen met het totaal aantal uitkeringen en emigratie, 
en negatief met de eigen bijdrage die gebruikers van gesubsidieerde 
rechtsbijstand voor sociale verzekeringenszaken gemiddeld betalen.  
 
Het verband met het aantal uitkeringen is gemakkelijk uit te leggen. Hoe hoger 
het aantal uitkeringen, hoe hoger het potentiële aantal geschillen op het gebied 
van sociale verzekeringen en hoe hoger het aantal toevoegingen op dat gebied. 
Verder speelt de hoogte van de eigen bijdrage die voor de toevoeging 
verschuldigd is een rol. Het is lastig uit te leggen waarom dit juist bij 
toevoegingen op het gebied van sociale verzekeringen, waarbij het gaat om 
conflicten die een directe invloed hebben op het inkomen van een 
rechtzoekende, het geval is. Ook het positieve verband met de totale emigratie is 
lastig te duiden. De specificatie kent geen significante autonome trend. Er is 
geen sprake van autocorrelatie. De verklaringsgraad van het model is laag, 
slechts 9%. 
De daadwerkelijke ontwikkeling in het aantal toevoegingen op het vlak van 
sociale verzekeringen wordt redelijk nagebootst door de modelspecificatie, zoals 
zichtbaar is in Figuur 4.13. De richting van de ontwikkeling wordt over het 
algemeen goed beschreven, terwijl de omvang ervan soms afwijkt.  
 
Figuur 4.13 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, sociale verzekeringen 1994-

2004 

 
 
Bestuur overig 
Ondanks het zeer gemêleerde karakter van de toevoegingen die zijn opgenomen 
in deze categorie, is er een positieve relatie gevonden tussen de instroom van 
deze toevoegingen en de uitkeringen bijstand en een negatieve relatie met het 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

gr
oe

iv
oe

t

Realisatie

Fit specificatie



 107

aantal van echt scheidende personen in het voorgaande jaar. Beide verbanden 
zijn lastig te duiden, omdat de inhoud van de zaken sterk varieert. De 
hoofdmoot betreft toevoegingen voor ex-AROB-zaken, terwijl het aantal 
toevoegingen op het gebied van pensioen, belasting en ambtenarenzaken 
slechts zeer bescheiden is. Het lijkt erop dat ontwikkelingen in deze categorieën 
voornamelijk worden gestuurd door de economische situatie. Naast de 
gevonden verbanden is er sprake van een autonome groei van 6% per jaar. Om 
te corrigeren voor autocorrelatie is het met een jaar vertraagde aantal 
toevoegingen overig bestuur opgenomen. De verklaringsgraad van het model is 
met 9% aan de lage kant. 
Figuur 4.14 geeft aan hoe goed het model de daadwerkelijke ontwikkeling 
benadert. Voor een aantal jaren levert het model de verkeerde richting van de 
ontwikkeling op. 
 
Figuur 4.14 Gerealiseerd landelijk aantal toevoegingen en fit model, overig bestuur 1994-2004 

 
 
4.6.2 Voorspelfouten bestuursrechtelijke specificaties 
 
Ook voor de bestuursrechtelijke toevoegingen is het mogelijk een indicatie van 
de voorspelkracht van het model te geven. Hierbij wordt de voorspelfout van het 
gepoolde model op landelijk niveau en op arrondissementsniveau vergeleken 
met de voorspelfout van het extrapolatiemodel. In Tabel 4.4 worden de 
resultaten weergegeven. 
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Tabel 4.4 Gemiddelde voorspelfout modelspecificaties bestuurstoevoegingen 
Type toevoegingen Voorspelfout

gepoold model, 
landelijk niveau

Voorspelfout
gepoold model, 

arrondissementsniveau

Voorspelfout
extrapolatiemodel

Bijstand bestuur n.v.t. n.v.t. 25%
Sociale verzekeringen 11% 18% 17%
Bestuur overig 7% 11% 24%

 
De gevonden specificatie voor sociale verzekeringszaken laat nauwelijks 
verbetering zien ten opzichte van extrapolatie. De voorspelfout is redelijk te 
noemen. Voor de toevoegingen overig bestuur levert het prognosemodel wel een 
duidelijke verbetering ten opzichte van de extrapolatiemethode. 
 
 
4.7 Conclusies 
 
In dit hoofdstuk is een eerste versie van de opname van gesubsidieerde 
rechtsbijstand in PMJ-CB beschreven. Daarbij zijn acht civielrechtelijke en drie 
bestuursrechtelijke typen toevoegingen onderscheiden. Voor in totaal drie 
categorieën bleek het niet mogelijk om achtergrondfactoren te relateren aan de 
ontwikkeling van het aantal afgegeven toevoegingen. De overige 
modelspecificaties zijn redelijk te noemen, maar leveren in een aantal gevallen 
een lage verklaringskracht en relatief hoge voorspelfouten. Wel presteren de 
rechtsbijstandspecificaties uit PMJ-CB beter dan wanneer de prognoses met 
behulp van trendextrapolatie zouden zijn opgesteld. 
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5 Een eerste aanzet: voorraden en 
doorlooptijden 

 
 
5.1 Inleiding 
 
Het is mogelijk dat (verwachtingen over) doorlooptijden mede een rol spelen bij 
de beslissing van rechtzoekenden om een beroep op de rechter te doen. Het 
verband kan overigens in twee richtingen gaan: als men zo snel mogelijk een 
oplossing wil bereiken bij een bepaald probleem, zal een procedure 
aantrekkelijker zijn, naarmate hij sneller is. Zo kan de snelheid van de 
ontslagprocedure bij de kantonrechter mede een argument zijn voor werkgevers 
om deze weg te kiezen en niet die via het CWI. Wanneer het doel echter is om 
uitstel/vertraging te bereiken, kan een langere procedure aantrekkelijker zijn. 
Dit argument zou met name bij het bestuursrechtelijk aanvechten van besluiten 
een rol kunnen spelen. 
Daarom is de eerste vraag: is het mogelijk een maatstaf voor doorlooptijden te 
construeren, om de effecten daarvan in het model mee te schatten? Deze vraag 
wordt beantwoord in paragraaf 5.2. Of deze maatstaf als exogene dan wel 
endogene variabele in het model wordt opgenomen, beschrijven we in paragraaf 
5.3. 
 
 
5.2 Schatting doorlooptijden 
 
Betrouwbare gegevens over doorlooptijden voor een reeks van jaren zijn niet 
beschikbaar. Wel worden sinds 2003 geüniformeerde cijfers over doorlooptijden 
per gerecht37 voor verschillende zaakstypen verzameld. Een landelijk overzicht is 
bijvoorbeeld te vinden in recente jaarverslagen van de rechtspraak. In 2005 
zullen in deze cijfers enige trendbreuken optreden, omdat een aantal fouten in 
de overzetting van gegevens uit de basisbestanden naar de afgeleide bestanden 
zijn hersteld. Zie Tabel 5.1 voor een overzicht van de doorlooptijden in 2005 
(bron: Rvdr, 2005, p.82). 
 
Voor civiel en strafzaken zijn deze gegevens nog niet in alle opzichten 
betrouwbaar. Dit geldt met name voor enkele categorieën lang lopende zaken, 
zoals de handelszaken op tegenspraak bij de sector civiel. Daar is sprake van 
een onderschatting van de werkelijke doorlooptijd. Door aanpassingen van de 
systemen is vanaf de laatste 4 maanden van 2005 de betrouwbaarheid van dit 
soort cijfers vergroot.  
Een momentopname van doorlooptijden per gerecht en type zaak hebben we 
daarmee. Die doorlooptijden zijn bekend op een niveau dat redelijk aansluit op 
onze zaakstypering. Wel is vaak sprake van een differentiatie naar 
afdoeningswijze, die bij de instroom niet beschikbaar is. 

                                               
37 Met ‘gerecht’ wordt hier steeds alleen de onder de Raad voor de Rechtspraak vallende gerechten bedoeld, d.w.z. 

exclusief Raad van State en Hoge Raad. 
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Tabel 5.1 Doorlooptijden rechtspraak, 2003-2005 
2003 2004 2005 * 

Kanton  
Handelszaak met verweer 58 77 81 
Handelszaak zonder verweer (verstek) 11 10 9 
Familiezaak 27 25 29***
Voorlopige voorzieningen 28 29 30 
Strafzaak bij kanton (overtreding) 56 60 55 

Civiel, rechtbank  
Handelszaak met verweer 389 410 414 
Handelszaak zonder verweer (verstek) 41 34 33 
Beschikking op verzoekschrift (met name 
insolventie) 

51 57 62 

Faillissement Niet beschikbaar 720 793 
Echtscheiding 111 117 115 
Beschikking op verzoekschrift aan de 
kinderrechter 

35 36 35 

Overige familiezaak (bv. adoptie) 156 156 148 
Kort geding 49 49 48 

Civiel, gerechtshof  
Handelszaak 521 521 473 
Familiezaak (excl. BOPZ en kinderrechter) 230 210 201 

Straf, rechtbank  
Strafzaak (MK) 139 102 114 
Uitwerken vonnis t.b.v. hoger beroep 109 116 116 
Strafzaak (EK) 51 42 32 
Strafzaak bij de kinderrechter (EK) 62 43 46 

Straf, gerechtshof  
Strafzaak (MK & EK) Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar 
Uitwerken vonnis t.b.v. cassatie Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar 

Bestuur, rechtbank  
Bestuurszaak (exclusief belasting) 346 330 302 
Voorlopige voorziening bij een bestuurszaak 45 45 43 
Vreemdelingenzaak 469 435 315 

Belasting, rechtbank en gerechtshof  
Belastingzaak, rechtbank - -   ** 
Belastingzaak, gerechtshof 511 508 566 
Noot *) Voor kanton en bestuur zijn de doorlooptijden 2005 volgens de nieuwe definitie bepaald op jaarcijfers; voor civiel en 
straf zijn de doorlooptijden 2005 gebaseerd op de 8maandscijfers (dit om vergelijkbaar te zijn met 2004) 
Noot **) Voor belastingzaken bij de rechtbank geldt dat de doorlooptijd nu gebaseerd is op de eerste stroom zaken die de 
belastingkamer bij de rechtbank verhandeld. Aannemelijk is dat de verwerking zich nog ‘moet zetten’. 
Noot ***) in jaarverslagpublicatie staat hier 38 i.p.v. 29. Het moet 29 zijn. 

 

 
Zo laat de tabel zien dat er bijvoorbeeld aparte doorlooptijden zijn voor 
afdoeningen bij verstek en op tegenspraak. De onderlinge verschillen zijn 
daarbij heel groot. Gewogen optelling naar de totale instroomcategorie is dan 
natuurlijk een mogelijkheid. 
 
Met dit alles hebben we echter nog geen consistente tijdreeksen van 
doorlooptijden tot ver terug in de jaren negentig. Als we willen aansluiten op de 
rest van het model, hebben we die wel nodig. Een alternatieve benadering is om 
doorlooptijden ‘terug in de tijd’ te schatten via voorraden van zaken die in 
behandeling zijn, ook wel werkvoorraden genoemd. Er geldt bij benadering een 
verband tussen deze voorraden en doorlooptijden:  
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(1) Gemiddelde doorlooptijd = voorraad / jaarlijkse stroom van zaken  

 
Uiteraard slechts bij benadering, om diverse redenen. De voornaamste zijn dat 
er allerlei vertragingen in het systeem zitten en dat veranderingen in de tijd de 
relatie kunnen verstoren. Zo wordt de doorlooptijd van de zaak (per definitie) 
gemeten ‘aan het eind van de rit’, bij de uitstroom dus. Een bekend fenomeen is 
dat, als een gerecht ‘oude zaken’ gaat wegwerken, de voorraad afneemt en de 
doorlooptijd (tijdelijk) toeneemt. Verder is de instroom en uitstroom van zaken 
lang niet altijd gelijk en welke neem je dan om de stroom van zaken te meten? 
En op welk tijdstip meet je de voorraad? 
Eshuis (1998) heeft voor handelszaken in de civiele sector cijfers over 
doorlooptijden en voorraden vergeleken. Zijn conclusie is dat er een duidelijk 
verband is, maar dat dit zeker niet 1 op 1 is. 
 
Als ruwe indicator voor ontwikkelingen en verschillen in doorlooptijden is 
formule (1) echter bruikbaar. Een verbijzondering kan zijn: 
 

(1’) Gemiddelde doorlooptijd jaar t = voorraad begin jaar t / uitstroom in 
jaar t 

 
Het genoemde project ter verbetering van de meting van doorlooptijden, richt 
zich tevens op (verbetering van) de meting van werkvoorraden. Gegevens over 
werkvoorraden blijken, met name bij enige specifieke typen 
verzoekschriftprocedures bij enige gerechten, vervuild te zijn door invoerfouten. 
Wanneer zaken daardoor niet als uitgestroomd worden geregistreerd, blijven 
deze zaken ‘eeuwig’ in de voorraad meetellen. Het is de bedoeling dat de 
gerechten hun bestanden in de komende tijd van dit soort fouten schonen.  
 
Verder geldt per definitie: 
 

(2) Voorraad eind jaar t = voorraad begin jaar t + instroom jaar t - 
uitstroom jaar t  

 
Door dus een schatting van de huidige voorraad te combineren met cijfers over 
de in- en uitstroom over een reeks van jaren, kunnen we een schatting van de 
voorraad over een reeks van jaren maken. De analyse van Vemer et al. (2005) 
van voorraden in de veiligheidsketen laat zien dat een dergelijke benadering wel 
kan werken. Ook in van der Torre et al. (2007) is deze terugrekening van de 
voorraad toegepast en werkbaar gebleken, maar daar werd slechts tot 2002 
teruggerekend. Bij deze benadering moet worden gewaakt tegen een consequent 
‘vergeten’ van een deel van de uitstroom; dat zou leiden tot een kunstmatige 
verlaging van de voorraad in eerdere jaren leidt en daarmee tot een verkeerde 
trend in doorlooptijden. Het niveau van de uitstroom mag dus niet structureel 
lager zijn dan dat van de instroom. Een eenmalige onjuistheid in bijvoorbeeld 
de uitstroom blijft ook doorwerken in voorgaande jaren. Overigens zal via 
toepassing in formule (1’) het effect een oneigenlijke eenmalige ‘sprong’ in 
geschatte doorlooptijd zijn en dus minder ernstig. 
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Via vergelijking (1’) kunnen we dus, met enige slagen om de arm, bij benadering 
de ontwikkeling van de doorlooptijden schatten. 
 
 
5.3 Hoe doorlooptijden in het model op te nemen? 
 
De simpelste benadering is om de volgens bovenstaande maatstaf geschatte 
doorlooptijd als exogene variabele — dus als extra verklarende variabele — aan 
het model toe te voegen.  Daarbij ligt voor de hand dat er een zekere vertraging 
optreedt (vertraging van 1 jaar?) tussen de ontwikkeling in de doorlooptijd en de 
invloed daarvan op de instroom. Het lijkt goed om het in de volgende fase van 
de modelverbetering hierbij te laten. 

Daarbij negeren we echter het endogene karakter van de doorlooptijden: ze zijn 
in feite mede afhankelijk van in- en uitstroom in voorgaande jaren. Een model 
dat daarmee rekening houdt, beschrijft ook de uitstroom als een endogene 
variabele. Zo’n model zou kunnen bestaan uit het volgende stelsel van 
vergelijkingen: 

 

(3a) instroom jaar t = f1 (maatschappelijke factoren, doorlooptijd jaar t-1) 
 

(3b) doorlooptijd jaar t = voorraad begin jaar t / uitstroom jaar t 
 
(3c) voorraad begin jaar t = voorraad begin jaar (t-1) + instroom jaar (t-1) - 

uitstroom jaar (t-1) 
 
(3d) uitstroom jaar t = f3 (personeel en andere middelen rechtspraak in jaar 

t, voorraad begin jaar t, instroom in jaar t…) .  
 
Door de vertragingen is dit structuurmodel in ieder geval wel geïdentificeerd. 
Dat geldt des te sterker als in (3d) ook de middelen voor de rechtspraak als 
productiefactor worden ingebracht. Door die vertragingen wordt ook het 
simultane karakter van het model minder sterk.  
Een vergelijking van de vorm (3d) wordt gebruikt in van der Torre et al. (2007). 
Overigens zijn personeel en middelen slechts vanaf 2002 naar sectoren toe te 
delen. Het genoemde project gaat dan ook over de periode 2002-2005. Toedeling 
naar specifieke producttypen daarbinnen is verder niet mogelijk. Het lijkt 
verstandig de uitkomsten van genoemd onderzoek af te wachten om te kijken in 
hoeverre inbouw in/aansluiting op het prognosemodel vervolgens soepel 
mogelijk is. 
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6 Conclusies 
 
 
Om de eerste versie van PMJ-CB te kunnen verbeteren, dienen de volgende 
onderzoeksvragen te worden beantwoord: 
– Hoe kan de verklaringskracht van het model vergroot worden? 
– Hoe groot is de voorspelkracht van de organisaties die externe prognoses 

leveren?  
– Hoe kan het onderdeel rechtsbijstand worden opgenomen? 
– Hoe kunnen de uitstroom van zaken, voorraadvorming en doorlooptijden 

worden gemodelleerd? 
 
De verklaringskracht kan in een aantal gevallen worden vergroot door nieuwe 
inzichten, verworven door een diepgravender studie naar de zaakscategorieën 
die het betreft, het verzamelen van variabelen die hierop aansluiten en het 
indiceren van beleids- en wetsveranderingen op de betreffende rechtsterreinen. 
Niet in alle gevallen is het mogelijk gebleken dit te realiseren. 
 
 
6.1 Verbetering van specificaties civiel 
 
Voor de civiele zaken zijn er zowel verbeteringen ter vergroting van de 
verklaringskracht als uitbreidingen op de eerste modelversie gezocht. Voor 
huurzaken, Arbeidszaken, familiezaken en kort gedingen is nader bekeken of er 
door middel van nieuwe inzichten verbeteringen gevonden konden worden. 
Deze worden hier kort een voor een aan de orde gesteld. 
 
Huurzaken 
Zowel de verzoekschriften als de dagvaardingen voor huurzaken zijn aan een 
nader onderzoek onderworpen. Het vermoeden bestond dat de variabelen die in 
de eerste modelversie getest zijn te algemeen en niet voldoende toegespitst 
waren op de huurproblematiek.  
Huurzaken blijken voornamelijk te bestaan uit meer of minder uit de hand 
gelopen betalingsproblemen bij de huurder. Daarom is gezocht naar variabelen 
zoals het aantal huurders en aantal huurwoningen en de verhouding tussen 
huur en koopwoningen, omdat deze naar verwachting beter aan zouden sluiten. 
Omdat het om betalingsproblematiek lijkt te gaan is eveneens gezocht naar 
informatie over de hoogte van schulden en de huurprijsontwikkelingen. Deze 
gegevens zijn beschikbaar op CBS Statline en bij het ministerie van VROM. Op 
het terrein van wet- en regelgeving lijkt een tweetal grote veranderingen van 
invloed te kunnen zijn, namelijk de sterke afname van het aantal 
verzoekschriftprocedures in 2001 als gevolg van enorme achterstanden van de 
Huurcommissie van dat jaar en de sterke toename van het aantal huurzaken in 
2003 door het bevriezen van de maximale huurprijsgrens, welke voor grote 
problemen bij verhuurders zorgde. Door deze aanpassingen verschoven veel 
woningen die voorheen onder de gereguleerde sector vielen naar de 
geliberaliseerde sector. De Huurcommissie kan in de geliberaliseerde sector 
geen rol meer spelen en een geschil moet dan voor de rechter worden gebracht. 
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Het aantal kanton dagvaardingen huurzaken kan beter geschat worden door 
opname van de van echt scheidende personen, het totale aantal huurwoningen 
en een dummy voor 2003. In tegenstelling tot de oude modelspecificatie is het 
geschatte effect positief, volgens de theoretische verwachtingen. De autonome 
trend wordt iets kleiner en de R2 stijgt naar 0,29.  
Bij de nieuwe schatting van het aantal kanton verzoekschriften huurzaken is 
gekozen voor opname van de variabelen sociale huurwoningen, met twee jaar 
vertraagde van echt scheidende personen en de instroom van huurzaken in het 
voorgaande jaar en van twee jaar geleden. In statistische zin is er weinig 
verbetering zichtbaar, maar er kan wel een beter verhaal verteld worden bij deze 
modelspecificatie, door de directe link die door middel van het aantal sociale 
huurwoningen en aantal huurzaken nu is opgenomen. 
 
Kanton dagvaardingen arbeidszaken 
Kanton dagvaardingen arbeidszaken blijken voornamelijk te bestaan uit zaken 
waarbij slecht werkgeverschap centraal staat. Het betreft voor een groot deel 
ontslagzaken buiten de aanvragen bij de CWI en buiten de door de standaard 
kantonrechtersformule (verzoekschriften) afgedane zaken om. Om deze redenen 
is gezocht naar variabelen als de werkzame beroepsbevolking, het aantal vaste 
en flexibele arbeidsrelaties, het aantal mannen en vrouwen onder de 
werknemers, het aantal zelfstandigen en het aantal banen van werknemers. Uit 
de literatuur bleek dat er door de jaren heen flink wat wijzigingen waren in 
wetten en beleid. Zo is de Flexwet in 1999 ingevoerd. Ondanks de moeilijk te 
duiden te verwachten richting van het verband zal hiervoor een dummy worden 
opgenomen.  
Bij schatting blijkt slechts de dummy voor 1999 significant bij te kunnen dragen 
aan de verklaring van het aantal kanton dagvaarding arbeidszaken. Het model is 
echter niet meer te poolen als de dummy wordt opgenomen. Om deze reden is 
er geen verbetering voorgesteld. Het vermoeden bestaat wel dat een of meer van 
de geteste variabelen in de toekomst nog een rol zou kunnen gaan spelen, daar 
het aantal tijdswaarnemingen voor een aantal van de variabelen te klein is. 
 
Kanton verzoekschriften familiezaken 
De meeste familiezaken bij de civiele rechter zijn zaken die te maken hebben 
met gezag, omgang en alimentatiebetaling. Achtergrondfactoren die gerelateerd 
kunnen zijn aan de problematiek die hierboven geschetst is zouden onder meer 
het aantal jeugdigen en jongvolwassenen kunnen zijn. Een verfijning naar aantal 
jeugdigen dat betrokken is bij echtscheiding en/of ontbinding van een 
samenwoonrelatie is eveneens voor de hand liggend. Omdat deze niet regionaal 
beschikbaar is, is als benadering het aantal paren en eenouderhuishoudens met 
kinderen opgenomen. Tevens worden het aantal samenwoonrelaties dat wordt 
aangegaan en het aantal gesloten huwelijken getest als verklarende variabelen. 
Ten slotte wordt het aantal schuldsaneringen opgenomen. 
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat het in de eerste modelversie 
gevonden negatieve verband met van echtscheidende personen niet houdbaar 
is. Daarnaast is inzicht verkregen in het positieve verband tussen de 
ontwikkeling van het aantal werkloosheidsuitkeringen en het aantal 
familiezaken. Uit de literatuur wordt duidelijk dat financiële problemen 
samengaan met sociale problemen en familiegeschillen. Conjunctuureffecten 
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kunnen van invloed zijn op bijvoorbeeld het nodig zijn van een voorziening om 
te voorzien in levensonderhoud. 
De schattingsresultaten met de nieuwe gegevens laten geen modelverbetering 
zien. Geen van de opgenomen variabelen laten een significant effect zien, met 
uitzondering van het aantal paren en eenouderhuishoudens met kinderen. Het 
aantal tijdswaarnemingen (T=3) is veel te gering om dit betrouwbaar te noemen. 
De specificatie zoals beschreven in modelversie 1 blijft dus staan. De vraag is of 
de variabele van echtscheidende personen in dit model wel mag blijven staan. 
 
Kort gedingen 
Kort gedingen zijn zaken waarbij op heel korte termijn de rechter een vonnis 
velt, dat een voorlopige voorziening wordt genoemd. Een bodemprocedure 
starten zou teveel tijd kosten. Na een voorlopige voorziening kan me alsnog 
besluiten tot de start van een bodemprocedure. Kort gedingen zijn vanwege hun 
heterogeniteit nauwelijks in te delen in een groep. De vier grootste typeringen 
zijn de bijzondere overeenkomsten, verbintenissenrecht, familierecht en 
procesrecht. Kort gedingen lijken vaak op de in eerste aanleg onderscheiden 
overige zaakstypen (bodemprocedures). Daarom zal voor het zoeken naar het 
aantal kort gedingen aangesloten worden bij relevante zaakstypen. 
Voor 1995 wordt een dummy opgenomen, omdat er dan een verschuiving 
plaatsvindt van vreemdelingenzaken van de civiele naar de bestuursrechter. 
Gekozen is voor de specificatie met een significant effect, zichtbaar voor de 
gemiddelde rekenhuur, uitkeringen werkloosheid, aantal advocaten van twee 
jaar geleden en de dummy voor 1995. Dit model brengt een verhoging van de 
verklaringsgraad tot 0,16 met zich mee en heeft een lage voorspelfout. 
 
 
6.2 Verbetering van specificaties bestuur 
 
Voor bestuursrechtelijke zaken is eveneens een aantal verbeteringen gezocht ter 
vergroting van de verklaringskracht van ambtenarenzaken, belastingzaken, 
sociale verzekeringszaken en ex-AROB zaken. De resultaten van deze 
verbeteringen zullen kort een voor een besproken worden, gevolgd door een 
korte beschrijving van de uitbreiding van de eerste modelversie op het gebied 
van gesubsidieerde rechtsbijstand voor bestuurszaken. 
 
Ambtenarenzaken 
Duidelijk is geworden dat verreweg de meeste zaken onder de ambtenarenzaken 
de Ambtenarenwet (AW) betreffen. Een nadere onderverdeling van de inhoud 
van zaken tegen de AW ontbreekt. Een voorzichtige inschatting is dat het 
meestal ging om zaken rond functiewaardering, inschaling en salariëring. 
De overige zaken betreffen praktisch altijd de Militaire Ambtenarenwet (MAW).  
Dat de economische conjunctuur en de alternatieve mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt een rol spelen is plausibel — dit komt ook naar voren in de eerste 
modelschatting waarbij slechts als verklarende variabele het aantal 
werkloosheidsuitkeringen opgenomen wordt. Daarnaast blijft echter een grote 
autonome trend zichtbaar. Blijkbaar zijn andere bepalende factoren die nog niet 
in het prognosemodel zijn verwerkt. In de trend die verder teruggaat dan 1996 
zien we dat het niveau vanaf 1994 consequent lager ligt dan daarvoor. Volgens 
een lid van de begeleidingscommissie is dit gerelateerd aan het invoeren van de 
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AWB. Deze mogelijke invloed valt echter buiten de termijn waarmee de eerste 
modelversie is geschat. Een verband met het aantal ambtenaren is onduidelijk, 
omdat a-priori onduidelijk is welke richting het verband op zal gaan. In 1998 is 
bepaald dat ambtenaren bij arbeidsongeschiktheid onder de WAO vallen, net als 
andere werknemers. Sinds 2001 is ook de WW en de ZW van toepassing op 
ambtenaren. Dat betekent voor de conflicten die hierover gaan dat deze niet 
meer onder het ambtenarenrecht vallen, maar onder het sociale 
verzekeringsrecht. Zowel het aantal ambtenaren als dummy’s voor 1998 en 2001 
worden getoetst in een nieuwe specificatie. Dit levert helaas geen verbeteringen 
op, waardoor de eerste modelversie blijft staan. 
 
Belastingzaken 
De gekozen modelvergelijking van de eerste modelversie wijst op een wel 
verdacht sterk procyclische samenhang met de economische groei (geschatte 
coëfficiënt BTW van 2 jaar eerder bedroeg 4,7) en een curieuze sterke 
samenhang met de kostprijs van de advocatuur van 1 jaar eerder (geschatte 
coëfficiënt van 2,1). Daarnaast is de sterke autonome trend (circa 11% daling per 
jaar) opvallend.  
In de ontwikkeling van de belastingzaken is de 4-jaarlijkse piek gelijk opvallend. 
Deze wordt veroorzaakt door de 4-jaarlijkse WOZ-cyclus. Zo vormde 2002 een 
piek. 
In een tweetal jaren waarin WOZ geen rol speelt is gekeken naar de overige 
voorkomende belastingzaken.  
Bij de rijksbelastingen is sprake van een daling, uitsluitend als gevolg van een 
sterke daling bij de rijksbelastingen. De Belastingdienst zelf heeft hier helaas 
geen duidelijke reden voor gegeven. 
Bij de plaatselijke belastingen c.a. steeg het aantal zaken nog met 45%. De 
parkeerbelastingen zijn een belangrijke kandidaat ter verklaring van de stijging 
van de groep ‘overige plaatselijke belastingen’. De stijging van de omvang van 
het motorvoertuigenpark kan hierbij een rol hebben gespeeld. Overigens wordt 
de ontwikkeling van deze variabele ook weer voor een belangrijk deel door de 
economische ontwikkeling bepaald. Deze samenhang zou daarmee ook een deel 
van de procyclische samenhang van de instroom met de economische groei 
kunnen verklaren. 
De meest opvallende wijziging in wet- en regelgeving op het gebied van 
belastingwetgeving was de Stelselherziening die in 2001 is ingegaan. Feitelijk 
blijkt de invloed van de Stelselherziening niet duidelijk in de cijfers over 
bezwaren en instroom van zaken bij de belastingrechter te traceren.  
Een andere ingang biedt het totaal aan geïnde bedragen aan Rijksbelastingen. Dit 
is gestegen, maar in termen van belastingdruk (in verhouding tot het Nationaal 
Inkomen) de laatste 10 jaar gedaald. Deze dalende druk van rijksbelastingen zou 
eveneens een verklarende factor van het afnemende aantal bezwaarschriften en 
beroepen rond rijksbelastingen kunnen zijn.  
De genoemde cijfers over de geïnde belastingbedragen zijn in de analyse 
betrokken in de vorm van de belastingdruk, dat is de verhouding tussen 
belastingen en BTW. Er wordt significantie gevonden voor de belastingdruk.  
De sterke (significante) negatieve autonome trend is aanzienlijk kleiner 
geworden: er resteert nog een daling van 2% van jaar, die enigszins tentatief 
toegeschreven kan worden aan de beleidswijzigingen van de belastingdienst. 
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Ook de sterk positieve samenhang met de economische groei en de kostprijs 
van de advocaat is niet meer te vinden. 
 
Sociale verzekeringszaken 
De groep zaken sociale verzekeringen is een redelijk diverse verzameling aan 
zaken. Ze kunnen worden opgedeeld in arbeidsongeschiktheids-, premie-, 
overige sociale zekerheids-, werkloosheidszaken en daarbinnen nog weer verder 
verbijzonderd worden naar specifieke wetten. Het grootste aandeel daarin 
hebben de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (40%) en 
Werkloosheidswet (20%). Arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidswetgeving 
zijn verantwoordelijk voor meer dan tweederde van alle sociale 
verzekeringszaken. 
De trends van sociale verzekeringszaken naar wet zijn onderling verschillend. 
Vrijwel alle types laten echter een omslagpunt zien rond 2001 of 2002. Dit heeft 
mogelijk te maken met invoering Wet verbetering Poortwachter (1 april 2002).  
Verder neemt het percentage bezwaren toe, vooral als percentage van nieuwe 
uitkeringen. We gebruiken nu in PMJ-model het aantal uitkeringen, maar 
mogelijk zijn de afgewezen aanvragen of de bezwaren betere variabelen. 
Nadere analyse heeft aangetoond dat de reeks sociale verzekeringszaken niet 
geheel juist is geweest. Voor de jaren 1997, 1998 en 1999 geldt namelijk dat de 
reeks inclusief een aantal voorlopige voorzieningen was, terwijl er van uit werd 
gegaan dat dit niet het geval was. Deze ‘fout’ is hersteld. Het gevolg van daarvan 
is dat de autonome trend iets sterker wordt en het effect van de economische 
verklarende variabelen wat kleiner. De BTW is niet langer significant. 
De dummy voor de verplichte bezwaarschriftprocedure staat in de eerste 
modelversie was eveneens niet correct. Na aanpassing op basis van visuele 
inspectie — die een lichte vertraging laat zien voor de dummy binnen het jaar 
van invoering- is de dummy voor de bezwaarschriftprocedure en de variabele 
aantal uitkeringen arbeidsongeschiktheid significant. Dit model is geen 
verbetering ten opzichten van de specificatie in de eerste modelversie. Wel is de 
kwaliteit van de onderliggende gegevens verbeterd. 
 
Ex-AROB zaken 
Deze paragraaf behandelt de modelspecificatie voor bouw, ruimtelijke ordening 
en overige zaken. Het betreft hier een wijd scala van zaken, dat ook wel als ex-
AROB (voorheen Administratief rechtelijke overheidsbeschikkingen) wordt 
aangeduid. Het gaat om bezwaren tegen besluiten van (overwegend lagere) 
overheden op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening, milieu, verlening van 
vergunningen e.d. Het grootst zijn Bouwen en Lokale overheden. Centrale 
overheden en Handhaving zijn ook nog belangrijk, de rest is duidelijk minder 
van belang. Op basis hiervan worden het aantal (verleende) bouwvergunningen, 
woningvoorraad en woningvoorraadmutatie als mogelijke nieuwe variabelen 
voorgedragen. 
Door de jaren heen geldt dat geen categorie duidelijk in belang toe- of afneemt. 
Daarmee springen er geen dingen in het oog waaraan een dummy te koppelen 
zou kunnen zijn. 
Daarnaast heeft nadere analyse aangetoond dat de reeks bouw-, RO- en overige 
zaken niet geheel juist is geweest. Voor de jaren 1997, 1998 en 1999 geldt dat de 
reeks exclusief de voorlopige voorzieningen was, terwijl er van uit werd gegaan 
dat dit niet het geval was. Deze ‘fout’ is hersteld. 
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De verbeterslag levert een rigoureuze wijziging op ten opzichte van de eerste 
modelversie, doordat blijkt dat de ex-AROB zaken apart kunnen worden 
opgesplitst naar bodemzaken en voorlopige voorzieningen. Daardoor zijn er nu 
twee aparte modelspecificaties, namelijk één voor de bouwzaken excl. 
voorlopige voorzieningen en één voor voorlopige voorzieningen bestuur apart. 
In de uiteindelijke (verbeterde) modelspecificatie voor de bodemzaken bouw 
speelt de woningvoorraad een rol, in plaats van het aantal 
werkloosheidsuitkeringen, verhuizingen en van echt scheidende personen. Voor 
de voorlopige voorzieningen bestuur is vooralsnog geen geschikt 
verklaringsmodel gevonden, om de ontwikkeling hiervan te ramen wordt 
(voorlopig) trendextrapolatie gebruikt. 
 
 
6.3 De voorspelkracht van de externe prognoses 
 
Prognosefouten in de verklarende variabelen zijn eerder regel dan uitzondering. 
Met name op het gebied van de economische ontwikkeling zijn voorspelfouten 
zeer gebruikelijk. Dergelijke voorspelfouten kunnen dus doorwerken in de met 
PMJ-CB opgestelde prognoses van het beroep op de rechter. Verder verschilt de 
frequentie en de tijdshorizon van de diverse externe prognoses aanzienlijk, niet 
alleen tussen instanties, maar ook bij de verschillende prognoses van één 
instantie. Vaak wordt een ‘gemiddelde/verwachte’ of ‘meest waarschijnlijke’ 
ontwikkeling geschetst, soms wordt gewerkt met varianten of scenario’s in de 
prognoses. De vraag rijst of het verstandig is dergelijke benaderingen bij de 
toepassing van PMJ-CB over te nemen. De met PMJ-CB opgestelde prognoses 
dienen vooral voor een optimale onderbouwing van de begroting. Daarbij ligt 
het zwaartepunt van het gebruik van de prognoses bij de formulering van de 
begroting van het komende jaar. 
 
Voor de werkzaamheden in de toekomst gelden de volgende overwegingen: 
– Ter voorbereiding van de begroting is in de eerste plaats behoefte aan een 

schets van de met het model te voorspellen ontwikkeling van de instroom 
van zaken in de komende jaren. Dit betekent dat de prognoses niet 
systematisch een onder- of overschatting mogen geven. 

– Daarnaast is het mogelijk voor het begrotingsjaar een indicatie van de 
(relatieve) onzekerheid van de uitkomst per type zaak te geven. 

– Periodiek, bijvoorbeeld voor een kabinetsformatie, is het zinvol om voor de 
(middel)lange en langere termijn (5 à 10 jaar vooruit) enkele scenario’s en 
hun gevolgen voor het beroep op de rechter te schetsen. 

 
 
6.4 Uitbreidingen van de eerste modelversie 
 
Rechtsbijstand 
Als uitbreiding op het model is er een module ontwikkeld om de gesubsidieerde 
rechtsbijstand in beeld te brengen. De specificaties zijn gebaseerd op de 
verklaring van de ontwikkelingen in het aantal toevoegingen op het gebied van 
bijstand bestuur, sociale verzekeringen en bestuur overig door middel van het 
toetsen op effect van dezelfde variabelen als in de eerste modelversie en de 
daarna voorgestelde verbeteringen. Het bleek mogelijk om voor sociale 
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verzekeringen en bestuur overig een modelspecificatie op te stellen die goed uit 
te leggen is en een minstens redelijke verklaringskracht heeft. Voor bijstand 
bestuur is een trendextrapolatie uitgevoerd. Wanneer er een prognose wordt 
gedaan op basis van deze specificaties, dan zien we tot 2011 voor het totale 
aantal toevoegingen over het algemeen een lichte gestage stijging van het aantal 
toevoegingen. 
 
De verbeteringen van de eerste versie van PMJ-CB zijn in grote lijnen effectief te 
noemen. Van de specificaties die in de eerste versie problematische specificaties 
laten zien, zijn er een aantal qua verklaringskracht verbeterd. Een aantal 
specificaties lieten het weliswaar niet toe modelmatige verbeteringen aan te 
brengen. Inhoudelijk is de kennis over de specificaties en theoretische kennis ter 
onderbouwing echter in ieder geval toegenomen. Ten slotte is er ook een 
voorstel gedaan voor de modellering van de voorraadvorming en 
doorlooptijden.  
 
Voorraden en doorlooptijden 
Het is mogelijk dat (verwachtingen over) doorlooptijden mede een rol spelen bij 
de beslissing van rechtzoekenden om een beroep op de rechter te doen. Kunnen 
we een maatstaf voor doorlooptijden construeren, om de effecten daarvan in het 
model mee te schatten? Dient deze maatstaf als exogene dan wel endogene 
variabele in het model te worden opgenomen. 
Betrouwbare gegevens over doorlooptijden voor een reeks van jaren zijn niet 
voor handen. Sinds 2003 worden geüniformeerde cijfers over doorlooptijden per 
gerecht voor verschillende zaakstypen verzameld. Om aan te sluiten op de rest 
van het model zijn die wel nodig.  
In een volgende verbeterslag valt te bezien of de resultaten van het onderzoek 
naar de doelmatigheid en kwaliteit van de rechtspraak (van der Torre et al., 
2007) aanknopingspunten geven voor gebruik in het prognosemodel. 
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Summary 
Forecasting model for the civil and administrative 

justice chains: model improvements 2005/2006 
 
 
In 2003, the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the Ministry of the 
Interior and Kingdom Relations, and the Ministry of General Affairs agreed that 
the Ministry of Justice would take the lead in the development of an integral 
forecasting model for the different judicial chains (Dutch abbreviation: PMJ). 
The aim of this model is to estimate the workload of the various partners in 
these chains for the years ahead. The insights and outcomes of this model 
would then be used in the preparation of the budget for the Ministry of Justice. 
Currently, the model consists of two parts: one part for the criminal justice chain 
(PMJ-V) and one part for the civil-law chain and administrative-law chain (PMJ-
CB). PMJ-V is already being used for budget preparation. The development of 
PMJ-CB is a joint project conducted by the Research and Documentation Centre 
[Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC)] and the Council 
for the Judiciary [Raad voor de rechtspraak (Rvdr)]. The first version of this 
model was completed in 2005 (for a detailed description, see Leertouwer et al., 
2005), but was not considered to be mature enough yet for use in budget 
preparation. The explanatory power and predictive power of this initial version 
of the model was deemed too limited for a number of case types. Added to this, 
a number of links that are relevant to the budget are still missing in the model. 
In 2005/06, the Research and Documentation Centre and the Council for the 
Judiciary have made efforts to improve and extend the scope of the model. This 
publication will report on these activities. The model for the criminal justice 
chain will not be discussed in this report. 
 
 
Objective 
 
The objective of the project is to arrive at an improved and extended version of 
the part of the Forecasting Model for the Judicial Chains, which relates to Civil 
and Administrative Law [Prognosemodel Justitiële Ketens, onderdeel Civiel en 
Bestuur (PMJ-CB)]. The model has to produce reliable policy-neutral forecasts of 
the inflow and outflow of civil and administrative cases in the individual courts, 
for the medium-long term (6 to 7 years in the future). Policy-neutral means that 
the developments resulting from new or recently-introduced policy and/or 
legislation, which have not yet been, or which cannot yet have been, 
incorporated into the data used in the modelling, will be disregarded in the PMJ 
forecasts. Apart from inflow of court cases, the model should also generate 
forecasts for the number of instances of legal aid provided by the legal aid 
boards [Raden voor Rechtsbijstand]. These are funded by the Ministry of Justice, 
in accordance with the Legal Aid Act [Wet Rechtsbijstand]. These forecasts must 
contribute to budget proposals of the Council for the Judiciary and the Ministry 
of Justice. 
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The improvement of the first version of PMJ-CB focuses on increasing its 
explanatory power. Another part of the improvement programme involves the 
quality of external forecasts, i.e. forecasts of the explanatory variables in the 
model, which are made and provided by third parties. As regards the extension 
of the model, legal aid will now be added to the model. Legal aid was not 
included in the first version of the model. Nor is the outflow of cases included in 
the model yet. Initial steps will also be made to model the outflow of cases, 
stocks that are present in the system and case-specific handling times. 
 
 
Increasing explanatory power 
 
In PMJ-CB, a distinction is made between a number of case types, based among 
other factors on the court that settles the case type in question. Model 
specifications have been produced for each of these case types, in which the 
influence of background factors has been operationalised on the basis of 
measurable explanatory variables, and then related to the development of the 
number of legal cases, at the district level. The background factors have been 
chosen on the basis of academic theories on the emergence of disputes, how 
actors respond to them and how disputes are ultimately resolved. The impact of 
these explanatory variables on the development of the number of civil cases and 
administrative cases was estimated using econometric models and historical 
data, per case type and court type. 
 
In order to strengthen the theoretical basis of the model, a number of case types 
have been selected for which less satisfactory model specifications were found 
in the first version of PMJ-CB. This selection of cases was achieved at on the 
basis of the following three criteria: 
– The model specification contains a relationship that it is difficult to 

interpret or the direction of the relationship is contrary to theoretical 
expectations; 

– The degree of explanatory power of the model specification (measured by 
the statistical performance indicator R2) is low; the norm has been set at 
less than 20%; 

– The autonomous trend estimated in the model specification is very high (in 
an absolute sense). Generally, effects of explanatory variables that were not 
taken into consideration could be behind this. The norm has been fixed at 
an annual autonomous growth of more than 10% (or less than -10%, in the 
case of a falling trend). 

 
The case types selected on the basis of (one or more of) these criteria have been 
subjected to further analysis, consisting basically of four steps. Firstly, 
(academic) literature was used to ascertain whether the estimated relationships 
correspond to the insights taken from literature and, in the case of relationships 
that are difficult to interpret, whether there are empirical studies that can 
interpret these relationships to some extent. Secondly, the exact composition of 
cases within a certain case type was examined in more detail. Thirdly, legal 
sources were used to ascertain whether large, isolated increases or decreases in 
the inflow of cases in certain years can be ascribed to changes in legislation 
and/or regulations. Finally, the knowledge of various experts from the field was 
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drawn on. Where prompted by the new insights, new explanatory variables have 
been determined. Steps have also been taken to establish whether there are any 
useful data sources that could add substance to these variables. After this, the 
effect of these new explanatory variables on the development in the number of 
cases was assessed. 
 
 
Results 
 
Both the applications and summonses for rent cases that are instituted before 
the subdistrict courts were subjected to the improvement programme. Payment 
problems by tenants form the background for the majority of cases (rent arrears, 
dissolution of the lease, eviction from the property). Added to this, the variables 
used in the first version of the model seem to be too general and to focus 
insufficiently on the kind of rent problem itself. The distinction between the 
social sector and market sector would also seem useful for rented property. 
Most cases started by an application concern disputes set in the social rent 
sector. It has also been found that rent increases can be a potential source of 
conflict. The falling trend in the number of cases started by an application is 
due in part to the falling trend in the number of cases dealt with by the rent 
assessment committee [Huurcommissie], given the fact that some of the 
applications progress from the rent assessment committee to the subdistrict 
court. The rising trend in cases commenced by a writ of summons can be 
explained in part by a growth in market forces in the rented property sector. As 
a result, many rented properties are moving from the regulated sector to the 
liberalised sector. Most rent disputes in the regulated sector are handled by the 
rent assessment committee, whereas disputes in the liberalised sector are 
brought primarily before the subdistrict court (summons procedure). The new 
Rent Act in effect from 2002 consists of various elements that have resulted in a 
number of shifts. The new insights have led to the modification of the model 
specifications, both for applications and summonses. From a statistical point of 
view, no real improvement with the applications model can be observed, 
although an improvement can be observed in the interpretation of the 
estimated relationships. As regards summonses, the autonomous trend 
estimated has been reduced by 2 percentage points per year, and the 
explanatory power (R2) increased by 10 percentage points. 
 
The employment cases instituted before a subdistrict court via a summons 
procedure have primarily been found to be cases involving ‘poor employership’ 
(e.g. about not paying wages in time, bad working conditions). Many of these 
are dismissal cases that are not included in the applications submitted to the 
Centre for Work and Income [Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)] and are 
separate from cases settled through a standard subdistrict court formula 
[kantonrechtersformule]. Those cases are instituted via an application. Based on 
the participation theory, attempts have been made to select more specific 
groups, for which the chance of employment disputes is relatively high 
(employed labour force, employees, self-employed individuals) and variables, 
that are assumed to be linked to employment disputes (the number of jobs). 
Over the years, a number of relevant changes have been made to legislation and 
regulations (for example, the Working Hours Act [Arbeidstijdenwet] of 1995 and 
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the Flexibility and Security Act [Flexwet] of 1999). Despite the new insights as a 
result of our analyses and the inclusion of possible new explanatory variables, it 
has not been possible to improve the model specification in the first version of 
the model for employment disputes before the subdistrict courts. As such, the 
‘old’ model specification will remain. 
 
A large number of family cases (civil section, applications) focus on problems of 
juveniles (children, adolescents) resulting from divorce and the dissolution of 
cohabitative relationships involving children (custody, access, maintenance). 
The role of young people and ‘young adults’ has been looked at in more detail, 
since young adults enter into and end relationships relatively more often, and 
children are sometimes involved. Added to this, financial problems are often 
accompanied by family and/or relationship problems. This applies particularly 
in the aftermath of divorce. The number of marriages may also be important, 
since some of the family cases concern the dissolving of postnuptial agreements 
between couples who are already married. The negative relationship between 
family cases and the number of individuals divorcing, which was found in the 
first version of PMJ-CB, is contrary to literature on this subject. Various studies 
show that the effect must in fact be positive. The new insights induce, however, 
no modification of the model specifications, since the estimated effects of the 
new variables were not found to be significant. 
 
Approximately half of the number of summary proceedings (civil section, 
summonses) concern special agreements (rent, purchase, exchanges and the 
provision of services). Added to this, there are a relatively large number of 
summary proceedings in the field of family law (access/custody, maintenance). 
The nature of many of the summary proceedings is similar to the cases in the 
first instance, in the case types distinguished in the model (proceedings on the 
merits). The most important difference is the urgent nature of the dispute, in 
this case making summary proceedings the most logical way to bring a dispute 
before the court. For this reason, the new insights on rent cases and family 
cases have been utilised for this case type. This has led to an improved model 
specification, where the degree of explanatory power has more than doubled. 
 
Civil servant cases (administrative section) particularly concern cases instituted 
by civil servants in connection with employment disputes with their employer. 
Four out of five cases fall within the framework of the Central and Local 
Government Personnel Act [Ambtenarenwet (AW)]. The remaining cases fall 
largely under the Military Personnel Act [Militaire Ambtenarenwet (MAW)]. With 
the participation theory in mind, steps have been taken to ascertain whether the 
number of individuals falling under the Central and Local Government 
Personnel Act and the Military Personnel Act has a positive effect on the 
number of civil servant cases. In this context, the privatisation operations of 
recent years are important; these operations saw many jobs move from the 
public sector to the private sector. The government is also trying to reduce the 
differences in terms of legal position between the public services and the private 
sector. The analyses conducted were not found to result in any improvement to 
the model. 
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Tax cases can be broken down according to the type of tax concerned: national 
tax (income tax, road tax, several others), local tax and water control authority 
tax (property tax/the Valuation of Immovable Property Act [Wet waardering 
onroerende zaken (WOZ)], pollution levy, other) and some social security 
contributions. The inflow of cases in relation to national tax matters is very 
different to the inflow of cases involving local taxes, and, as such, evidently has 
different backgrounds. Added to this, for national tax, changes to procedures in 
the tax chain prior to the courts (i.e. the tax authorities such as the water control 
authority, local governments, and the Tax and Customs Administration 
[Belastingdienst]) and a reduction in the tax burden (i.e. the ratio of total tax 
amount to national income) may both have had an important reducing effect on 
inflow. As regards local taxation, besides the Valuation of Immovable Property 
Act, developments in the field of parking tax seem to be dominant. The 
revenues generated by this type of tax have increased considerably. The 
inclusion of tax burden in the model has improved the specification 
significantly; the estimated falling autonomous trend of 11% per year has been 
reduced to 2% per year. In addition, the relationships that were difficult to 
interpret in the first version of the model (regarding for instance legal costs) 
have been removed from the model specification. 
 
The social insurance cases group (administrative section) is a diverse collection 
of cases that can be broken down according to different acts. Most cases involve 
the Disability Insurance Act [Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)] 
and the Unemployment Insurance Act [Werkloosheidswet (WW)]. An effort has 
been made to relate the number of appeals before the administrative courts, to 
both the rejected social insurance applications (by CWI) and the subsequent 
objections dealt with (both the Disability Insurance Act and the Unemployment 
Insurance Act). This exercise has not led to an improved model specification. 
 
The model specification for administrative appeals in relation to construction 
and spatial planning cases (administrative section; so-called ‘ex-arob cases’) in 
the first model version was based on data from proceedings on the merits, 
including also injunctive relief (administration, entire category). These two types 
of proceedings can be distinguished and two different model specifications have 
been developed for them. Model improvements have been sought in the 
number of planning permissions granted and the development of housing stock 
as problem-frequency indicators. An improved model specification has been 
found for proceedings on the merits in ex-arob cases. It has not been possible to 
formulate a model specification for the injunctive relief. For the time being, 
development in this type of case is modelled via extrapolation of historical 
trends. 
 
 
Quality of external forecasts 
 
Forecast errors in the explanatory variables are the rule rather than the 
exception. These errors are particularly commonplace in the field of economic 
development. Thus, errors of this nature can have an impact on forecasts 
(produced using PMJ-CB) of the workload of the judicial system. Besides this, 
the frequency and time horizon of the various external forecasts differ 
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considerably, not only between institutions, but also in the different forecasts 
produced by an individual institution. Often an ‘average/expected’ or ‘most 
likely’ development is outlined, and sometimes variants or scenarios are used in 
the forecasts. The question arises as to whether it is wise to adopt approaches of 
this nature in PMJ-CB. The forecasts produced with PMJ-CB are primarily 
intended to achieve the optimal substantiation of a budget. Forecasts are geared 
chiefly towards the formulation of a budget for next year. 
 
The following considerations apply for future activities: 
– In preparation for the budget, there is a need, firstly, to estimate the 

development of the inflow of cases in the first year ahead, using the model. 
This means that forecasts may not systematically yield an underestimation 
or overestimation; 

– Added to the above, it is possible to give an indication of the (relative) 
uncertainty surrounding the forecast per type of case for the budget year; 

– On a regular basis (in advance of cabinet formations, for example), it is 
useful to outline several scenarios and their consequences for the workload 
of the judicial system for the (medium-)long and longer term (5 to 10 years 
into the future). 

 
 
Legal aid 
 
PMJ-CB has been extended to include a module for the number of cases in 
which subsidised legal aid is granted in accordance with the Legal Aid Act. 
When developing this first legal aid module, a simple approach was adopted. 
The development in the number of cases awarded by the legal aid boards has 
been related to social and policy-related background factors. No formal link has 
been specified to the relationships that have been found between background 
factors and the inflow of cases before the civil and administrative courts. Cases 
in which legal aid is applicable have been broken down into 8 civil-case types 
and 3 administrative-case types. Wherever possible, this classification reflects 
the classification of cases in the first instance. Due to limitations in the 
registration of subsidised legal aid, no distinction could be made between cases 
commenced by applications and cases commenced by writs of summons. When 
developing the different legal aid models, the same set of explanatory variables 
was used as the one applicable for the development of the model for cases in 
the first instance. Development of a suitable model has been unsuccessful for a 
small number of case types. 
 
The model estimates based on data on past legal aid cases seem to be 
reasonable. Although, on average, prediction errors are high, in most cases they 
are lower than when using simple trend extrapolation. In general, there has 
been a steady growth in the number of legal-aid cases awarded in recent years, 
and this is expected to continue in the medium-long term.  
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Case load and handling times 
 
It is possible that (expectations about) handling times play some part in the 
decision of individuals seeking dispute resolution to institute legal proceedings. 
Incidentally, the relationship can go in one of two directions: if people want to 
achieve a solution to a certain problem as soon as possible, short proceedings 
will be more attractive as they are quicker. However, when the objective is to 
achieve a postponement or delay, longer proceedings may be more attractive.  
 
The average handling time can be estimated using data on the number of cases 
that are being deal with, also referred to as case load. By combining an estimate 
of the current case load with figures on inflow and outflow over a series of years, 
we can estimate the case load over a series of years. So, the case load (at the 
start of a given year) and the outflow (in the same year) ratio is a rough 
indicator of the average handling time in a year. In a future improvement 
programme, a simple approach will be used to incorporate handling times into 
the model, whereby the time estimated will be incorporated into the model as 
an exogenous variable. At a later stage, it will be necessary to ascertain whether 
the endogenous nature of the handling times must be taken into account, given 
the fact that they are actually partly dependent on inflow and outflow in 
previous years. 
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Bijlage 1 Verklaring technische 
termen 

 
 
Dummy(-variabele) 
 
is een verklarende variabele in een model die het verschil aangeeft tussen de 
aanwezigheid en de afwezigheid van een bepaalde situatie. De eenvoudigste 
vorm is die waarbij de dummyvariabele de waarde 0 heeft bij afwezigheid en 1 
bij aanwezigheid van de situatie. Zo’n situatie is in het PMJ-model bijvoorbeeld 
de geldigheid van bepaalde wet- of regelgeving. Vóór introductie van die wet- of 
regelgeving staat de bijbehorende dummy op 0, daarna op 1. De geschatte 
waarde van de coëfficiënt van de dummy geeft dan het in het model geschatte 
effect van die introductie van de nieuwe wet- of  regelgeving op de instroom van 
zaken.    
 
 
R2   
 
is een maatstaf voor het deel van de variantie in de te verklaren variabele (in dit 
rapport de jaarlijkse procentuele groei van de instroom van zaken) dat wordt 
‘verklaard’ door het model. Wordt ook wel de verklaringsgraad genoemd. 
Varieert tussen 0% (geen enkele verklaring) en 100% (=1; volledige verklaring). 
De term ‘verklaren’ wordt in dit rapport gebruikt in statistische zin: de maatstaf 
is verwant aan (want in feite het kwadraat van) de mate van samenhang 
(correlatie) tussen de werkelijke en modelmatig gevonden (nagebootste) 
waarden van de te verklaren variabele.  
 
 
Statistisch significant  
 
Het is niet waarschijnlijk dat de gevonden uitkomst aan toeval kan worden 
toegeschreven. Daarbij hoort altijd een significantieniveau dat aangeeft welke 
kans (risico) wordt geaccepteerd dat deze conclusie ten onrechte wordt 
getrokken. In dit rapport worden significantieniveaus van 10% (aangegeven met 
*), 5% (**) en 1% (***) gehanteerd.    
 
 
Voorspelfout  
 
Maatstaf voor het verschil tussen de werkelijke waarden en de volgens het 
model voorspelde waarden. In dit rapport wordt gewerkt met een maat die 
aangeeft met hoeveel procent de voorspellingen in absolute zin gemiddeld 
afwijken van de werkelijke waarden. Verder wordt gewerkt met zogenaamde ‘in 
sample voorspelfouten’ (voorspelfouten binnen de steekpref) tot twee jaar terug. 
Dat wil zeggen dat de laatste twee gerealiseerde waarden van de te verklaren 
variabele niet bij de schatting van het model worden meegenomen en bekeken 
wordt in hoeverre het zo geschatte model deze laatste twee waarden kan 
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‘voorspellen’. In feite wordt zo dus de voorspelling die twee jaar terug in de tijd 
zou zijn gemaakt, nagebootst.  


