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Samenvatting

In het inleidende eerste hoofdstuk wordt de noodzaak tot het concretiseren
van het begrip "de rechterlijke werkbelasting" aangegeven en het verband
tussen "overbelasting" en "onderbenutting" van de rechter gelegd.

De toename van de werklast van een gerecht is slechts één van de aanwij-
zingen van de toename van de rechterlijke werkbelasting. De werklast van de
arrondissementsrechtbanken, dat wil zeggen de aantallen aangebrachte en
verwerkte zaken, is in de periode 1970-1982 aanzienlijk toegenomen. Op basis
van dit gegeven alleen wordt in de media vaak zonder meer geconcludeerd tot
overbelasting van de rechterlijke macht en in de vakliteratuur hier regelmatig
(impliciet) van uitgegaan. Ook de omstandigheid dat het aantal rechterlijke
functionarissen niet navenant meegroeide met de werklast is op zich een on-
voldoende aanwijzing voor overbelasting. Dit geldt evenzeer voor andere be-
schikbare gegevens uit die periode, zoals de toename van achterstanden in af-
handeling en de toenemende afhandelingsduur van zaken. Het samenstel van
bovengenoemde factoren wijst wel in de richting van een spanningsverhou-
ding tussen de mate van belasting en de mate van benutting der rechterlijke
mogelijkheden.

In het tweede hoofdstuk wordt de inrichting van het tijdsbestedingsen
enquête-onderzoek op een drietal arrondissementsrechtbanken (1981-1982)
besproken. Andere bouwstenen van deze studiezijn onder meer eerder gepu-
bliceerde onderzoeken naar de toepassing van enkelen meervoudige
rechtspraak en van rechterlijke specialisatie op de arrondissementsrecht-
banken.

In het derde hoofdstuk worden de bevindingen- van de enquête onder de
rechters besproken.

De enquête wijst uit dat de rechters over het algemeen bereid zijn lange
werkweken te maken. Zij maken blijkens het tijdschrijven ook lange, door hen
zelf soms te royaal ingeschatte, werkweken en achten zich vooral belast door
het gebrek aan infrastructurele voorzieningen van personele en technische
aard. De verdeling van het werk binnen de rechtbank is zeker voor verbetering
vatbaar. De geregeld weerkerende opeenhopingen van werk doen een aanslag
op de arbeidsvoldoening van de rechter. De rechter verricht zijn werk overi-
gens met voldoening juist vanwege de inhoudelijke typisch rechterlijke aspec-
ten daarvan. De bevindingen van het onderzoek leveren de aanwijzing op dat
gevoelens van (over)belasting niet noodzakelijkerwijs direct verband houden
met de (lange) duur van de werkweek. Gevoelens van (over)belasting lijken
vruchtbaarder gekoppeld te kunnen worden aan de aard van de werk-
omgeving.

In het vierde hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de tijdsbesteding van
niet-zaakgebonden werkzaamheden. Ongeveer een kwart van de rechterlijke
werktijd gaat heen met niet-zaakgebonden werkzaamheden, waarvan de
bestudering van literátuur/jurisprudentie en diverse commissiewerkzaam-
heden belangrijke onderdelen vormen. Deze werkzaamheden komen bij de
toenemende werkbelasting in het nauw omdat zij een geringere prioriteit ge-
nieten dan de zaakgebonden werkzaamheden. Het gevaar bestaat dat hier-
door de kwaliteit van het -zaakgebonden - rechterlijk werk aangetast
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wordt. De rechters willen meer tijd aan niet-zaakgebonden werkzaamheden
kunnen besteden. Overigens lijkt de betrekkelijke tegenzin tegen het verrich-
ten van sommige routineuze en organisatorische werkzaamheden niet alleen
samen te hangen met het gebrek aan hiervoor vrij te maken tijd maar ook met
het ervaren van deze werkzaamheden als minder tot het `echte' rechterlijk
werk behorend.

In het vijfde hoofdstuk wordt de tijdsbesteding aan zaakgebonden werk-
zaamheden in kaart gebracht.

De rechterlijke tijdsbesteding aan zaakgebonden werkzaamheden betreft
blijkens het tijdschrijfonderzoek voor ongeveer driekwart activiteiten ter af-
handeling van de straf-, handels- en familie(echtscheidings-)zaken. In mindere
mate is de tijdsbesteding aan kortgeding, kinder- en faillissementszaken van
belang.

Het zesde hoofdstuk handelt over de rechterlijke.werkbelasting. In het
eerste sub-hoofdstuk wordt het.verband gelegd tussen tijdsbestedingsgege-
vens aan zaakgebonden werkzaamheden en de omvang van de aanbreng en
afdoening van zaken volgens de landelijke statistiek. Op basis hiervan èn de
normeringen van de Commissie van advies inzake normen en werkwijze arron-
dissementsrechtbanken wordt de bewerkelijkheid van diverse typen zaken in
kaart gebracht.

De werklast ten aanzien van alle categorieën zaken vertoont de afgelopen
jaren een stijgende lijn.') Ten aanzien van de kortgeding- en de politierechter-
zaken is de werklast zeer sterk toegenomen. De rechterlijke werkbelasting
wordt niet alleen bepaald door ontwikkelingen met betrekking tot de werklast;
de bewerkelijkheid van de verschillende categorieën zaken is eveneens van
essentieel belang. Op basis van het tijdsbestedingsonderzoek en de bevindin-
gen van de commissie van advies, zijn er aanwijzingen dat de bewerkelijkheid
van meervoudige strafkamer- en kort-gedingzaken hoog ligt. Voor de rechters
het meest bewerkelijk zijn in civilibus de contradictoire zaken die tot een eind-
vonnis leiden. Dit betreft bij de handelszaken slechts een beperkt deel van de
aangebrachte zaken.

In de subhoofdstukken 6.2-6.4 wordt het verband tussen de (over)belasting
en (onder)benutting van de schaarse rechterlijke werkkracht uitgewerkt. Ach-
tereenvolgens wordt aandacht besteed aan de verdeling van het werk tussen
de rechters, de verdeling van het werk tussen de rechters en het ondersteu-
nend personeel en de rechterlijke taakopvatting. Hierbij wordt onder meer ge-
refereerd aan onderzoek met betrekking tot de toepassing van enkel- en meer-
voudige rechtspraak en van specialisatie. Ook de bevindingen van de Com-
missie van Advies inzake normen en werkwijze arrondissementsrechtbanken
en van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie worden in de
beschouwing betrokken.

Tussen (over)belasting en (onder)benutting van de schaarse rechterlijke
werkkracht bestaat een afhankelijkheidsrelatie. Naarmate de typisch rechter-
lijke bekwaamheden beter benut worden zal het moment van overbelasting
minder gauw optreden. Elk bedrijf kan met een zekere flexibiliteit reageren op
een toenemende vraag naar zijn product. Binnen het rechterlijk bedrijf zijn
deze mogelijkheden beperkt. Gezien zijn staatsrechtelijke positie vermag de
rechter niet de vraag naar zijn product bepalen. De wijze van productie is ech-
ter wel binnen het rechtbankbedrijf enigszins te beïnvloeden. De flexibiliteit
waarmee door aangepaste werkwijzen gereageerd wordt op een toenemende
werklast bepaalt de benutting der rechterlijke kwaliteiten. Een betere benut-
ting kan worden geëffectueerd door rechterlijk-organisatorische bijstellingen
en door herbezinning op de rechterlijke taakopvatting. Deze laatste laat zich

1) Voor arrondissementsrechtbankcijfers 1970-1982 zie tabel 1 in hoofdstuk 1. Blijkens de justitiële
statistiek van 1983 en 1984 dalen o.a. de aantallen aangebrachte handelszaken, ingediende en
uitgesproken faillissementen en politierechtervonnissen; daarnaast stabiliseren zich de aantal-
len aangebrachte kort-gedingzaken,en echtscheidingszaken.
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vooral vertalen in procedurele varianten ten aanzien van de afhandeling van
zaken. De omvang en de kwaliteit van de afhandelingswerkzaamheden wordt
in belangrijke mate bepaald door de rechterlijke taakopvatting ten aanzien
van bepaalde typen zaken.

Door een tweetal rechterlijk-organisatorische bijstellingen kan men op de
arrondissementsrechtbanken de werklàst efficiënter verwerken, ni. door het
werk tussen de rechters op een andere manier te verdelen (meer specialisatie
en enkelvoudige rechtspraak) en door het werk tussen de rechters en het on-
dersteunend personeel op een andere manier te verdelen (meer assistentie
aan de rechter). Mede onder invloed van de groeiende werkbelasting bleek de
laatste jaren van de bereidheid daartoe, vooral ten aanzien van de uitbreiding
van de enkelvoudige rechtspraak. Men heeft zich op de arrondissementsrecht-
banken, voorzover bestaande wettelijke en organisatorische structuren dat
toelieten, in belangrijke mate aangepast aan de veranderde eisen des tijds. De
assistentie aan de rechter blijkt echter nog sterk voor verbetering en uitbrei-
ding vatbaar. Het rechterlijk beleid per arrondissementsrechtbank in deze ver-
toont echter veelal sterke verschillen.

De mate waarin rechters (en het gerechtssecretariaat) gespecialiseerd kun-
nen werken lijkt begrensd te worden door de grootte van het gerecht: op arron-
dissementsrechtbanken met minder dan ongeveer 15 rechterplaatsen kan
men het zich eenvoudigweg niet veroorloven rechters - in hoofdzaak - vrij te
houden voor een bepaalde categorie van zaakgebonden werkzaamheden.
Daarnaast worden de mogelijkheden van specialisatie onderbenut doordat
het voor de rechters vanuit carrièreperspectief gunstig is all-round te zijn, het-
geen een (te) snelle wisseling van de samenstelling van gespecialiseerde ka-
mers in de hand werkt.

De enkelvoudige rechtspraak in civiele- en in strafzaken heeft op de arron-
dissementsrechtbanken in de zeventiger jaren een versterkte groei doorge-
maakt, vooral waar het gaat om de activiteiten van de kort-gedingen de politie-
rechter. Afgezien van de activiteiten van de meervoudige strafkamer wordt
slechts nog een zeer gering deel van de familie-(echtscheidings-)zaken en een
beperkt deel van de handelsvonnissen meervoudig gewezen. Een verdere uit-
breiding van de unus-rechtspraak in civilibus lijkt voor wat, betreft de rechter-
lijke werkbelasting nog slechts in beperkte mate vruchten af te kunnen wer-
pen, mede omdat het meest arbeidsintensieve onderdeel, nl. het concipiëren
van het vonnis, in de praktijk van de meervoudige rechtspraak door (of onder
verantwoordelijkheid) van één der rechters geschiedt: Hoewel de landelijke
tendens duidelijk in de richting gaat van een omvangrijke toepassing van de
enkelvoudige rechtspraak lijkt er momenteel ten aanzien van de afhandeling
van contradictoire handelszaken en strafzaken per arrondissementsrecht-
bank in deze nog sprake te zijn van grote verschillen.

De mate waarin aan de rechters - gespecialiseerde - assistentie kan wor-
den geboden, is sterk afhankelijk van de organisatiestructuur, de. personeels-
opbouw, de outillage en de grootte van het gerecht. In de huidige praktijk lig-
gen hier nog grote beperkingen. Een relatief grote uitbreiding van het on-
dersteunend personeel in de periode 1970-1982 heeft niet geresulteerd in het
elimineren van de werkbelastingsproblematiek op de arrondissementsrecht-
banken. Oplossingen dienen daarom niet zozeer in de kwantiteit van het recht-
bankpersoneel maar vooral in de kwaliteit van het management van het werk
gezocht worden. Bij een toenemende werklast vertoont het rechtbankbedrijf
juist hier een starre en verkokerde structuur. De assistentieverlening aan de
rechter is een belangrijke flessehals in de verwerking van zaken. Omdat zij
juist hier grote mogelijkheden ziet ter vermindering van de werkbelasting der
rechters werkt de commissie van advies in haar tussenrapport per categorie
van zaakgebonden werkzaamheden een aantal aanbevelingen uit. De tijds-
bestedingsgegevens ten aanzien van het voorbereidend zittings- en na-werk
geven een eerste verkenning van de mogelijkheden tot herverdeling van de
werkbelasting binnen de arrondissementsrechtbank. Deze herverdeling omvat
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volgens de centrale gedachtenlijn van de commissie van advies het zoveel
mogelijk uitbesteden van alle werkzaamheden aan - hooggekwalificeerde -
gerechtssecretarissen, met uitzondering van het, aan de rechter voorbehou-
den, zittingswerk (contact met de justitiabelen) en het nemen van de be-
slissing.

Mede blijkens de rechterlijk-organisatorische veranderingen, welke men
onder invloed van de groeiende werkbelasting op de arrondissementsrecht-
banken reeds heeft geëffectueerd, heeft de rechter zich in zijn taakopvatting
flexibel getoond. Herbezinning op de voor de taakopvatting centrale vraag op
welke wijze bepaalde typen zaken - gelet op de efficiëntie, de kwaliteit der
rechtspraak en de belangen der justitiabelen - afgewikkeld-dienen te worden
heeft bij een aantal arrondissementsrechtbanken bovendien aanleiding gege-
ven tot een andere procedurele aanpak van. civiele zaken.

Naast het stimuleren van de kort-gédingrechtspraak beziet men in civiele
zaken op een aantal arrondissementsrechtbanken de mogelijkheden van een
verbeterd rolbeleid, een concentratie van de gerechtelijke procedure middels
het comparitie-na-antwoord-model en - in meer algemene zin - een grotere
gerichtheid op de wensen der justitiabelen met betrekking tot een doorzich-
tige en snelle rechtsgang. Door de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
werd een aanzet gedaan om middels herziening van het procesrecht tot een
geharmoniseerd stelsel van gedifferentieerde rechtsgangen te geraken.

Op de arrondissementsrechtbanken kan de aanpak van handels/kort-
gedingzaken en familiezaken nogal eens verschillen, afhankelijk van de mate
waarin nieuwe rechterlijk-organisatorische en procedurele varianten worden
beproefd.

De taakopvatting van de rechter in familiezaken i's bovendien nog niet uitge-
kristalliseerd waar het gaat om de fundamentele vraag hoeveel aandacht de
rechter moet besteden aan het sociaal-juridisch begeleiden van de echtschei-
denden ter effectuering van een regeling van de gevolgen der echtscheiding,
die op consensus berust. Enerzijds zal een te ruime `sociale' taakopvatting
van de familierechter zich niet goed verstaan met de toegenomen rechterlijke
werkbelasting,. anderzijds zal een te `juridische' taakopvatting te kort doen
aan de belangen der rechtzoekenden en mogelijk aanleiding geven tot een
sterke toename van hernieuwd beroep op de rechter.

De taakopvatting van de strafrechter wordt in sterke mate bepaald door de
toenemende werklast aangezien de categorieën zware strafzaken waarbij de
verdachten in voorlopige hechtenis zitten, prioriteit genieten boven familie- en
handelszaken. Men poogt tot een andere behandeling van zeer bewerkelijke
typen strafzaken te geraken en in meer algemene zin prioriteiten vast te leg-
gen voor de afhandeling van de verschillende typen strafzaken. Door verande-
rende strafrechtelijke inzichten (aandacht voor slachtoffers van delicten, al-
ternatieve sancties en de motivering van het vonnis) kunnen in de toekomst
mogelijk andere accenten in de strafrechtelijke procedure tegemoet worden
gezien.

In het zevende hoofdstuk wordt een nabeschouwing geboden. De stilstand
en de beweeglijkheid binnen de rechterlijke organisatie worden in breder
rechtspolitiek perspectief bezien. Het gaat niet alleen om - in deze studie be-
handelde,- bedrijfsorganisatorische aspecten maar ook om de toegang tot
het recht, waaronder naast de bereikbaarheid van de organisatie ook de wijze
van afhandeling van aangebrachte zaken en de bejegening van rechtzoeken-
den gerekend moeten worden. Te weinig aandacht voor de voor de toepassing
van het recht zo belangrijke rechterlijke taakopvatting kan ertoe leiden dat
efficiencybevorderende maatregelen worden voorgesteld die de kwaliteit van
het rechterlijke produkt onevenredig aantasten. Het voorbijzien aan de rech-
terlijke taakopvatting - en daarmee mede aan de discussie hierover - heeft
echter ook als mogelijke consequentie dat bepaalde vernieuwingen die zowel
uit een oogpunt van doelmatigheid als uit een oogpunt van doeltreffendheid
wenselijk zijn, niet aan de orde komen.
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1 Inleiding: de overbelaste of
onderbenutte rechter?

De rechter krijgt te veel werk voorgeschoteld en kan het nauwelijks meer
aan, zo luiden de berichten van de laatste jaren. De afwikkeling van aange-
brachte zaken stagneert en niet alleen binnen het rechterlijk apparaat zelf
wordt gesproken van structurele overbelasting.

Gaarne drukt men de rechterlijke werkbelasting in cijfers uit. Gebruikelijk is
de vergelijking tussen de groei van aantallen zaken en de groei van aantallen
magistraten. Voor de in deze studie centraal staande arrondissementsrecht-
banken, waar ongeveer evenveel rechters werkzaam zijn als in de overige rech-
terlijke colleges tezamen, zouden dan de volgende cijfers gepresenteerd kun-
nen worden:

Tabel 1: Arrondissementsrechtbanken, aantallen zaken en aantallen rechters, 1970-1982.

Zaken*):
afgedane strafzaken
afgedane civiele contentieuze
zaken (incl. kort gedingen)
afgedane civiele - extra -
judiciële zaken

Rechters`"):

1970 1975 1980 1982
abs. abs. abs. abs.

aantal index aantal index aantal index aantal index

50.302 100 59.078 117 82.812 165 99.278 193

39.847 - 100 46.953 117 55.997 141 70.128 176

53.516 100 77.084 144 103.207 193 125.681 235

272 100 280 103 315 116 338 124

Justitiële Statistiek CBS. Het betreft hier de kwantitatief belangrijkste categorieën zaken.
Gerechtelijke statistiek HDORR: feitelijke bezetting der arrondissementsrechtbanken.

Duidelijk is dat in de zeventiger jaren 1) per arrondissementsrechter een
groeiend aantal zaken afgehandeld moest worden. Of er sprake is van zwaar-
dere belasting of van overbelasting van de rechter valt uit deze gegevens al-
téén niet te concluderen.

De termen zijn moeilijk te operationaliseren. Gaat het om gevoelens van
stress bij rechters dan kunnen harde uitspraken over 'de' zwaarder of overbe-
laste rechter slechts berusten op psychologisch onderzoek dat voldoet aan
maatstaven van meetbaarheid en representativiteit. Gaat het bovendien om
de objectieve hoeveelheid werk die door de rechter verzet moet worden, dan
kan zwaardere of overbelasting slechts ondubbelzinnig aangetoond worden
indien een maat voor 'onder-', 'standaard-' en 'overbelasting' gehanteerd
wordt en indien een schat van gegevens over de hoedanigheid van 'het' werk
en 'de' rechter beschikbaar is. Naar deze maatstaven gemeten is een studie
naar de mate van belasting van rechters nagenoeg ondoenlijk. Deze studie
draagt een dergelijke pretentie dan ook niet in zich.

Als aanwijzing voor overbelasting kan echter wel dienen het gegeven in
hoeverre het aantal gemaakte werkuren uitstijgt boven de maatschappelijke
gebruikelijke werkweek. Indien de diversiteit aan te verrichten werkzaam-

1) Voor de tachtiger jaren: zie noot 1 in de samenvatting.
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heden in kaart is gebracht kan ook worden nagegaan - zoals eerder bij een
tijdbestedingsonderzoek bij de reclassering (Brand-Kooien e.a., 1982) is ge-
schied - in hoeverre de rechters de diverse werkzaamheden als relevant aan-
merken, in welke mate deze werkzaamheden arbeidsvoldoening opleveren en
in hoeverre bij deze werkzaamheden sprake is van grotere of kleinere mentale
belasting. Naarmate een grotere groep aan het onderzoek deelneemt en deze
groep een meer uniform antwoordpatroon vertoont kan worden aangenomen
dat de verkregen gegevens een minder subjectief karakter dragen.

De rechter maakt deel uit van een groter organisatorisch geheel, dat veron-
dersteld kan worden met een beperkt aanpassingsvermogen op een groeiende
aanbreng van zaken te reageren. De beperking ligt in de gebondenheid aan
vaste, wettelijke procedureregels en in de organisatorische randvoorwaarden.
Niettemin kan ook de rechterlijke organisatie door middel van aangepaste
werkwijzen in meerdere of mindere mate flexibel reageren op een zich wijzi-
gende aanbreng van zaken. Verder is het mogelijk om de hoeveelheid werk zo
optimaal mogelijk te verdelen tussen de verschillende gekwalificeerde func-
tionarissen. In het licht van deze omstandigheden zijn kwalificaties mogelijk
ten aanzien van overbelasting dan wel onderbenutting van de rechter.

In de studie wordt uitgegaan van een afhankelijkheidsrelatie tussen overbe-
lasting en onderbenutting, niet zozeer van een tegenstelling. Wanneer rech-
ters te lange werkweken moeten maken terwijl veel van hun activiteiten even
goed door lager gekwalificeerde functionarissen verricht kunnen worden is
sprake van zowel overbelasting als onderbenutting. Wanneer men van oordeel
is dat de organisatie, uitgaande van de bestaande rechterlijkorganisatorische
mogelijkheden, de grenzen van haar flexibiliteit bereikt heeft zal men geneigd
zijn de term `overbelasting' te hanteren en de trends van de gerechtelijke sta-
tistiek in die richting uit te leggen. Op onderbenutting zal daarentegen sterker
gewezen worden indien men meer op een organisatorisch ideaalbeeld gericht
is en men van mening is dat verouderde structuren nog onvoldoende doorbro-
ken zijn.

Naarmate een organisatie in de loop van de tijd gedwongen wordt een gro-
tere productie te leveren zonder, dat de personele en technische capaciteit
substantieel uitgebreid kan worden zullen de mogelijkheden tot benutting van
de bestaande capaciteit aangesproken moeten worden. Optimale benutting
van de bestaande mogelijkheden zal - welhaast per definitie - nooit geheel
bereikt kunnen worden. Er zal altijd sprake zijn van een zekere graad van on-
derbenutting. Deze hangt af van de aard van de organisatie en van de toevloed
van werk. Wat dit laatste betreft kan men zich voorstellen dat een geleidelijke
toeneming van de hoeveelheid werk gunstig uitwerkt op de kwaliteit van de
benutting van het bestaande potentieel maar dat een te grote of te schoksge-
wijze toeneming van werk deze positieve stimulans niet meer in zich bergt en
zelfs verlammend kan uitwerken. In deze situatie zal de organisatie verstop-
pingsverschijnselen vertonen, die direct zullen worden geweten aan overbe-
lasting.

Het moge duidelijk zijn dat de uit tabel 1 blijkende toename van het aantal
per. arrondissementsrechter te verwerken zaken gedurende 1970-1982 niet
meer dan een eerste aanwijzing oplevert van de toename van zijn werkbelas-
ting. Een aanvullend gegeven is in dit verband dat het aantal functionarissen,
dat de magistratuur ondersteunt, gedurende deze periode veel sterker groeide
dan het aantal rechters 2) op de arrondissementsrechtbanken en -parketten

2) Zie voor een geavanceerde benadering van dit vraagstuk: F.P. Van Tulder, Rechtspraak, perso-
neel en planvorming, Nederlands Juristenblad, 21 april 1984, blz. 483-487. De auteur constateert
op basis van gemiddelde jaarlijkse groeipercentages van - gewogen - aantallen zaken en per-
soneelsformaties ten aanzien van de arrondissementsparketten en -rechtbanken dat in 1970-
1975 het kwantum zaken sterker groeide dan de personeelsformatie en in 1975-1980 omgekeerd.
Bij de weging (naar bewerkelijkheid) der zaken ging hij echter uit van een verouderde normering
(Commissie Smits, 1959) en maakte hij geen onderscheid tussen parket en rechtbank. Dein deze
studie gepresenteerde gegevens bevatten deze nuances wel en kunnen derhalve aanleiding ge-
ven tot andere conclusies.



verdubbelde het aantal medewerkers bijna. Aangezien in de gerechtelijke sta-
tistiek slechts vanaf 1979 een uitsplitsing is gemaakt tussen rechtbank- en
parketpersoneel is het voor de gehele periode 1970-1982 niet zonder meer
mogelijk te concluderen tot bv. een verdubbeling van de assistentie aan de
rechters. Er is echter wel een sterke aanwijzing dat de groei van het aantal on-
dersteunende functionarissen in veel sterkere mate in de pas loopt met de
groei van de behandelde zaken dan de groei van het aantal rechters.

Tabel 2: Administratief personeel bij de arrondissementsrechtbanken en -parketten, 1970.1982')

1970 1975 1980 1982
abs. abs. abs. abs.

aantal index aantal index aantal index aantal index

arrond. rechtbanken 1338 1533
arrond. parketten 1071 1114

totaal 1392 100 1763 127 2409 173 2647 190

') Gerechtelijke statistiek HDORR

In de pers wordt op basis van gegevens omtrent aantallen rechtbankfunc-
tionarissen en aantallen te verwerken zaken alleen het beeld opgeroepen van
de overbelaste rechter. Veelal gebeurt dit naar aanleiding van toespraken van
leidinggevende magistraten, jaarverslagen van de rechterlijke macht, Memo-
ries van Toelichting bij justitiebegrotingen of het optreden van de vaste
Kamercommissie van Justitie. Hoewel het verschijnsel van de werkbelasting
der rechters nog niet aan een diepgaande empirische analyse onderworpen
werd gaat men er de laatste jaren in rechtsgeleerde en rechtssociologische
literatuur vaak van uit dat er sprake is van een zekere mate van overbelasting.
Soms geschiedt dit meer impliciet (bv. Schuyt, 1981 en Franken, 1982) soms
meer expliciet (bv. Steenhuis, 1981; Nivard, 1982 en Ten Berg-Kooien, 1983).
Hoewel uitgebreid aandacht besteed wordt aan de oorzaken van de rechter-
lijke (over)-belasting en mogelijke remedies daarvoor wordt het begrip zelf on-
voldoende geconcretiseerd.

Uit de gerechtelijke statistiek zijn ter ondersteuning van de veelgehoorde
stelling dat de rechterlijke macht overbelast is verschillende aanwijzingen te
putten. Er deden zich verstoppingsverschijnselen voor. Tussen 1970 en 1980
zijn de aantallen onafgedane civiele contentieuze- en strafzaken aanzienlijk
toegenomen.

Tabel 3: Arrondissementsrechtbanken, onafgedane civiele contentieuze en strafzaken, 1970-1980.

1970 1975 1980
abs: - abs. abs.

aantal index aantal index aantal index

Onafgedaan per 31 december:
civiele contentieuze zaken 29.283 100 32.724 112 44.834 153
strafzaken 26.834 100 41.162 153 72.456 270

Bron: Justitiële statistiek CBS

Ook de duur van de afhandeling van deze zaken is in hetzelfde tijdsbestek
aanzienlijk toegenomen. Hier worden enkel cijfers met betrekking tot de
strafzaken gepresenteerd omdat de afhandelingsduur van civiele conten- -
tieuze zaken voor een belangrijk deel bepaald wordt door het optreden van de
advocatuur. In tabel 4 gaat het om de termijn, welke zowel de officier van justi-
tie als het strafrechtelijk college gemiddeld voor de afhandeling van straf-
zaken nodig hebben.
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Tabel 4: Arrondissementsrechtbanken, afhandelingsduur van strafzaken, 1972-1980.

Datum inschrijving parket tot datum
einduitspraak arrondissementsrechtbank
waarvan:
meervoudige kamer
politierechter
kinderrechter

1972 1979 1980
aantal dagen aantal dagen aantal dagen

123 176 181

133 188 178
122 178 185
122 146 150

Bron: Maandstatistiek Politie, Justitie en Brandweer van het CBS, maart 1983.

Voor het in kaart brengen van de werkbelasting der arrondissementsrech-
ters is het van belang enige onderscheidingen aan te brengen:
a. De aantallen aangebrachte en afgedane zaken betitelen wij als de werk-

last.
b. De bewerkelijkheid van zaken is eveneens van belang. Het belang van deze

factor is tot op heden nog onderschat, hoewel hier in de literatuur (o.a.
Blaauw, 1982 en Nivard, 1982) wel aandacht aan wordt besteed. Werklast
en bewerkelijkheid van zaken bepalen tezamen de omvang van de rechter-
lijke bemoeienis: de rechterlijke werkbelasting.

c. Ook het onderscheid tussen verschillende typen aangebrachte zaken is
van belang.

Het is bekend dat bepaalde typen zaken, zoals bv. de grote hoeveelheden
extra-judiciële gratis-admissiezaken (zie tabel 1 en aanvang hoofdstuk 6.1) in
hun eenvoud voor de. rechter nauwelijks werk plachten op te leveren en dat
deze overwegend volgens vaste sjablonen door het ondersteunend personeel
verwerkt plachten te worden. Hier is derhalve sprake van een eenzijdige ver-
deelsleutel van werkzaamheden tussen rechters de en de ondersteunende
functionarissen. Ten aanzien van bewerkelijker zaken is daarnaast sprake van
verdeelsleutels van werkzaamheden tussen de rechters onderling. Men denke
hierbij aan het inzetten van op bepaalde typen zaken gespecialiseerde rech-
ters, het toepassen van enkel- dan wel meervoudige rechtspraak en de meer
informele werkverdelingen tussen de rechters van een meervoudig college. De
bewerkelijkheid van een bepaald type zaak wordt niet alleen bepaald door de
mate waarin bovenstaande verdeelsleutels toegepast worden maar ook door
het verloop van de procedure. Straf- en civiele contentieuze zaken zijn minder
bewerkelijk indien de gedaagde verstek laat gaan en aldus snel een rechter-
lijke beslissing afgegeven kan worden. Civiele contentieuze zaken zijn boven-
dien over hét algemeen minder bewerkelijk wanneer partijen niet alle proces-
mogelijkheden uitbuiten alvorens. eindvonnis gewezen wordt maar in het be-
gin van de procedure tot een vergelijk komen dan wel zich refereren aan het
oordeel van de rechter.

Ten aanzien van veel van deze op de verdeling en organisatie van het rech-
terlijk en ondersteunend werk betrekking hebbende factoren is er sprake van
- soms grote - verschillen tussen de onderscheiden arrondissementsrecht-
banken. Op de arrondissementsrechtbanken is men onder invloed van de
groeiende werkbelasting de laatste jaren in toenemende mate bereid tot het
benutten van rechterlijk-organisatorische en procedurele mogelijkheden om
de eigen werkbelasting binnen beheersbare grenzen te houden en om de
rechtzoekenden een snellere en eenvoudiger rechtsgang te verschaffen. Dat
deze doeleinden slechts in beperkte mate verwezenlijkt zijn valt voor een deel
toe te schrijven aan een combinatie van wettelijke, organisatorische en -
uiteraard: rechters zijn immers ook maar mensen - persoonlijke beperkin-
gen. Men dient hierbij tevens in het oog te houden dat het aan de rechterlijke
macht, gezien haar staatsrechtelijke positie, niet gegeven is, de vraag naar
haar product te bepalen. Dat bepaalt in belangrijke mate haar kwetsbaarheid.

Het voorgaande zou de indruk kunnen wekken dat de werkbelasting van de
arrondissementsrechter geheel of nagenoeg geheel bestaat uit werkzaam-
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heden, besteed aan de afhandeling van aangebrachte zaken. De werkelijkheid
is anders en meer genuanceerd. In de studie wordt een tableau geboden van
tijdsbestedingen aan diverse rechterlijke werkzaamheden zowel met betrek-
king tot de afhandeling van zaken als met betrekking tot niet-zaakgebonden
activiteiten. Het tijdsbestedingsonderzoek geeft aan hoe op rechtbankniveau
de belangrijke tijdsbestedingsblokken zich tot elkaar verhouden en hoezeer er
.wat dit betreft tevens opmerkelijke verschillen bestaan tussen de arrondisse-
mentsrechtbanken, waar tijdgeschreven werd. De tijdsbestedingsgegevens
zijn niet zonder meer representatief te achten voor alle arrondissementsrecht-
banken in den lande. Met gebruikmaking van de bevindingen van de Commis-
sie van advies inzake normen en werkwijze arrondissementsrechtbanken kun-
nen echter wel enkele landelijke hoofdlijnen getrokken worden.

Om ook recht te doen aan een aantal subjectieve elementen, welke in ver-
band staan met de rechterlijke werkbelasting, werden de tijdschrijvende rech-
ters geënquêteerd. De resultaten van deze enquête werpen nader licht op een
aantal knelpunten in het functioneren van de rechtbankorganisatie en geven
- mede in verband met andere bevindingen van de studie - aanleiding tot
het doen van aanbevelingen.
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De inrichting van het tijdsbestedings-
onderzoek en de enquête

Nog niet eerder werd, ondanks de omstandigheid dat de groeiende rechter-
lijke werkbelasting al jaren een onderwerp van enige publieke belangstelling
was, de tijdsbesteding van de Nederlandse rechter in een onderzoek betrok-
ken. Uiteraard zijn er binnen het justitiële veld wel noties aanwezig hoeveel
tijd men op de arrondissementsrechtbanken ongeveer kwijt is aan de afhan-
deling van de kwantitatief belangrijke categorieën zaken. Meer exacte kennis
ontbrak echter.

De belangrijkste' bouwstenen van deze studie zijn:
1. een tijdsbestedings- en enquête-onderzoek op een drietal arrondisse-

mentsrechtbanken (1981-1982);
2. onderzoek naar de toepassing van enkel- en meervoudige rechtspraak en

specialisatie op arrondissementsrechtbanken;
3. activiteiten in het kader van de herziening van de rechterlijke organisatie,

de normering van rechterlijke werkzaamheden en de bijstelling van rechter-
lijke en ondersteunende werkwijzen.

De resultaten van het eerstgenoemde tijdsbestedings- en enquête-onder-
zoek zijn voor een klein deel reeds gepubliceerd (Van Teeffelen, 1983).

Ten aanzien van het derde onderdeel is reeds door de Staatscommissie
Herziening Rechterlijke Organisatie (1978 en 1984) en de Commissie van ad-
vies inzake normen en werkwijze arrondissementsrechtbanken (1982 en 1984)
gerapporteerd.

In opdracht van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie is
voorafgaand aan het tijdsbestedings- en enquête-onderzoek door de auteurs
een onderzoek gedaan naar de toepassing van enkel-en meervoudige
rechtspraak in civiele zaken bij de arrondissementsrechtbanken (Verwoerd,
1980) en naar de mate waarin rechters bij de arrondissementsrechtbanken in
Nederland in gespecialiseerde kamers werkzaam zijn (Hengelbrock en Van
Teeffelen, 1981). Beide onderwerpen houden duidelijk consequenties in voor
de rechterlijke tijdbesteding en komen in deze studie in wat ruimer verband
dan ook weer aan de orde.

Ongeveer gelijktijdig werd de Commissie van advies inzake normen en
werkwijze arrondissementsrechtbanken er op gewezen dat de rechter steeds
meer werkzaamheden krijgt te vervullen buiten zijn eigenlijke rechtsprekende
taak (zie Trema, IV, maart 1981, p; 56-57). Behalve een meer aan de tijd aange-
paste normering 1) van de zaakgebonden werkzaamheden, zou deze commis-
sie ook met de niet-zaakgebonden werkzaamheden van de rechter rekening
dienen te houden. Dit alles leidde mede in verband met de gestelde overbe-
lasting van de rechter tot het idee van tijdbestedingsonderzoek, dat in het be-
lang van beide voormelde commissies kon worden geacht. Het tijdschrijven
van de rechters zou een beeld van hun feitelijke tijdbesteding kunnen opleve-
ren, terwijl een aanvullende enquête (deels schriftelijk en deels mondeling

1) Met behulp van de normering van rechterlijke werkzaamheden wordt vastgesteld hoeveel rech-
ters een rechtbank toebedeeld krijgt.
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van aard) voor kritische op- en aanmerkingen betreffende eigen tijdsbesteding'
en functioneren zou kunnen zorgdragen. Dit onderzoek werd door het WODC
in 1981-1982 uitgevoerd bij de arrondissementsrechtbanken te Breda, Zutphen
en Amsterdam. Ongeveer tegelijkertijd werd door het WODC bij de twee eerst-
genoemde rechtbanken een rolkaartenonderzoek gehouden. Doel hiervan was
om ten behoeve van de Commissie van advies extra informatie te verzamelen
op statistisch gebied aangezien de huidige gerechtelijke statistiek een onvol-
doende beeld geeft van de in-, door- en uitvoer van civiele zaken.2)

Om een beeld te krijgen van de tijdsbesteding der rechters werd als volgt
gehandeld.
a. Door alle rechters te Breda en Zutphen werd met betrekking tot alle rech-

terlijke activiteiten gedurende vier tot zes weken tijdgeschreven volgens
een naar opzet verfijnde methode. Door een deel van de Amsterdamse
rechters werd dit gedaan gedurende een week. Alle deelnemers aan het
tijdschrijfonderzoek haddén tevoren een schatting gegeven van hun weke-
lijkse tijdsbesteding. De rechters dienden bij hun tijdsbesteding aan te
geven welke werkzaamheid (een lijst van zaakgebonden en niet-zaakgebon-
den werkzaamheden werd verschaft) het betrof en of het ging om voor-
bereidings-, zitting-, of nawerkzaamheden (ten aanzien van zaakgebonden
werkzaamheden). Ten aanzien van enkele zaakgebonden werkzaamheden
werd gevraagd te noteren of het om enkel- dan wel meervoudige
rechtspraak ging.

b. Onder alle deelnemende rechters werd een mondelinge enquête gehouden.
Doel van deze enquête was na te gaan in hoeverre de ondervraagden zelf
van oordeel waren dat zij (over)belast waren en op welke wijze zij hun werk
inrichtten om aan de werkbelasting het hoofd te kunnen blijven bieden.
Tevens werden hen vragen gesteld naar hun werkomstandigheden, ar-
beidsbevrediging én hun kijk op de organisatie, waarin zij functioneerden.
Aan de rechters van Breda en Zutphen werden aanvullend schriftelijke vra-
gen gesteld op het gebied van de rechterlijke specialisatie, de enkel- en
meervoudige rechtspraak en de assistentie aan de rechter. In vraag-
gesprekken met de Amsterdamse rechters kwam het werken in gespecia-
liseerde units nog aan de orde, alsmede de voor- en nadelen, verbonden
aan het werken bij een. zeer grote rechtbank als de hunne. Dit laatste ge-
zien vanuit het oogpunt van ondermeer enkel/meervoudige rechtspraak,
specialisatie, assistentieverlening en carrièreverloop.

Aan het tijdsbestedingsonderzoek namen alle rechters van de arrondisse-
mentsrechtbanken te Breda (20) en Zutphen (12) deel alsmede 20 geselecteer-
de rechters te Amsterdam. De selectie van Amsterdamse rechters vond plaats
op basis van ervaring (zowel ervaren als recent benoemde rechters werden uit-
gekozen) en specialisatie per rechtsgebied. Ofschoon het totaal aantal van 52
deelnemende rechters vrij groot is op een totaal van ongeveer 340 rechters in
alle arrondissementsrechtbanken (anno 1981/1982) zijn hun tijdsbestedings-.
gegevens niet zonder meer representatief te achten voor de landelijke stand
van zaken. Dit vindt zijn oorzaak onder meer daarin dat de wijze van verwer-
king van zaken per arrondissementsrechtbank nogal eens op een andere leest
geschoeid is en dat volgens traditie de taakopvatting per rechter variaties ver-
toont. Wel is bewust gekozen voor een kleine (Zutphen), middelgrote (Breda)
en een - zeer - grote (Amsterdam) arrondissementsrechtbank, zodat hier-
door enige spreiding aanwezig is.

De resultaten van het onderzoek zijn in 1982 intern gerapporteerd. Deze stu-
die wijkt in zoverre van de interne rapporten af dat zij bv. minder toegesneden
is op de technische doelstelling van de commissie van advies om een lande-
lijke normering van de vele rechterlijke werkzaamheden tot stand te brengen

2) Na verwerking van de gegevens van de rolkaarten is intern gerapporteerd. Het bleek niet moge-
lijk om de resultaten uit dit onderzoek te koppelen aan de resultaten van het tijdschrijfonder-
zoek. Vandaar dat dit rolkaartenonderzoek verder in deze studie niet wordt betrokken.
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en dat zij meer gericht is op de zwaarte- en knelpunten in de rechterlijke tijds-
besteding en werkomgeving. Dit gerelateerd aan de recente stand van onder-
zoek en activiteiten op het terrein van de reorganisatie van de rechtspraak.

De ervaringen hebben uitgewezen dat de moeilijkheden van een tijdsbeste-
dingsonderzoek als het onderhavige niet moeten worden onderschat en
mogelijkheden ervan niet overschat.

In de eerste plaats behandelen rechters van een arrondissementsrechtbank
een grote diversiteit van zaken. Het opzetten, introduceren, invullen en verwer-
ken van een tijdschrijfagenda, die ingedeeld was in verfijnde categorieën, is
derhalve zowel voor onderzoekers als voor rechters geen sinecure, vooral niet
wanneer rekening gehouden moet worden met onregelmatigheden in het
dienstrooster (ziekte-; vakantiedagen enz.).

In de tweede plaats doet een tijdschrijfonderzoek niet meer dan registreren.
Tijd wordt opgeteld, door de rechter telkens besteed aan handelingen in een
bepaald type zaak. Over de kwaliteit, de efficiency van het rechterlijk hande-
len is daarmede nog niets gezegd. Op dit terrein kon door de enquête nog

.enige aanvullende informatie van de deelnemende rechters verkregen worden.
Het ontbreken van een modern ingericht gerechtelijk informatiesysteem, dat
op elk gewenst moment inzicht kon geven in de invoer, doorvoer en uitvoer van
zaken is daarbij een grote handicap. Zulks leidde dan ook tot verkennend
onderzoek (bij de arrondissementsrechtbanken te Breda en Zutphen) om te
komen tot een meer gedifferentieerde statistiek.

In de derde plaats zijn de verwachtingen ongelijk dat bepaalde tijdsbeste-
dingsgegevens een min of meer representatief beeld zouden verschaffen van
de normale gang van zaken binnen de arrondissementrechtbank van onder-
zoek; over de aanspraken op landelijke representativiteit spraken wij reeds in
het voorafgaande. Wanneer sprake is van weinig voorkomende rechterlijke
werkzaamheden en/of van het optreden van ziekte- en vakantieperiodes gedu-
rende de tijdschrijfperiode is de kans op vertekeningen van de werkelijkheid
veel groter dan wanneer het gaat om veel voorkomende rechterlijke werk-
zaamheden, ten aanzien waarvan weinig ziekte- of vakantie-uitval gemeten
werd. Ook de ongelijke duur van de tijdschrijfperiodes op,;de drie arrondisse-
mentsrechtbanken weegt mee bij de beoordeling van de te verwachten repre-
sentativiteit. De korte tijdschrijfperiode (één week) te Amsterdam alsmede de
omstandigheid dat daar slechts een selectie van de rechters tijdschreven,
maken het doen van meer algemene uitspraken over de tijdsbesteding aldaar
hachelijk. In de rapportage ten behoeve van de Commissie van advies werd,
gezien haar taakopdracht, een volledig overzicht van tijdsbestedingsgege-
vens verschaft, voorzien van indicaties omtrent in te schatten vertekeningen.

Zoals gezegd spitsen de in deze studie neergelegde bevindingen zich toe op
de hoofdlijnen van de tijdsbesteding en zijn deze gebaseerd op de meer
"harde" onderzoekgegevens. Dit laatste betekent dat van de Amsterdamse
gegevens slechts beperkt gebruik wordt gemaakt. Het verkennend karakter
van het onderzoek bergt derhalve beperkingen in zich, welke van invloed zijn
op de waarde van de onderzoeksresultaten.

Hoewel.het onderzoek in meerdere opzichten niet aan de harde toetsen van
wetenschappelijke methodiek en aan alle vragen van de commissie van
advies 3) kan voldoen heeft het wel voldoende gegevens opgeleverd om de
tijdsbesteding van arrondissementsrechters ruwweg in kaart te brengen. Op
basis hiervan konden met gebruikmaking van in ander verband verzamelde
kennis van zaken tevens zwaarte- en knelpunten van de rechterlijke werkbe-

3) Voor de Commissie van advies is de rechterlijke tijdsbesteding per type zaak van belang. Door in
het onderzoek de rechter als meetpunt van de tijdsbesteding te nemen kon de relatie tussen de
tijdsbesteding en de aantallen aangebrachte zaken slechts door middel van een kunstgreep ge-
legd worden, nl. door de totale tijdsbesteding van de rechters aan een bepaald type zaken in ver-
band te brengen met de desbetreffende gerechtelijke statistiek. Dit alles uiteraard geëxtrapo-
leerd op jaarbasis. Aldus werden ten behoeve van de Commissie van advies - met alle moge-
lijke wetenschappelijke voorbehouden vandien - tijdsbestedingen per zaak berekend, zodat de
Commissie enig handvat had om haar normeringen uit te werken.
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lasting nader getraceerd worden. Dank zij de opgedane ervaringen kan meer
toegespitst tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd worden. Een dergelijk on-
derzoek is in 1984 reeds door het WODC aangevangen bij de strafsectie van
de Amsterdamse arrondissementsrechtbank, waar de tijdsbesteding per zaak
gemeten wordt.
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3 Werkweek, arbeidsvoldoening en
mentale belasting van rechters en
hun werkomstandigheden

In Nederland werd tot voor kort uitgegaan van een werkweek van 40 uur.
Van hooggeplaatste en goedbetaalde functionarissen wordt echter door-
gaans verwacht dat zij verantwoordelijk zijn voor een bepaalde taak en niet
onder alle omstandigheden om vijf uur des namiddags welgemoed hun werk
kunnen laten liggen tot de volgende morgen half negen. Waar liggen de gren-
zen van de rechterlijke taakvervulling?

Ongeveer driekwart van de geënquêteerde rechters was van mening dat de
rechter in principe zijn taak moet afmaken en niet kan volstaan met een wer-
kweek van 40 uur.De meeste van deze rechters noemden hierbij geen limiet;
als wel een limiet werd genoemd varieerde deze van 45 tot 60 uur, vooral werd
een limiet genoemd van ongeveer 50 uur. Ongeveer éénzesde van de rechters
meende dat uitgegaan moest worden van een werkweek van 40 uur.

Tabel 5: Enquétevraag: Vindt u dat een rechter in principe met een werkweek van 40 uur moet kun-
nen volstaan of moet hij zijn taak afmaken ongeacht het aantal uren?

Rechters te Breda (20)
Zutphen (12)

A'dam (20)

In principe taak afmaken
In principe taak afmaken, maar wel een limiet
In principe werkweek van 40 uur
Anderszins

23
15

8
6

Totaal 52

Uit het tijdsbestedingsonderzoek bleek dat de deelnemende rechters hun
taak ook niet aan konden met 40 uur werken in de week. Hun tijdsbesteding
ligt, zoals uit het navolgende blijkt, waarschijnlijk dichter bij de 50 dan bij de
40 uur.

Door de rechters werd de duur van de gemiddelde werkweek geschat op om-
streeks 50 uur. Dit gemiddelde verschilt nauwelijks voor de drie rechtbanken.
Uit het tijdschrijven bleek echter van aanzienlijke verschillen. Bovendien lag
de gemiddelde duur van de tijdgeschreven werkweek voor wat betreft de Bre-
dase en Zutphense rechtbank duidelijk beneden de geschatte 50 uur, echter
met inbegrip van de reistijd woon/werkverkeer stemde het resultaat van het
tijdschrijven echter meer overeen met het resultaat van de schatting.

Op basis van de gegevens van tabel 5 en 6 kan men slechts speculeren over -
de mate van subjectief door de rechter ervaren werkbelasting. De beantwoor-
ding van een tweetal desbetreffende enquêtevragen wees uit dat een kleine
meerderheid van de rechters van mening was dat zij zich zwaar dan wel (soms)
te zwaar belast gevoelden in hun werk.

Opmerkelijk is dat dit gevoelen het sterkst leefde op de rechtbank de Breda,
waar - volgens het tijdschrijven - gemiddeld de kortste werkweek werd ge-
maakt.
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Tabel 6: Geschatte en gemeten tijdsbesteding per week

Rechters op de arron- Tijdschatten Tijdschrijven*)
dissementsrechtbanken te:

gemiddeld aan- gemiddeld aan- gemiddeld
tal uur per tal uur per aantal uur per

week week excl. week incl.reis
reistijd woon- tijd woon-

werkverkeer werkverkeer

Breda 49,5 uur 42 uur 46,5 uur
Zutphen 50 uur 45 uur 50,5 uur
Amsterdam'') 48 uur 48,5 uur 52,5 uur

Na correctie wegens verlof- en ziektedagen gedurende de tijdschrijfperiode.
**) De gegevens van de 20 Amsterdamse rechters hebben slechts betrekking op één week tijdschrij-

ven, terwijl die van de Bredase en Zutphense een periode van vier à zes weken beslaan (zie
hoofdstuk 2).

Tabel 7: Enquétevraag: Bent u van mening dat u zwaar belast bent in uw werk, dat wil zeggen dat
het werk u veel energie kost?

Arrondissementsrechtbank te Breda Zutphen Amsterdam Totaal

ja 14 5 10 29
neen 5 5 8 18
anderszins 1 2 2 5

Totaal 20 12 20 52

Tabel 8: Enquétevraag: Hebt u wel eens het gevoel dat de werkbelasting u te zwaar wordt?

Arrondissementsrechtbank te Breda Zutphen Amsterdam Totaal

ja 13 9 10 32
neen 7 3 10 20

totaal 20 12 20 52

Om een wat completer beeld te krijgen van de belasting van het ambt van
rechter werd in een enquêtevraag deze vergeleken met de belasting van de
functies van officier van justitie en advocaat. Deze functies werden gekozen
omdat de daarbij behorende werkzaamheden in verschillende opzichten ver-
gelijkbaar zijn met de rechterlijke en omdat - naar verwacht - veel rechters
(uit eigen ervaring) deze vergelijking met voldoende kennis van zaken zouden
kunnen trekken.

De rechters die deze beoordeling wilden maken, waren over het algemeen
van mening dat de functie van advocaat het meest belastend is; duidelijk min-
der belastend is naar hun mening het rechterlijk werk en het werk van de offi-
cier van justitie. Rechters zouden het minder zwaar hebben dan de advocaat
omdat laatstgenoemde een meer jachtig en onoverzichtelijk beroep heeft. De
staande magistratuur heeft het, aldus de rechters, zwaarder dan de zittende
inzoverre dat men vaak klaar moet staan voor spoedklussen en voor het
nemen van initiatieven. De belasting van het ambt van rechter zou vooral be-
paald worden door de grotere verantwoordelijkheid, door de druk een (tech-
nisch correcte) eindbeslissing te moeten nemen, door de beperkte vrijheid van
handelen ten opzichte van de buitenwereld en door de beperkte administra-
tieve ondersteuning.

Bij het interview werd aan de rechters een niet limitatieve lijst met proble-
men voorgelegd, welke zich bij het werk konden voordoen. De rechters dien-
den aan te geven in hoeverre deze zich bij het werk voordeden. Zij konden van
meerdere antwoordmogelijkheden gebruik maken. Bovendien werd hen ge-
vraagd of zich ook andere dan de aangegeven problemen voordeden. Bij de
verwerking van de uitkomsten bleken de belangrijkste problemen aldus te
categoriseren:
a. infra-structuur: te veel laag gekwalificeerd werk, onvoldoende assistentie,

slechte organisatie van het werk en onvoldoende hulpmiddelen;
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b. werklast: teveel werk en onregelmatige opeenhoping van werk;
c. overige problemen.

Tabel 9: Enquêtevraag: Kunt u aangeven of u met één of meer van de onderstaande problemen tij-
dens uw werk geconfronteerd wordt?

a. Intra-structuur

antwoorden

verricht te veel (te) laag gekwalifi-
ceerd werk
(te) weinig (goede) assistentie bij het
werk
slechte organisatie van het werk
(te) weinig technische hulpmiddelen
onvoldoende accomodatie

Totaal aantal antwoorden
ada

b. Werklast

antwoorden

geregeld terugkerende opeenhopin-
gen van werk
te veel werk als geheel

Totaal aantal antwoorden
ad b

c. Overige problemen

respondenten te:

Breda Zutphen Amsterdam Totaal
20 12 20 52

10 5 7 22

11 8 8 27
6 5 i 3 14
9 3 9 21
2 0 1 3

38 21 28 87

respondenten te:

Breda Zutphen Amsterdam Totaal
20 12 20 52

7 4 10 21

1 - 2 3

8 4 12 24

Breda

respondenten te:

Zutphen Amsterdam Totaal
antwoorden

wordt geleefd, weinig mogelijkheden
tot eigen agenda-invulling
verricht (te) veel bureauwerk
verricht (te) veell(te) weinig zittings-
werk
zieke collega's
onvoldoende begeleiding bij het werk
andere problemen

Totaal aantal antwoorden
ad c

20 12 20 52

3 - 2 5
3 2 5 10

2 - 1 3
- - - -

2 1 4 7
5 1 3 9

15 4 15 34

De meest in het oog lopende conclusie, die uit de bovenstaande tabel ge-
trokken kan worden is dat infra-structurele problemen bij de verdeling, de uit-
besteding en de organisatie van meer routinematig werk en - in verband
daarmee - de geregeld terugkerende opeenhopingen van werk door de rech-
ters het meest als belastend worden ervaren. Men mag bovendien aannemen
dat het, naar de mening der rechters, te veel moeten verrichten van bureau-
werk ook verband houdt met het gebrek aan mogelijkheden lager gekwalifi-
ceerd werk uit te besteden.

Een handicap bij de organisatie van het werk kan gelegen zijn in het tradi-
tionele thuiswerken van rechters. De communicatielijnen worden daardoor
lang en de 'bereikbaarheid in de baas zijn tijd' (De Brauw, 1982) is niet altijd
groot.

Met betrekking tot dit onderwerp werden in de enquête een aantal vragen
gesteld. Van de 52 rechters werkte ruim de helft thuis, een kleine helft werkte
geheel of gedeeltelijk op de rechtbank. In Amsterdam werd door de rechters
wat meer op de rechtbank gewerkt dan in Breda en Zutphen.

Rechters zijn dikwijls genoodzaakt om thuis te werken, omdat op de arron-
dissementsrechtbanken geen werkkamer beschikbaar is. Een Amsterdamse
rechter verklaarde met een zekere gelatenheid genoegen te moeten nemen
'met een eigen kapstok'. De helft van de rechters die thuis werkten, zouden in
het geval dat een werkkamer op de rechtbank beschikbaar zou zijn, (meer) op
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de rechtbank gaan werken om redenen van betere organisatie van het werk,
meer mogelijkheden tot persoonlijke contacten en vanwege de voorzieningen
op de rechtbank. De andere helft zou toch de voorkeur geven aan de thuis-
situatie, vanwege het' ongestoord kunnen werken, de vrijheid van inrichting
van werktijden en het comfort thuis.

Ondanks de door velen ervaren (over)belasting lag de arbeidsvoldoening bij
alle deelnemende rechters hoog. De rechters verklaarden zonder uitzondering
arbeidsvoldoening uit hun werk te putten. Daarop werd hen gevraagd in welke
opzichten dat het geval was.

Tabel 10: Enquêtevraag met betrekking tot de arbeidsvoldoening: waarom waardeert u het rechter-
lijk werk in het algemeen?

aantal respondenten

financiële aspecten
zelfstandigheid van het werk
verantwoordelijkheid van het werk
contactuele aspecten
andere redenen

Arrondissementsrechtbanken te
Breda Zutphen Amsterdam Totaal

20 12 20 52

3 1 3 7
16 10 20 46
16 11 15 42
18 9 16 43
13 7 13 33

Ook werd de rechters ten aanzien van bepaalde onderdelen van het werk ge-
vraagd naar hun arbeidsvoldoening. Onderstaande tabel geeft een overzicht
van de mate waarin de geïnterviewde rechters de genoemde werkzaamheden
gemiddeld als meer of minder prettig ervoeren. De werkzaamheden worden
gecategoriseerd als zaakgebonden dan wel ais niet-zaakgebonden, welk
onderscheid aan het begin van het vierde hoofdstuk uiteengezet wordt.

Uit de enquête bleek dat de rechters de zaakgebonden werkzaamheden ais
zeer prettig (+ +) of als prettig (+) kenschetsten waar deze betrekking heb-
ben op het zitting-werk, het (ter zitting) contact met justitiabelen en het conci-
piëren van vonnissen. Alleen het - vaak in het kader van opleidingswerk ten
behoeve van rechterlijke ambtenaren in opleiding en beginnende rechters -
nazien van geconcipieerde vonnissen van anderen werd als minder creatieve
bezigheid met gemengde gevoelens (+/-) bezien.

De niet-zaakgebonden werkzaamheden lagen de geïnterviewde rechters
minder nauw aan het hart dan de zaakgebonden werkzaamheden. De contac-
ten met diverse geledingen binnen de rechtbank werden weliswaar als zeer
prettig (+ +) of als prettig (+) ervaren. Dat was ook met de organisatie van
eigen werk en het vervullen van nevenfuncties het geval (kwalificatie: prettig).
Het voldoen aan representatieve verplichtingen, het bijhouden van literatuur
en jurisprudentie werd echter evenals het voldoen aan representatieve ver-
plichtingen niet onverdeeld als prettig ervaren (+/-). Hier wordt nader op in-
gegaan in het volgende hoofdstuk. Ook de organisatie van werkzaamheden
van anderen werd noch als prettig noch als onprettig gekenschetst (+/-),
hetgeen samenhangt met de gebrekkige infrastructuur op vele rechtbanken.
Deze samenhang kan naar twee kanten uitgelegd worden. Enerzijds kan het
zijn dat de infrastructuur van het rechterlijk werk zo gebrekkig is omdat rech-
ters weinig gevoel voor en bereidheid tot management (zie ook hoofdstuk 7)
hebben. Anderzijds kan het zijn dat de gebrekkige infrastructuur deze geringe
gevoeligheid veroorzaakt. Waarschijnlijk spelen beide mechanismen een rol.
Op de infrastructuur van het rechterlijk werk wordt in het zesde hoofdstuk uit-
voerig op teruggekomen. Het invoegen van supplementen van wetboeken
tenslotte werd als geestdodend karwei node door de rechters verricht en ais
zeer onprettig (- -) ervaren.
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Tabel 11: Enquêtevraag met betrekking tot de arbeidsvoldoening ten aanzien van diverse werk-
zaamheden

werkzaamheden gemiddelde score:
prettiglonprettig

zaakgebonden: zittingswerk + +
contact met justitiabelen + +
concipiëren vonnissen +
nazien concepten anderen +/-
opleiding +

niet-zaakgebonden: contact met collega-rechters + +
contact met gerechtssecretaris + +
contact mét griffie +
organisatie werkzaamheden van anderen +/-
organisatie van eigen werk +
representatieve verplichtingen +l-
vervullen nevenfuncties +
bijhouden literatuur +l-
bijhouden jurisprudentie
invoegen supplementen - -

Uit de hierboven gepresenteerde onderzoekresultaten verschijnt het beeld
van de arrondissementsrechter die lange werkweken maakt en bereid is te
maken, zich bij tijd en wijle overbelast voelt door opeenhopingen van werk,
overigens zijn werk juist vanwege de inhoudelijke, typisch rechterlijke aspec-
ten ervan met plezier verricht en kritiek heeft op de organisatie van het werk,
de infrastructuur. Hier liggen de mogelijkheden om te komen tot dringend ge-
wenste verbeteringen.

Het bovenstaande levert de aanwijzing op dat gevoelens van (over)belasting
niet noodzakelijkerwijs direct verband houden met de (lange) duur van de
werkweek. Gevoelens van (over)belasting lijken vruchtbaarder gekoppeld te
kunnen worden aan de aard van de werkomgeving. Juist wanneer men de erva-
ring heeft dat voortdurend prioriteiten gesteld moeten worden ten aanzien van
een niet aflatende toestroom van werkzaamheden en dat dit leidt tot een af-
handeling, welke onder het niveau van de gepercipieerde taakopvatting ligt,
dan verschaft dit vruchtbare voedingsbodem voor gevoelens van overbe-
lasting. Dit zal te meer het geval zijn indien verwachtingen leven dat het in de
toekomst er niet beter op zal worden.

In een commentaar verwoordt een Amsterdamse rechter zijn standpunt als
volgt en trekt daarbij een ideaal-typische vergelijking met het werken op een
groot advocatenkantoor: "Het grootste struikelblok is de 18e-eeuwse werk-
wijze en het gebrek aan voortdurend beschikbaar personeel en werkruimte.
Een civiele kamer of sectie is volledig te vergelijken met een advocatenkan-
toor. Goed geoutilleerd en georganiseerd kunnen bergen werk worden verzet.
Dat houdt in ieder geval in: senioren, junioren, adspiranten, ervaren secreta-
rissen, eigen typepersoneel, telefoon- en zittingruimten. Ik hoor nu ruim 30
jaar voortdurend spreken over verbetering van het burgelijk proces en in we-
zen blijft alles bij het oude, omdat het apparaat onbeweeglijk is. Dat ligt niet
aan de mensen, want die zijn wel degelijk veranderd, maar de structuur van de
organisatie is precies gelijk gebleven. Procedureherzieningen komen vanzelf
en zijn grotendeels zonder wetswijziging in te voeren, maar volledig secundair
ten aanzien van organisatie-, ruimte- en personeelsvoorzieningen".
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4 De tijdsbesteding aan
niet-zaakgebonden werkzaamheden

Rechters verrichten naast het afhandelen van aangebrachte zaken tal van
andere werkzaamheden.

Het afhandelen van aangebrachte zaken noemen wij zaakgebonden werk-
zaamheden.

De niet-zaakgebonden werkzaamheden') omvatten alle andere rechterlijke
taken. Deze kunnen betrekking hebben op die werkzaamheden welke in het al-
gemeen noodzakelijk zijn om de zaakgebonden rechterlijke werkzaamheden
goed te kunnen verrichten, zoals intern overleg (rechtbankvergaderingen,
overleg met collegae, de griffier, het gerechtssecretariaat e.d.), extern overleg
(met het Ministerie van Justitie, andere colleges e.d.), (andere) werkzaam-
heden van organisatorische aard, opleidingsactiviteiten binnen de rechtbank,
representatieve verplichtingen, bestudering van jurisprudentie en literatuur
en activiteiten met betrekking tot de publiciteit. Daarnaast is er sprake van
werkzaamheden welke in het algemeen geen directe relatie hebben met het
zaakgebonden werk, maar die wel geacht worden binnen het kader van de
functievervulling te vallen en die voortvloeien uit het ambt van rechter. Hierbij
valt te denken aan -het zitting hebben in examen- en selectiecommissies,
klachtencommissies, andere commissies (staatscommissies, ministeriële
commissies, commissies van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak
e.d.) en het werkzaam zijn ten behoeve van de opleidingen binnen de
rechtspraak (raio's, buitenstaanders, gerechts/parketsecretarissen, verkeers-
schouten e.d.).

Binnen de rechterlijke macht is men zich bewust van de omstandigheid dat
de niet-zaakgebonden werkzaamheden een groeiend en niet onaanzienlijk
deel van de werktijd van de rechter in beslag nemen. Er bestaat behoefte aan
een normering van deze werkzaamheden, opdat bij de toedeling van rechters
aan rechtbanken hier rekening mee gehouden wordt. De Commissie van ad-
vies diende aan te geven in hoeverre bepaalde niet-zaakgebonden werkzaam-
heden voor de normering meetellen.

Om een eerste inzicht in de desbetreffende tijdsbesteding te verkrijgen
heeft de Commissie van advies in 1981 een enquête gehouden onder de rech-
ters van de arrondissementsrechtbanken. De gegevens van 108 rechters wer-
den gebruikt. Daarna werden in het WODC-tijdsbestedingsonderzoek middels
het tijdschatten en het tijdschrijven door rechters soortgelijke gegevens ver
zameld.

De onderzoeken leveren enigszins verschillende resultaten op, vooral ten
aanzien van de arrondissementsrechtbank te Zutphen, waar blijkens het tijd-
schrijfonderzoek veel tijd aan niet-zaakgebonden werkzaamheden besteed
werd. Belangrijker dan de verschillen echter is de uit de resultaten voort-
vloeiende aanwijzing dat waarschijnlijk ongeveer een kwart van de rechterlij-
ke werktijd op de arrondissementsrechtbanken besteed wordt aan niet-zaak-
gebonden werkzaamheden.

1) De Commissie van advies hanteert het onderscheid eigenlijke (= zaakgebonden) werkzaam-
heden en algemene en nevenwerkzaamheden (= niet-zaakgebonden).
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De normering van de Commissie van advies (Eindrapport, 1984) is in over-
eenstemming met dit tijdsbestedingsbeeld: bijna een kwart van de rechter-
lijke werktijd wordt gereserveerd voor de niet-zaakgebonden werkzaamheden.

Tabel 12: Tijdsbesteding met betrekking tot de zaakgebonden en niet-zaakgebonden rechterlijke
werkzaamheden op de arrondissementsrechtbanken.

Gemiddeld bestedings % van:

zaakgebonden werkzaamheden
niet-zaakgebonden werkzaamheden

Alle werkzaamheden

Enquête commissie WODC-tijdsbestedingsonderzoek:

van advies:
40-urige" 50-urige'

werkweek werkweek

tijdschatten
arrondissements-

rechtbank te

tijdschrijven
arrondissements-

rechtbank te
Breda Zutphen . A'dam Breda -Zutphen A'dam

74% 80% 81% 72% 83% 71 °/o 52% 72%
26% 20% 19% 18% 17% 29% ""48% 28%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Omdat van de geënquêteerde rechters niet bekend was hoeveel uur hun werkweek bedroeg, is bij
de berekening der tijdsbestedingspercentages uitgegaan van een gemiddelde werkweek-van 40
en 50 uur.
Dit hoge percentage wordt voor een deel verklaard door de omstandigheid dat op de rechtbank te
Zutphen relatief veel tijd besteed wordt in het kader van de landelijke raio-opleiding. Aangezien
het hier een zeer kleine rechtbank betreft kunnen de tijdsbestedingscijfers van enkele rechters
het totaalbeeld van de rechtbank sterk bepalen.

Hoe ligt nu de tijdsbesteding ten aanzien van afzonderlijke categorieën van
niet-zaakgebonden werkzaamheden? In het WODC-tijdschrijfonderzoek en in
de enquête van de Commissie van advies is opnieuw sprake van enigszins ver-
schillende resultaten. Over het geheel genomen werd door de rechters gemid-'
deld veel tijd besteed aan het bestuderen van jurisprudentie en vakliteratuur.
Uit het WODC-tijdschrijfonderzoek blijkt daarnaast dat de commissiewerk-
zaamheden bij de drie rechtbanken gemiddeld veel tijd in beslag namen en uit
de enquête van de Commissie van advies dat dit het geval was met het interne
overleg op de rechtbank.

Beide onderzoeken bevestigden overigens de verwachting dat vooral
(vice-)presidenten veel tijd aan niet-zaakgebonden werkzaamheden kwijt
waren.

Tabel 13: Tijdsbesteding met betrekking tot de onderscheiden categorieën van niet-zaakgebonden
werkzaamheden op de arrondissementsrechtbanken.

Gemiddeld tijdsbestedings % van:

intern overleg
extern overleg
(andere) organisatorische werkzaam-
heden
opleidingsactiviteiten
representatieve verplichtingen
bestudering van jurisprudentie en
vakliteratuur
commissiewerkzaamheden
docentschappen, opleidingen
overige activiteiten*

Alle niet-zaakgebonden werk-
zaamheden

Enquête
Commissie WODC-tijdsbestedingsonderzoek

van advies Arrondissementsrechtbank te
Breda Zutphen A'dam

13% 6% 5% 7%

5% 2% 3°/o 6%

6% 6% 4% 3%

7% 2% 1 % 1 %

8% 2% 3% 5%

34% 10% 17% 16%
8% 17% 11% 23%
3% 2% 10% 3%

18% 53% 46% 36%

100% . 100% 100% 100%

Bij het WODC-tijdschrijfonderzoek is in tegenstelling tot het enquête-onderzoek van de Commis-
sie van advies alle reistijd, dus inclusief die van woon/werkverkeer, meegeteld. Daarom liggen de
de WODC-percentages ten aanzien van 'overige activiteiten' aanzienlijk hoger. Indien de reistijd
woon/werkverkeer in het WODCtijdschrijfonderzoek niet zou zijn meegeteld zouden de WODC-
tijdsbestedingspercentages met betrekking,tot niet als `overige activiteiten' aangeduide catego-
rieën uiteraard alle hoger komen te liggen.
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In de WODC-enquête op de drie arrondissementsrechtbanken werden ook
vragen gesteld ten aanzien van de door de rechters gewenste tijdsbesteding.
Dat veel rechters meer tijd aan privé-activiteiten en daarnaast aan maat-
schappelijke activiteiten verklaarden te willen besteden mag geen verwonde-
ring wekken gezien de door hen ervaren (over)belasting, zoals behandeld in
hoofdstuk 3. De rechters waren tevens in meerderheid van mening dat vooral
de niet-zaakgebonden werkzaamheden door de werkbelasting aan zaakgebon-
den werkzaamheden in het gedrang kwamen. Dit is een belangrijk mecha-
nisme. De flexibiliteit die een individuele rechter bezit om grote werkbelasting
op te vangen, zal vooral bestaan in het - wellicht tot een onverantwoord peil
- terugschroeven van meer algemene, ondersteunende activiteiten, welke
niet direkt betrekking hebben op de - prioriteit genietende - afwerking van
het aanbod van zaken.

De rechters zouden in het bijzonder meer tijd willen vrij hebben voor het bij-
houden van jurisprudentie en vakliteratuur (dit bleek ook uit vele bijgevoegde
klachten van rechters, die deelnamen aan de enquête van de Commissie van
advies), het volgen van cursussen, het collegiale overleg, de contacten met
het ondersteunend personeel en de organisatie van het dagelijks werk. Ten
aanzien van de contactuele beperkingen dient evenwel opgemerkt te worden
dat het hier niet enkel een kwestie van gebrek aan tijd kan betreffen, maar dat
het veelvuldig thuiswerken van rechters (zoals behandeld in hoofdstuk 3) ook
een voor rechter en rechtbank meer wenselijke gang van zaken in de weg
staat.

De tijdklem waarin een aantal rechters zich door hun vele bezigheden ge-
vangen wisten, deed zich nog meer gevoelen indien tijd besteed moest wor-
den aan in hun ogen meer routineuze en/of minder bij het `echte' rechterlijk
werk behorende werkzaamheden. Dat de rechters het invoegen van supple-
menten met tegenzin verrichtten (zie tabel 11) is derhalve niet verwonderlijk.
Deze bezigheid kon slechts in een enkel geval uitbesteed worden aan de admi-
nistratie of - al dan niet tegen betaling - aan de zoon of dochter des huizes.
Dit lijkt in mindere mate eveneens op te gaan voor het nazien van concepten
van anderen (in opleiding), het organiseren van het ondersteunend werk en re-
presentatieve verplichtingen, welke bezigheden als gemengd prettig/onprettig
gekwalificeerd werden. Het bestuderen van vakliteratuur en jurissprudentie
werd enerzijds noodzakelijk geacht maar anderzijds vanwege het gebrek aan
hiervoor beschikbare tijd niet onverkort als prettig ervaren.

Uit de boven weergegeven bevindingen komt het volgende totaalbeeld naar
voren. Op de arrondissementsrechtbanken wordt door de rechters waarschijn-
lijk meer tijd dan voorheen besteed aan niet-zaakgebonden werkzaamheden.
Deze beslaan ongeveer een kwart van de rechterlijke werktijd. Van deze werk-
zaamheden maken in elk geval het bestuderen van jurisprudentie en literatuur
en diverse commissiewerkzaamheden een belangrijk deel uit. De tijdsbeste-
ding aan niet-zaakgebonden werkzaamheden zal waarschijnlijk per type (ge-
constateerde afwijking: de kleine rechtbank te Zutphen) rechtbank en per type
rechter ((vice)president versus rechter) enigszins verschillen. De mate waarin
tijd vrijgemaakt kan worden voor niet-zaakgebonden werkzaamheden is in
sterke mate afhankelijk van de - prioriteit genietende - afhandeling van za-
ken maar ook van de vaak - per traditie - inefficiënt functionerende werk-
omgeving, de onvoldoende administratieve ondersteuning en accommodatie
(het veel thuiswerken van rechters). De rechters ervaren de hen aldus opgeleg-
de tijdklem als bezwaarlijk, omdat door een geringere aandacht voor niet-
zaakgebonden activiteiten de kwaliteit van het zaakgebonden werk in het ge-
drang komt en hun arbeidssatisfactie verminderd wordt. Vooral voor het
bestuderen van literatuur en jurisprudentie, voor de organisatie van eigen en
andermans activiteiten en voor de contacten op de rechtbank zou naar hun
mening meer tijd vrijgemaakt moeten kunnen worden.
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5 De tijdsbesteding aan zaakgebonden
werkzaamheden

Op de arrondissementsrechtbanken neemt de afhandeling van een drietal
grote categorieën zaken het leeuwendeel van de rechterlijke werktijd in
beslag: de strafzaken, de handelszaken en de familie(echtscheidings-)zaken.
Daarnaast 'vergt de afwikkeling van kort-geding-, kinder- en faiilissements-
zaken een geringer deel van de werktijd.

De tijdschrijf-resultaten van de rechtbanken te Breda en Zutphen bevesti-
gen en preciseren deze binnen de justitiële wereld bestaande voorstelling van
zaken.

Tabel 14: Tijdsbesteding aan de belangrijkste categorieën van zaakgebonden rechterlijke werk-
zaamheden te Breda en Zutphen.

Gemiddeld tijdsbestedingpercentage Arrondissementsrechtbank te
ten aanzien van de afhandeling van: Breda Zutphen

1. Handelszaken 31% 26%
2. Strafzaken (inclusief rechtercommissaris) 29% 22%
3. Familie (echtscheidings)-zaken 17% 20%
4. Kinderzaken 6% 10%
5. Kort-gedingzaken 5% 6%
6. Faillissementszaken 4% 6%.

Overige zaken 8% 10%

Alle zaakgebonden werkzaamheden 100% 100%

1. Zaakgebonden werkzaamheden 71% 52%
II. Niet-zaakgebonden werkzaamheden 29% 48%
III. Alle werkzaamheden 100% 100%

De strafzaken, handelszaken en familie(echtscheidings-)zaken namen ge-
middeld elk ongeveer een kwart en tezamen ongeveer driekwart van de tijds-
besteding der rechters aan de zaakgebonden werkzaamheden in beslag. Van
het resterende kwart werd de meeste tijd in beslag genomen door tijdsbeste-
ding aan kort-geding-, kinder- en faillisseméntszaken.
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6 De rechterlijke werkbelasting

In hoofdstuk 1 werd reeds aangegeven dat voor het in kaart brengen van de
rechterlijke werkbelasting vele, elkaar aanvullende gegevens nodig zijn. De
rechterlijke werkbelasting aan zaakgebonden werkzaamheden laat zich, zoals
daar werd aangegeven, vertalen als het produkt van de werklast en de bewer-
kelijkheid (voor de rechter) daarvan. In hoofdstuk 3 werd aandacht besteed
aan enkele subjectieve, aan de rechterlijke werkomgeving verbonden aspec-
ten van de werkbelasting en in hoofdstuk 4 aan de tijdklem, waarin rechters
zich gevangen weten, wanneer de afhandeling van zaken hen onvoldoende tijd
laat om meer aandacht te besteden aan een groeiend aantal niet-zaakgebon-
den activiteiten. In dit hoofdstuk zal het probleemveld van de rechterlijke
werkbelasting ten aanzien van de zaakgebonden werkzaamheden meer om-
vattend en systematisch uitgewerkt worden.

Als uitgangspunt kunnen de in hoofdstuk 5 gepresenteerde tijdsbeste-
dingsgegevens der rechters dienen. Door de rechterlijke tijdsbesteding aan
zaakgebonden werkzaamheden in verband te brengen met de aantallen aan-
gebrachte en afgewikkelde zaken (de werklast) kan de tijdsbesteding per zaak
vastgesteld worden. Dit levert aanwijzingen op omtrent de bewerkelijkheid
van diverse typen zaken. Trends in de gerechtelijke statistiek kunnen zo op
niet mis te verstane wijze de omvang van de (toekomstige) werkbelasting aan-
geven. In hoofdstuk 6.1 zal hier aandacht aan besteed worden.

In de hoofdstukken 6.2-6.4 zal de in hoofdstuk 1 geschetste afhankelijk-
heidsrelatie tussen de (over)belasting en (onder)benutting van het rechterlijk
potentieel nader in kaart gebracht worden. Het gaat hierbij niet alleen om de
verdeling van het werk tussen de rechters, ingeval van specialisatie (6.2.2 en
6.2.3) en enkel/meervoudige rechtspraak (6.2.1), maar ook om de verdeling van
het werk tussen de rechters en het ondersteunend personeel, dus om de mate
van assistentie aan de rechters (6.3). Tenslotte zijn de ontwikkelingen ten aan-
zien van de rechterlijke taakopvatting met betrekking tot de belangrijkste
zaakgebonden werkzaamheden van belang (6.4).,Hoe verhouden zich praktijk
en ideaalbeeld omtrent wijze van behandeling van zaken tot elkaar? Deze
vooral op de gerechtelijke procedure betrekking hebbende aspecten worden
in belangrijke mate bepaald door de heersende taakopvattingen binnen de
rechterlijke macht en de hoeveelheid beschikbare tijd. Wanneer deze - zoals
zich dit de laatste jaren voordoet - in verschillende opzichten aan verande-
ring onderhevig zijn komt dit ook tot uitdrukking in de rechterlijke werkbe-
lasting.

6.1 Werkbelasting ten aanzien van zaakgebonden rechterlijke werkzaamheden

Er zijn categorieën zaken die in groten getale aangebracht worden, maar de
rechter weinig tijd kosten omdat ze doorgaans eenvoudig van aard zijn en sja-
blonegewijs door het ondersteunend personeel afgewikkeld kunnen worden.
Het meest sprekende voorbeeld hiervan vormden de ongeveer 60.000 beslis-
singen inzake het 'verlof tot kosteloos of tegen verminderd tarief te
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procederen 1) (arrondissementsrechtbanken anno 1980), welke slechts een
fractie van de tijd der rechters kostten. Op de arrondissementsrechtbank te
Breda nam deze categorie zaken minder dan 1 % en op die te Zutphen 1 % van
de zaakgebonden werktijd der rechters in beslag.

Ook zijn er categorieën van zaken die, na aangebracht te zijn, slechts in be-
perkte getale tot een volledige procedure (een contradictoir vonnis) leiden,
aangezien een aantal van deze zaken direct van de rol gevoerd worden dan wel
vroegtijdig leiden tot een verstek 2) of referte 3)-vonnis dan wel niet verder ge-
raken dan tot een voorlopige of partiële beslissing van de rechter.

Dit speelt vooral ten aanzien van de handels-, kort-geding- en echtschei-
dingszaken. De aanbrengcijfers van deze zaken liggen hoger dan de eindvon-
niscijfers. Bovendien geldt voor handelszaken dat de procespartijen dikwijls
tijdens de procedure tot een vergelijk komen en derhalve de procedure beëin-
digen. Voor zowel kort-geding- als handelszaken en nog in meerdere mate
voor de faillissementsrekesten geldt dat het aanspannen van een procedure
vaak een dreigfunctie - zeker waar het incasso-zaken betreft - jegens de ge-
daagde partij dient te vervullen, met de bedoeling om een titel voor executie te
verkrijgen dan wel tot een toegeven, een vergelijk of tot een afbetalingsrege-
ling te komen. Het zal derhalve duidelijk zijn dat binnen deze sectoren van
rechtspraak de vonnisstatistiek meer zegt over de omvang van de rechterlijke
werkbelasting dan de aanbrengstatistiek.

In tabel 15 worden de tijdschrijfgegevens van de Bredase- en Zutphense
rechters in verband gebracht met de cijfers van de landelijke statistiek zodat
een aanwijzing verkregen wordt van de bewerkelijkheid van enkele belangrijke
categorieën op de rechtbank behandelde zaken. Zowel de tijdschrijf- als de
statistiekgegevens verschaffen een grofmazig beeld. Een grotere verfijning
zou de inzichtelijkheid van de vergelijking niet ten goede komen. Bovendien
was niet elke gewenste verfijning mogelijk ten aanzien van de statistiek. Hoe-
wel vonniscijfers voor de vergelijking te verkiezen zijn boven aanbrengcijfers
waren wij - bij gebrek aan beter - genoodzaakt ten aanzien van de familie
(echtscheidings-)zaken en de handelszaken laatstgenoemde statistiek te pre-
senteren. Voor familie (echtscheidings-)zaken is dit geen groot bezwaar aan-
gezien bijna alle aangebrachte zaken ook tot een vonnis plegen te leiden. Voor
handelszaken klemt, zoals aangegeven, dit bezwaar wel.

De aanwijzingen van de tabel stemmen in grote lijnen overeen met de nor-
mering van de commissie van advies (Eindrapport, 1984).

De handelszaken lijken zeer bewerkelijk voor de rechter. De commissie van
advies normeert de rechterlijke tijdsbesteding per contradictoir vonnis op 16
uur per zaak. Van de ongeveer 31.000 in 1981 aangebrachte handelszaken leidt
slechts een beperkt aantal tot een contradictoir vonnis.

De familie(echtscheidings)zaken lijken duidelijk minder bewerkelijk voor de
rechter dan de handelszaken. De commissie van advies normeert de rechter-
lijke tijdsbesteding per rechter (immers bijna altijd enkelvoudige afdoening)
per aangebrachte, echtscheidingszaak 4) op 1 uur en 30 minuten en per inge-
komen request 5) op 1 uur. Uit de tabel blijkt dat in 1981 33.000 echtschei-
dingszaken bij de arrondissementsrechtbanken werden aangebracht, terwijl
de tijdsbestedingspercentages voor familie(echtscheidings)zaken (17% en
20%) lager liggen dan voor de handelszaken (31 % en 26%).

1) Voor de volledigheid dient opgemerkt te worden dat de gratis-admissieprocedure per 1 januari
1984 is afgeschaft.

2) De gedaagde verschijnt niet ter zitting, hetgeen in strafzaken veelal leidt tot een snelle behande-
ling der zaak en in civiele zaken bovendien tot een toewijzing van de eis.

3) Partijen refereren zich (in civiele zaken) aan het oordeel van de rechter.

4) Inclusief voorlopige voorzieningen, comparities van partijen e.d.

5) Alimentatierequesten na echtscheiding, requëstenontheffing-/ontzetting-/voogdij-wijziging.
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Tabel 15: Tijdsbesteding aan zaakgebonden rechterlijke werkzaamheden te Breda en Zutphen in
verband met de landelijke gerechtelijke statistiek*).

Categorie van
zaakgebonden
werkzaamheden

Gemiddelde tijdsbestedings-
percentages op de arrondis-

dissementsrechtbanken te

Gerechtelijke
statistiek,

werklast op alle,
arrondissements-

Breda Zutphen

rechtbanken:

absoluut aantal
in 1981

percentage

Handelszaken 31% 26% ± 31.000 12%

Strafzaken 24% 16% k 8.000 3%
(excl.rechter-
commissaris en
kinderrechter) : 73.000 28%

Familie(echt-
scheidings)zaken 17% 20% ± 33.000 13%

Kort-gedingzaken .5% 6% ± 5.000 2%

Overige zaken* *) 23% 32% ± 110.000 42%

Alle zaakgebonden
werkzaamheden 100% 100% ±260.000 100%

1. Alle zaakge-
bonden werkzaam-
heden 71% 52%
II. Alleniet-
zaakgebonden werk-
zaamheden 29% 48%
III. Alle werkzaam-
heden 100% 100%

omschrijving

aangebrachte civiele
contentieuze (niet

familie- of kortgeding-)zaken
afdoeningen door de

meervoudige straf-
. kamer

afdoening door de

politierechter

aangebrachte echt-
scheidingszaken

afgedane kort-geding-
zaken

afgedane extra-
judiciële zaken

*) Het betreft hier niet de aanbreng of afdoening van alle typen zaken binnen een categorie van
zaakgebonden werkzaamheden, maar wel de - qua werklast - belangrijkste.
Onder "overige zaken" vallen behalve de ± 110.000 extra-judiciële zaken ook onder meer de kin-
der(straf)-, rechtercommissaris en krankzinnigenwetzaken. Hoewel deze qua bewerkelijkheid
zwaarder wegen dan de extra-judiciële zaken zijn deze qua aantal (werklast) zoveel geringer dat
deze niet in de tabel zijn opgenomen.

De meervoudig gewezen strafzaken lijken zeer bewerkelijk voor de rechter.
De enkelvoudig gewezen strafzaken zijn in dit verband nauwelijks bewerkelijk
te noemen. Tabel 17 in hoofdstuk 6.2 toont dit duidelijker aan dan bovenstaan-
de tabel. De normering van de Commissie van advies is navenant: per meer-
voudig gewezen vonnis (niet: appèlzaken) 9 uur, dat wil zeggen 3 uur per rech-
ter, en per politierechtervonnis 30 minuten.6) In 1981 ,werden 73.000 politie-
rechterzaken en slechts 8.000 meervoudige kamerzaken behandeld.

Blijkens bovenstaande tabel lijken de kort-gedingzaken tamelijk bewerke-
lijk voor de rechter. In 1981 werden ongeveer 5.000 kort-gedingvonnissen op de
arrondissementsrechtbanken gewezen, terwijl de tijdsbestedingspercentages
op 5 en 6% liggen. Qua bewerkelijkheid kunnen de kort-gedingvonnissen tus-
sen de familie(echtscheidings)zaken en de handelszaken/contradictoire von-
nissen in geplaatst worden. De normering van de Commissie van advies ligt in
dezelfde lijn. Uitgegaan wordt - net als bij de handelszaken - niet van de
aangebrachte zaken maar van de vonnissen. De Commissie van advies maakt
tevens onderscheid tussen vonnissen, die door de rechter zelf worden gecon-
cipieerd en die waarbij dit niet het geval is. Indien de rechter zelf het vonnis
concipieert ligt de norm op 4 uur per zaak en indien hij toezicht uitoefent op
het maken van het vonnis op 2 uur en 30 minuten per zaak.

6) Voor fraudezaken, gedetineerdenzaken en snelrecht: 1 uur.
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Vooral de aantallen enkelvoudig gewezen strafzaken (groeipercentage:
61 %) en de aantallen kort-gedingvonnissen (groeipercentage: 83%) zijn in de
periode 1975-1981 het sterkst gestegen. De aanbreng van handelszaken groei-
de in deze periode met 40%, evenals de familie(echtscheidings)zaken. De
meervoudige strafkamerzaken namen slechts met 29% toe. Dit is van belang
voor de toekomstige rechterlijke werkbelasting.

6.2 Werkbelasting in verband met de verdeling van werk tussen rechters

Binnen een commercieel bedrijf is de organisatie van de werkzaamheden
en de verdeling daarvan over de met onderscheiden bekwaamheden toege-
ruste en financieel verschillend gewaardeerde medewerkers afhankelijk van.
de productie die geleverd moet worden. Wanneer de vraag naar het product
sterk toeneemt dienen zich binnen het op de economische markt van vraag en
aanbod opererende bedrijf tal van opties aan om de markt en het eigen belang
zo goed mogelijk te dienen: men kan enerzijds de efficiency opvoeren, auto-
matiseren en tot personeelsuitbreiding overgaan, anderzijds kan het in de
rede liggen te pogen de vraag naar het produkt in een bepaalde richting te
beïnvloeden, zich te specialiseren op de meest succesvolle producten of tot
productdifferentiatie over te gaan.

Overheidsinstellingen genieten, zoals bekend, slechts in beperkte mate de
vrijheid tot het wijzigen van eigen werkstijl en eigen product, zoals commer-
ciële bedrijven dat kunnen. Zij opereren doorgaans op een markt waar vraag
en aanbod niet zozeer door het duidelijke en harde criterium van het financieel
gewin maar veeleer door het vaak vage en zachte criterium van het algemeen
belang bepaald worden. Dit is zeker van toepassing op de justitiële instellin-
gen, waarvan de kosten weliswaar nog op geld waardeerbaar zijn maar de
baten niet of nauwelijks. Is binnen het justitiële veld een instelling als het
openbaar ministerie nog enigszins bij machte de vraag naar zijn product mid-
dels een gericht vervolgings- en transactiebeleid af te stemmen op zijn orga-
nisatorische mogelijkheden, de zittende magistratuur ontbeert deze flexibili-
teit geheel.

De staatsrechtelijke positie van de rechter brengt met zich mee dat deze de
hem voorgelegde problemen alle zonder onderscheid tot de zijne moet maken.
In dat licht bezien is de onafhankelijke rechter een zeer afhankelijke. Wanneer
zijn werklast stijgt zal hem, bij gebreke vaneen navenante uitbreiding van het
gerechtelijke apparaat, niets anders resten dan het werk anders te organise-
ren en te verdelen op straffe van toenemende achterstanden, welke ten koste
gaan van zijn eigen (arbeids)satisfactie en die der justitiabelen. Zoals bleek
uit hoofdstuk 1 is de groei van het aantal rechterplaatsen in de periode 1970-
1980 ver achtergebleven bij de groei van het aantal zaken.

Binnen de rechterlijk-organisatorische sfeer zijn er een drietal wegen om de
productiecapaciteit van de arrondissementsrechtsbank bij een sterk toe-
nemende vraag naar recht op een aanvaardbaar peil te houden.

In de eerste plaats is er de mogelijkheid in sterkere mate van meer- op
enkelvoudige rechtspraak over te gaan. Verder kunnen de rechters zich spe-
cialiseren op onderscheiden rechtsgebieden. Deze beide mogelijkheden be-
treffen het optimaliseren van de verdeling van het werk over de beschikbare
rechters: De derde mogelijkheid betreft een andere verdeling van het werk tus-
sen rechters en ondersteunend personeel, welke in 6.3 besproken zal worden.
De mate waarin de ene weg met succes bewandeld zal kunnen worden, is veel-
al sterk afhankelijk van de begaanbaarheid der andere wegen.

6.2.1 Enkelvoudig en meervoudig werkverband

Blijkens de enquête onder de Bredase, Zutphense en Amsterdamse rech-
ters waardeert men het instituut van de unusrechter meer positief dan nega-
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tief. De rechters waren overwegend van oordeel dat de enkelvoudige
rechtspraak de productiviteit van het rechterlijk bedrijf ten goede komt. Het
instituut werkt tevens gunstig uit op de werkomstandigheden van de rechters
in die zin dat zo een groter beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de
(alleensprekende) rechter gedaan wordt en een beter contact met de justitia-
belen tot stand gebracht kan worden. Enkelvoudige rechtspraak leidt, naar
hun oordeel, niet zonder meer tot minder arbeidssatisfactie dan het meervou-
dig rechtspreken, maar wel tot minder mogelijkheden tot een goed zakelijk
contact met collega's. Enkelvoudige behandeling brengt tenslotte voor de
justitiabelen naast minder lange wachttijden het voordeel van een beter con-
tact met de rechter met zich mee.

Of het meer toepassen van enkelvoudige rechtspraak de kwaliteit van de
rechtspraak in gevaar brengt was echter bij de geënquêteerde rechters een
omstreden zaak. Het zou enigermate ten koste kunnen gaan van de genuan-
ceerdheid en doordachtheid van oordeelsvorming en het maken van fouten
kunnen bevorderen. Tevens zou de eenheid van jurisprudentie daardoor enigs-
zins in gevaar gebracht kunnen worden.

De overwegend positieve houding der geënquêteerde rechters ten opzichte
van een omvangrijk gebruik van enkelvoudige rechtspraak zal waarschijnlijk
wel binnen de rechterlijke macht in brede kring gedeeld worden. De menings-
vorming in dezen staat in directe wisselwerking met de praktijk van toenemen-
de werklast (Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie, 1984 en
Commissie van advies inzake normen en werkwijze arrondissementsrecht-
banken, 1984). Binnen de administratieve rechtspraak wordt in een groeiend
aantal zaken enkelvoudig beslist. Binnen de gewone rechtspraak doet de
alleensprekende kantonrechter van oudsher al zeer veel zaken af.

Op de arrondissementsrechtbanken wordt het merendeel der strafzaken
door de enkelvoudige (politie)rechter afgedaan. Het landelijke percentage van
politierechter-afdoeningen bedroeg in 1982 84% van alle door de arrondisse-
mentsrechtbank afgedane strafzaken. De verschillen per rechtbank zijn ech-
ter nog vrij groot.7) Ook is het instituut van de alleensprekende kort-geding-
rechter tot een ongekende bloei gekomen. Voor de periode 1975-1981 geldt
een groei van 85% in uitgesproken kort-gedingvonnissen en een groei van
61% in afdoeningen door de politierechter, terwijl de groei in afdoeningen
door de meervoudige strafkamer slechts 29% bedraagt. Het sterk toenemend
gebruik van de enkelvoudige rechtspraak in kort-geding- en strafzaken wordt,
formeel-wettelijk gesproken, niet bepaald door binnen de arrondissements-
rechtbank levende opties maar door degenen, die deze zaken aanbrengen. In
6.4 zal nader uiteengezet worden dat de toegankelijkheid van deze vormen van
rechtspraak soms in belangrijke mate beïnvloed worden door rechterlijke in-
zichten daaromtrent.

Het gebruik van de unusrechter in handels- en familie(echtscheidings)-
zaken is formeel wel - binnen de ruime marges van de Wet op de Rechterlijke
Organisatie - afhankelijk van binnen de arrondissementsrechtbanken leven-
de inzichten. De verstekzaken worden ingevolge de wet al sedert 1928 bijna
geheel enkelvoudig afgedaan. Met betrekking tot referte- en (andere) contra-
dictoire familie(echtscheidings)- en handelszaken vindt sedert de vijftiger
jaren een onmiskenbare verschuiving plaats van meervoudige naar enkelvou-
dige behandeling. In de vijftiger jaren deden nog slechts enkele arrondisse-
mentsrechtbanken refertes enkelvoudig af; enkelvoudige afdoening van con-
tradictoire zaken was uitzonderlijk (Drabbe, 1959). Uit een onderzoek ten be-
hoeve van de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (Ver-
woerd, 1980) bleek dat in de periode 1971-1979 het landelijk percentage enkel-
voudige afdoeningen van refertes steeg van 50% tot boven de 90%. In dezelf-

7) Extremen in dat zelfde jaar waren de arrondissementsrechtbanken te Leeuwarden (77%) en
's-Hertogenbosch (79%) enerzijds en die te Utrecht (89%) en Alkmaar (91 %) anderzijds.
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de periode steeg het landelijke percentage enkelvoudige afdoeningen in (an-
dere) contradictoire zaken van 26% naar ongeveer 60%. Voor 1977-1979 gold
nog wel dat er in dezen niet sprake was van een uniforme lijn bij de rechtban-
ken. Dertien van de negentien rechtbanken deden (andere) contradictoire
zaken overwegend enkelvoudig af, bij vier rechtbanken was meervoudige af-
doening de regel en bij twee rechtbanken werd evenveel enkel- als meervoudig
afgedaan. De verschillen betroffen vooral de afdoening van contradictoire
handelszaken.

Voor de werkbelasting van de rechter in handels- en familie(echtscheidings)-
zaken zijn - zoals reeds aangegeven in 6.1 - de zaken die tot een volledige
procedure leiden, de (andere) contradictoire zaken, het meest zwaarwegend.
Refertezaken en in nog sterkere mate verstekzaken kosten hem doorgaans
weinig tijd, aangezien de afwikkeling hiervan in belangrijke mate aan het ge-
rechtssecretariaat kan worden overgelaten. Het onderzoek ten behoeve van
de staatscommissie bevestigt dit.

De meest recente statistiek over procedurevarianten in zaken, onderschei-
den naar onderwerp van eis, dateert van 1972-1977.8)

Anno 1977 leidde ongeveer éénderde van de aangebrachte handels- en fami-
lie(echtscheidings)zaken tot een volledig contradictoire behandeling 9) Aange-
zien de meervoudige afhandeling van (andere) contradictoire zaken voor de
rechterlijke werkbelasting het meest zwaarwegend is, worden te dien aanzien
de landelijke cijfers gepresenteerd:

Tabel 16: Meervoudige afdoening van (andere) contradictoire zaken in echtscheidings- en handels-
zaken, 1977.

Onderwerp van eis

Meervoudig + contradictoir:
percentage van het totaal
aantal afdoeningen per
onderwerp van eis*)

Echtscheiding 10%

Wanprestatie 17%

Onrechtmatige daad 39%

Andere handelszaken 35-77% (afhankelijk van
onderwerp van eis)

') Bewerking HDORR-enquêtegegevens

Uit deze tabel kan geconcludeerd worden dat slechts een klein - meervou-
dig en contradictoir - deel van de voor de werklast der arrondissements-
rechtbanken zo belangrijke echtscheidingszaken arbeidsintensief voor de
rechters lijkt te zijn. De bewerkelijkheid van een geringer aantal handelszaken
(van de verschillende typen handelszaken zijn de wanprestaties kwantitatief
het belangrijkst) lijkt in dit verband beduidend hoger te liggen. Toegepast op
de voor de rechterlijke tijdsbesteding aan zaakgebonden werkzaamheden zo
essentiële tabel 15 betekent dit dat slechts een zeer klein deel van de plus-
minus 33.000 in 1981 aangebrachte echtscheidingszaken (welke bijna alle tot
een eindvonnis leiden) en een beperkt deel van de plusminus 31.000 in 1981
aangebrachte handelszaken (welke waarschijnlijk slechts voor een deel tot
een eindvonnis leidt) relatief veel tijd van de rechters zou hebben gevergd.

Deze voor de rechterlijke werkbelasting belangrijke aanwijzing kan helaas
niet geruggesteund worden door enkel- en meervoudige tijdschrijfgegevens in
deze zaken, aangezien de invulling daarvan door de rechters te gebrekkig was
om daar gevolgtrekkingen aan te mogen verbinden.

Deze aanwijzing kan ook niet teruggevonden worden in de recente gerech-
telijke statistiek met betrekking tot, procedure- en eindvonnisvariabelen in
echtscheidings- en (vooral) handelszaken, uitgesplitst naar onderwerp van

8) HDORR-enquête civiele procedures, 1972-1977.

9) In dat jaar leidde ongeveer de helft der zaken tot een verstekvonnis en ongeveer eenzesde tot een
refertevonnis.
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eis. Hier is sprake van een groot manco. Ook voor de kantongerechten geldt
dat - voor een adequate bedrijfsvoering noodzakelijke - gegevens omtrent
de verwerking van civiele zaken nog niet middels de officiële statistiek ver-
werkt worden.

Met betrekking tot de enkel- en meervoudige tijdsbesteding van strafrech-
ters zijn de tijdschrijfgegevens bruikbaarder. Veel enkelvoudige (politie-
rechter-) zaken namen weinig, weinig meervoudige kamer-zaken veel rechter-
lijke werktijd in beslag. Dit is in overeenstemming met de normering van deze
werkzaamheden door de commissie van advies, zoals in 6.1 behandeld: poli-
tierechterzaken werden genormeerd op 40 minuten en meervoudige kamer-
zaken op 9 uur rechtertijd per stuk.

Tabel 17: Enkel- en meervoudige tijdsbesteding van de Bredase en Zutphense strafrechters in ver-
band met de landelijke strafrechtelijke statistiek, 1981.

Tijdsbesteding: Werklast:
percentage van alle absoluut aantal
tijdsbesteding aan afdoeningen in
strafzaken op de den lande
arrondissementsrecht-
banken te Breda en
Zutphen

Enkelvoudig 28% 73.000 politierechterzaken
Meervoudig 67% 8.000 meervoudige strafkamer-

zaken .
Onbekend 5%

Duidelijk is dat de door het openbaar ministerie in gang gezette trend naar
meer enkelvoudige in plaats van meervoudige afdoening, welke waarschijnlijk
voor een deel te verklaren valt uit de groeiende rechterlijke werkbelasting, een
positieve invloed heeft uitgeoefend op deze werkbelasting. Dit gaat uiteraard
ook op voor de door de magistratuur geïnitieerde of gestimuleerde groei van
enkelvoudige afdoening in civilibus. Dat deze ontwikkelingen zich niet op alle
arrondissementsrechtbanken in gelijke snelheid hebben voorgedaan mag
geen verwondering wekken aangezien de rechterlijke onafhankelijkheid zich
ook op het niveau van het functioneren der afzonderlijke arrondissements-
rechtbanken vermag uit te drukken.

De Commissie van advies staat positief ten opzichte van de tendens der af-
gelopen jaren de unusrechtspraak op ruime schaal toe te passen. Zij doet te-
vens de fundamentele aanbeveling om te komen tot een andere werkverdeling
tussen de rechters van de meervoudige strafkamer. Momenteel is de werkver-
deling zodanig dat de voorzitter van de kamer de zwaarste taak heeft omdat
hij, naast kleinere aan zijn functie verbonden taken bv.: de appointering) als
eerste de ondervraging ter zitting doet. Blijkens een recent WODC-onder-
zoek 10) bij de meervoudige strafkamer van een middelgrote rechtbank namen
de bijzitters van de bij het onderzoek betrokken strafkamer bepaalde taken
voor hun rekening, zoals het bewijstechnisch nalopen van de telastelegging
en het nakijken en paraferen van het geconcipieerde vonnis. De Commissie
van advies staat echter een veel verdergaande taakverdeling voor, waarbij
elke rechter van de strafkamer - als `rapporteur' - zich op één of meer zaken
in het bijzonder voorbereidt opdat hij als eerste de ondervraging ter zitting
doet en toeziet op de uitwerking van de beslissing. Deze werkwijze vergt wel
dat de bijzittende rechters reeds behoorlijk zijn ingewerkt doch heeft tot voor-
deel dat de taak van de voorzitter der strafkamer verlicht wordt, dat het werk
van de bijzitters meer verantwoordelijk en aantrekkelijk wordt en dat men el-
kaar over en weer kan 'opleiden'.

10) In 1985 te publiceren onder de titel: "Gelet op de persoon van de rechter. Een studie naar de
besluitvorming van de meervoudige strafkamer", door dr. P.C. van Duijne en mr. J.R.A. Verwoerd.
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Het is bekend dat op arrondissementsrechtbanken diverse informele taak-
verdelingen tussen de rechters voorkomen. In de civiele sector van de Amster-
damse rechtbank is bv. sprake van de zogenaamde `duo-rechtspraak', waarbij
één rechter het vonnis concipieert en een van zijn collega's het concept kri-
tisch meeleest. Slechts in geval van verschil van mening tussen de rechters
wordt een derde collega ingeschakeld. Een ander voorbeeld van een informeel
werkverband tussen rechters kan eveneens ontleend worden aan de Amster-
damse praktijk (de meervoudige strafraadkamer inzake voorlopige hechtenis,
Frid, 1982, blz. 218). De rechters van het college verdelen de te bestuderen
dossiers: de voorzitter bestudeert de verlengingszaken en de twee bijzitters
krijgen elk de helft van de nieuwe zaken. Deze twee maken een uittreksel van
de belangrijkste dossierstukken. De voorzitter neemt hier vervolgens kennis
van. Alleen bij een ingewikkelde zaak of twijfel over de noodzaak van de voor-
tzetting van de voorlopige hechtenis geeft deze de zaak te lezen aan de andere
bijzitter, zodat ze alle drie op de hoogte zijn.

Tenslotte kunnen naar aanleiding van de algemene constatering dat de en-
kelvoudige rechtspraak de - traditioneel - meervoudige rechtspraak op de
arrondissementsrechtbanken de laatste jaren in belangrijke mate terugge-
drongen heeft twee fundamentele vragen opgeworpen worden. In de eerste
plaats is het de vraag of de productiviteit van de rechtspraak nog substantieel
gediend zal worden.door een verdergaande inschakeling van de unus-rechter.
In de tweede plaats is het de vraag of de kwaliteit van de rechtspraak hierdoor
niet te zeer in gevaar gebracht wordt.

De tweede vraag is nog niet voorwerp geweest van empirisch onderzoek.
Blijkens de enquête van het tijdsbestedingsonderzoek en een tweetal publica-
ties in het kader van de rechterlijke organisatie (Staatscommissie Herziening
Rechterlijke Organisatie, 1978 en Verwoerd, 1980) is men binnen de rechter-
lijke macht bevreesd voor kwaliteitsverlies van de rechtspraak indien de meer-
voudige behandeling van zaken te ver teruggedrongen wordt. Bovendien ver-
vult de meervoudige behandeling van zaken een belangrijke opleidingsfunctie
ten behoeve van aankomende rechters.

De eerste vraag kan op basis van het voorafgaande in meer concludente zin
beantwoord worden. Het nog verder uitbreiden van de enkelvoudige
rechtspraak in strafzaken zal, gezien het grote tijdsbeslag dat meervoudige
zaken op de rechters leggen, stellig ontlastend uitwerken. Wegens het ontbre-
ken van de desbetreffende tijdschrijfgegevens is een dergelijke uitspraak ten
aanzien van de familie- en handelssector nog niet hard te onderbouwen. Voor
de handelsrechtelijke zaken, waar nog wel een substantieel deel van de zaken
meervoudig wordt afgedaan, lijkt echter slechts in beperkte mate tijdwinst te
boeken, aangezien in de praktijk het zwaartepunt van het werk, nl. het conci-
piëren van het vonnis (zie ook tabel 19), op de schouders van één der rechters
of de raio-griffier rust en dè andere twee rechters kunnen volstaan met het
meelezen van het concept. Dit alles neemt niet weg dat de omvang van de toe-
passing van enkelvoudige rechtspraak in (contradictoire) handels- en straf-
zaken thans waarschijnlijk nog te zeer verschillend is per arrondissements-
rechtbank.

6.2.2 Specialisatie van de rechter

Er zijn 19 arrondissementsrechtbanken, die tot op zeer grote hoogte onaf-
hankelijk van elkaar opereren. De uiteenlopende grootte van de rechtbanken
leidt ertoe dat de organisatorische problemen voor een zeer grote rechtbank
als die te Amsterdam enerzijds en een serie zeer kleine rechtbanken ander-
zijds totaal verschillend liggen. Bij een rechtbank als die van Amsterdam zijn
de mogelijkheden op het terrein van taakverdeling van een andere orde als die
van kleine rechtbanken. Dit betreft onder meer de specialisatie.

Het begrip specialisatie van de rechter wekt snel misverstanden. Onder-
scheid moet nl. gemaakt worden tussen organisatorische specialisatie en
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persoonlijke specialisatie. Bij organisatorische specialisatie gaat het om
taakverdeling binnen het gerecht, al dan niet het gevolg van wettelijk voorge-
schreven specialisatie (zoals de kinderrechter, en rechter-commissaris in
strafzaken); bij persoonlijke specialisatie is de rechter, gelet op zijn bijzon-
dere kennis en ervaring op een rechtsgebied, een specialist die te vergelijken
is met een medisch specialist. Beide begrippen kunnen elkaar naderen: naar-
gelang een rechter langer werkzaam is binnen een organisatorisch gespeciali-
seerde eenheid, zal hij ook een grotere persoonlijke deskundigheid krijgen op
dat bepaalde rechtsgebied. Wanneer hij echter overgeplaatst wordt naar een
eenheid, die gespecialiseerd is op een ander rechtsgebied, begint hij als het
ware weer opnieuw. Voorzover niet uitdrukkelijk anders aangegeven wordt het
begrip specialisatie hierna in organisatorische zin gebruikt.

Is voor een zo efficiënt mogelijke verwerking van het aanbod van zaken een
zekere mate van specialisatie nodig? In de juridische wereld acht men dit on-
vermijdelijk. In het begin van de zeventiger jaren waren belanghebbende per-
sonen en instanties vrijwel unaniem van mening dat de rechters meer gespe-
cialiseerd te werk dienden te gaan (Rapport van de Werkgroep Wiersma, 1972,
blz. 28). Recent hebben de Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organi-
satie en de Commissie van Advies normen en werkwijze arrondissements-
rechtbanken zich in deze zin uitgelaten.

Waar ligt het optimum van specialisatie? Waar overtreffen de nadelen de
voordelen van uitbreiding van dit instituut? Deze vraag is moeilijker te beant-
woorden dan de voorafgaande. Bekende vormen van specialisatie lagen van-
ouds in de tweedeling civiel rechtlstrafrecht en in de tweedeling zaken ad rem
(handelsrecht)Izaken ad personam (straf- en familierecht). Mede op basis van
het onderhavige tijdbestedingsonderzoek kunnen deze tweedelingen thans
beter vervangen worden door de driedeling straf-, familie- en handelsrecht.

Uit de enquête onder de Bredase en Zutphense rechters bleek dat men over
het algemeen duidelijk geporteerd was voor een uitbreiding van de rechter-
lijke specialisatie op basis van productiviteits- en kwaliteitsoverwegingen. De
rechtzoekenden zouden een deskundiger oordeel tegemoet kunnen zien en
wat minder lang op de afwikkeling van zaken hoeven wachten. Bovendien zou
de eenheid van landelijke rechtspraak er gunstig door beïnvloed kunnen wor-
den. Vanuit het oogpunt van de bestaande situatie werden er evenwel kriti-
sche kanttekeningen geplaatst: de inzetbaarheid en vervangingsmogelijkheid
van rechters zouden geringer worden, het werkverband zou eenzijdiger zijn en
minder arbeidsvoldoening bieden en voor de rechter-specialist zouden er min-
der carrièreperspectieven zijn.

Om thans voor promotie in aanmerking te komen geldt doorgaans dat een
rechter all-round dient te zijn. Dit brengt evenwel met zich mee dat rechters
snel - veelal na twee jaar - wisselen van specialisatie. Gezien de inwerk-
periode die hiermee telkenmale gemoeid is, bevindt het rendement van de
rechterlijke inspanningen zich op een lager niveau dan - bedrijfsorganisato-
risch gezien - mogelijk is. Een geënquêteerde rechter, afkomstig uit de parti-
culiere werksfeer, merkte in dit verband op: "ik ken geen enkele tak uit het het
bedrijfsleven waar de mensen zo kort op hun plaats blijven zitten als bij het
rechtbankbedrijf".

De arrondissementsrechtbanken vervullen zo in belangrijke mate een oplei-
dingsfunctie ten behoeve van de beter betaalde promotieplaatsen op de kan-
tongerechten en de gerechtshoven. Dit leidt, zoals gezegd, tot uitholling van
de kwaliteit en de productiviteit van het rechterlijk werk op de arrondisse-
mentsrechtbank. De zuigkracht van promotieplaatsen elders doet zich trou-
wens ook gelden op het ondersteunend niveau: vele gerechtssecretarissen
worden gerecruteerd uit de beste krachten van het griffiepersoneel op de
arrondissementsrechtbanken.

Is er overal in den lande een gelijke mate van specialisatie onder de rech-
ters bij de arrondissementsrechtbanken? In het rapport 'Taakverdeling binnen
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de rechtbanken' (Hengelbrock en Van Teeffelen, 1981) wordt verslag gedaan
van een desbetreffend onderzoek. Daarbij is bezien in hoeverre er bij de recht-
banken enkelvoudige en meervoudige kamers zijn in de strafsector, familie-
sector en handelssector, bestaande uit rechters die (nagenoeg) uitsluitend in
één van die drie sectoren werkzaam zijn. Tabel 18 is overgenomen uit dit
rapport.

Tabel 18: Gespecialiseerde enkelimeervoudige kamers bij de arrondissementsrechtbanken, 1980.

Meervoudige kamers Enkelvoudige kamers
Feitelijke

Arrondissements-
sterkte per

ultimo 1980
straf-

sector
familie-*

sector
handels-*

sector
straf-

sector
familie-*

sector
handels-*

sector
rechtbanken (aant. rechters)

1. Amsterdam 48 X X X X X
2. 's-Gravenhage 39 X - - X X X
3. Rotterdam 35 X X -
4. Arnhem 24 X - - X -
5. Den Bosch 28 X X X X X X
6. Utrecht 23 X - - X - -
7. Breda 20 X X X - X -
8. Haarlem 19 X X X X X -
9. Maastricht 19 - X - -

10. Roermond 13 - X X X
11. Leeuwarden 11 - X X - - X
12. Groningen 11 ? ? ? ? ?

13. Almelo 10 - X X -
14. Alkmaar 11 - X -
15. Dordrecht 11- - X X -
16. Zutphen 11 - X -
17. Zwolle 9 -
18. Middelburg 7 - X
19. Assen 9 -

De familiesector inclusief de kinder(straf)zaken. De familie- en handelssector eventueel met in-
begrip van extra-judiciële zaken en faillissementen.

Uit deze tabel en andere gegevens uit het rapport kunnen twee conclusies
worden getrokken.
a. Verdergaande specialisatie is pas mogelijk bij een minimale rechtbank-

grootte. Er zijn rechtbanken die voor de drie grote rechtsgebieden meervou-
dige kamers kunnen formeren en ook nog ruimte hebben voor een rechter-
commissaris in strafzaken, een kinderrechter en een kort-gedingrec.hter.
Rekening houdend met een enigszins wisselend aanbod van zaken, met
enige reserve voor vakantie, eventueel langdurig zieken en openstaande
vacatures komt men al snel op een minimale bezetting van 15 rechters. Ge-
zien de sterktecijfers over 1980 (en ook de wat hogere over 1982), voldoen
alleen de rechtbanken Amsterdam tot en met Maastricht aan die norm. De
10 overblijvende rechtbanken hebben onvoldoende rechters om (voldoen-
de) toe te komen aan deze vorm van gespecialiseerd werken.

b. Van de rechtbanken, die voldoende groot zijn om wel te kunnen werken met
gespecialiseerde rechters kan niet gezegd worden dat dit ook altijd ge-
beurt. Daar zijn ook werkindelingen in zwang, waarbij de rechters in meer-
dere kamers of sectoren werkzaam zijn.

De eerste conclusie leidt - uitgaande van het bestaande takenpakket der
rechtbank - tot een pleidooi voor arrondissementsrechtbanken met een mini-
male bezetting van 15 rechters. De tweede conclusie roept de vraag of op enig
centraal niveau niet gestreefd zou moeten worden naar een werkwijze, waarbij
rechters op de grotere rechtbanken uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in een
van de drie grote sectoren werkzaam zijn.
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6.2.3 Specialisatie en rechtbankgrootte

Geluiden in de richting van rechtbanken met een minimale omvang zijn niet
nieuw. In 1972 richtten de presidenten van de arrondissementsrechtbanken
zich in deze zin tot de werkgroep Wiersma, die de weg voorbereidde voor de in-
stelling van de Staatcommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (Werk-
groep Wiersma, 1972). De presidenten waren van mening dat het uit een oog-
punt van efficiency aanbeveling verdient om de aantallen arrondissements-
rechtbanken (en gerechtshoven) te verminderen, waarbij gestreefd zou dienen
te worden naar colleges van voldoende omvang om daarin onder meer met
enige kans op succes specialisatie door te voeren.

In juni 1984 heeft de staatscommissie (Eindrapport, deel 1) de minister
geadviseerd de bestaande gerechten van eerste aanleg te integreren. In het
nieuwe gerecht van eerste aanleg is sprake van de navolgende specialisaties:
1. strafrechtspraak;
2. familierechtspraak;
3. (overige) civiele rechtspraak;
4. arbeids- (alsmede ambtenaren- en sociale verzekerings-)rechtspraak;
5. arob-rechtspraak;
6. belastingrechtspraak.

Deze geïntegreerde gerechten zullen dan veel omvangrijker zijn dan de hui-
dige doorsneearrondissementsrechtbanken.

Dit houdt in de nieuwe opzet tevens in dat niet vastgehouden zal kunnen
worden aan het principe dat een rechter all-round dient te zijn. De Staatscom-
missie (Eindrapport, 1984, blz. 7) is van oordeel dat moet worden gestreefd
naar een structuur waarin rechters telkens gedurende een niet al te korte pe-
riode - bv. vier jaar - op een bepaald deelgebied werkzaam zijn. Ook zou het
bestaande carrièrepatroon dan - door het wegnemen van financiële prikkels
middels een andere salariëring - doorbroken moeten worden.
- In de enquête werd een op specialisatie gerichte vraag aan de Bredase en
Zutphense rechters gesteld. Geen van de respondenten was van mening dat
binnen een geïntegreerd gerecht van eerste aanleg een rechter all-round zou
kunnen of moeten zijn. Een rechter zou hetzij gespecialiseerd kunnen zijn op
twee (eventueel drie) rechtsgebieden, hetzij enigszins all-round maar met één
of meer bijzondere aandachtsterreinen.

Interessant in dit verband is het om enige bevindingen uit de enquête bij de
Amsterdamse arrondissementsrechtbank weer te geven. Naar huidige Neder-
landse maatstaven is deze rechtbank met zijn ongeveer 50 rechters een
mammoet-gerecht, echter bezien in het licht van de mogelijke aanbevelingen
van de staatscommissie zou een gerecht van een dergelijke omvang een min-
der uitzonderlijke positie innemen. Aan 20 Amsterdamse rechters werd ge-
vraagd welke vóór- en nadelen waren verbonden aan het werken bij een zo
grote rechtbank als de hunne.

Uit de antwoorden van de rechters bleek van een spanningsverhouding tus-
sen de - theoretische - mogelijkheden van een grote organisatie en haar -
feitelijke - onmogelijkheden. In theorie zou een grote rechtbank een arsenaal
van mogelijkheden bieden ten aanzien van specialisatie, unusrechtspraak,
assistentieverlening en het toepassen van geavanceerde apparatuur. Echter
in de praktijk bleken de kwaliteit van de assistentieverlening en de mogelijk-
heden tot onderlinge contacten, overleg en coordinatie te Amsterdam regel-
matig voorkomende knelpunten.

De knelpunten deden zich binnen de rechtbank op verschillende plaatsen
verschillend gevoelen. In dat verband is het de moeite waard nader in te gaan
op de Amsterdamse organisatiestructuur. Uit de vraaggesprekken bleek, dat
binnen de arrondissementsrechtbank een aantal gespecialiseerde units
opereren, die beter lopen dan de kamers die op een andere wijze zijn georgani-
seerd. Het ging hierbij om de unit kort geding (president, co-president en twee
vice-presidenten), de unit rechter-commissarissariaat faillissementen (2 rech-
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ters) en de unit rechter-commissariaat strafzaken (5 rechters onder leiding van
een vice-president).

Kenmerken van deze units zijn:
a. meerdere rechters zijn op een bepaald terrein werkzaam en kunnen elkaar

gemakkelijk vervangen;
b. een goede werkverdeling;
c. werkruimten voor de rechters, die daarin geregeld - ook buiten de zittings-

uren - aanwezig zijn, waardoor goed overleg en
d. een directe samenwerking met bepaalde, evenals gespecialiseerde ge-

rechtssecretarissen en ambtenaren van de griffie mogelijk is;
e. een eigen administratieve verwerking.

Door deze kenmerken is sprake van een meer flexibele organisatie-eenheid,
die minder last heeft van overbelasting en opeenhoping van werk.

Om tegemoet te komen aan het reeds gesignaleerde bezwaar van gebrek
aan overleg en coordinatie zijn in Amsterdam verder alle onderdelen van de
rechtspraak (buiten de unit kort geding, die rechtstreeks onder de president
blijft ressorteren) samengevoegd in twee sectoren van ongeveer 20 rechters,
nl. een sector civiele rechtspraak en een sector strafrechtspraak, elk onder lei-
ding van een sectorhoofd (vice-president).

De sectorhoofden, die namens de president de dagelijkse leiding uitoefe-
nen in hun sector, vergaderen wekelijks met de president, waarbij informatie
wordt uitgewisseld en waarbij het beleid uitgestippeld wordt. De sectorhoof-
den vergaderen regelmatig met de onder hen ressorterende kamervoorzitters
en coordinatoren alsmede van tijd tot tijd met alle leden van hun sector. Op
deze wijze hoopt men in Amsterdam alle rechters zoveel mogelijk bij het doen
en laten binnen de rechtbank als geheel te betrekken en de onderlinge band te
verstevigen.

Uit een onderzoek bij het = naar Nederlandse begrippen - zeer grote")
Amtsgericht te Hamburg (Bauer, Blankenburg en Tréiber, 1983) blijkt dat het
werken met kleine gedecentraliseerde units binnen de rechtbank (met
gebruikmaking van moderne apparatuur) zowel de productiviteit als de
arbeidssatisfactie sterk ten goede komt, onder meer omdat men meer betrok-
ken is bij en zich meer verantwoordelijk voelt voor het werk dan bij grote cen-
trale organisaties het geval is. Men keert hier derhalve enigszins terug van het
vigerende - voorheen kritiekloze - centraliseringsdenken.

Op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen kunnen
enkele centrale stellingen geponeerd worden. In de eerste plaats worden de
kwalitatieve en bedrijfsorganisatorische mogelijkheden van specialisatie on-
voldoende,benut indien door de zuigkracht van promotieplaatsen op andere
gerechten goede krachten slechts beperkte tijd inzetbaar zijn. In de tweede
plaats is verdergaande specialisatie pas mogelijk bij rechtbanken van mini-
male omvang. Voorstellen tot integratie van gerechten - zoals door de
Staatscommissie gedaan zijn - kunnen hier positief op uitwerken. In dat ver-
band lijkt het dan ook wel te verdedigen dat men rechtbanken nodig heeft -
uitgaande van het bestaande takenpakket der rechtbank - met een minimale
bezetting van 15 rechters en dat de omvang boven dit minimum kan variëren,
mits sprake is van een passende organisatiestructuur. Een bezwaar tegen
zeer grote rechtbanken (boven de 30 à 35 rechters) lijkt wel, dat er 'rechtban-
ken' binnen de rechtbank ontstaan waarbij rechters alleen de collega's uit de
sector waarbinnen ze werkzaam zijn, nog goed kennen en dat rechters aldus
het gevoel van verbondenheid met het gehele bedrijf kwijtraken. Voorts dat
een organisatiestructuur kan ontstaan met hiërarchische en bureaucratische
tendensen.

11) In de Bondsrepubliek Duitsland is het aantal aan de gerechten verbonden rechters gemiddeld
veel groter dan in Nederland. Een doorsnee Amtsgericht telt vijf à tien rechters. Zeer grote Land-
gerichte tellen zelfs meer dan 100 rechters.
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6.3 Werkbelasting in verband met de verdeling van werk tussen rechters en onder-
steunend personeel

Zoals geschetst in de inleiding van 6.2 is er ingeval van toenemende werk-
belasting per rechter naast de mogelijkheid tot het optimaliseren van de ver-
deling van het werk over de beschikbare rechters ook de mogelijkheid tot het
toepassen van andere verdeelsleutels van het werk tussen rechters en het
ondersteunend personeel. In dat laatste geval zal gestreefd worden naar het
uitbreiden van de ondersteuning aan de schaarse en duurbetaalde rechter al
naar gelang de mogelijkheden van het gerechtssecretariaat en de griffie dit
toelaten. -,

Op de arrondissementsrechtbanken lijkt het management van de gerechts-
secretariaatsen griffiewerkzaamheden onvoldoende aangepast aan de
nieuwe eisen des tijds. Hier is sprake van een belangrijke flessehals, die een
efficiëntere verwerking van zaken belemmert. In dit verband is het opmerkelijk
dat het aantal ondersteunende functionarissen op arrondissementsrechtban-
ken (en parketten, zie tabel 2) in de periode 1970-1982 veel sterker toenam dan
het aantal rechters. Deze uitbreiding heeft blijkbaar niet geresulteerd in het
elimineren van de werkbelastingsproblemen. Dit levert de aanwijzing op dat
men oplossingen niet zozeer in de kwantiteit van rechtbankpersoneel maar
vooral in de kwaliteit van het management van het werk moet zoeken.

In hoofdstuk 3 kwam ter sprake dat de geënquêteerde rechters vooral het
gebrek aan infrastructuur, zowel in de personele als in de technische sfeer,
van negatieve invloed achtten op hun werkbelasting. Zij waren van oordeel dat
het vanuit het oogpunt van de efficiëntie, de arbeidsvoldoening (de rechters
zouden meer tijd ter beschikking willen hebben voor de moeilijke en belang-
rijke zaken) en van de belangen der justiabelen (een snellere afwikkeling van
zaken) aanbeveling verdient de ondersteuning aan de rechter te verhogen. In-
dien de personele en technische infrastructuur van de arrondissementsrecht-
bank op een sterk verbeterd niveau gebracht zou kunnen worden, zou de kwali-
teit van de rechtspraak er ook niet onder hoeven te lijden. Dit zou wel implice-
ren dat aan het gerechtssecretariaat meer en moeilijker werkzaamheden moe-
ten worden toevertrouwd.

De Commissie van advies legt in haar interimrapport (december 1982) dan
ook terecht het zwaartepunt van haar aandacht op deze aspecten. Daartoe in-
ventariseerde zij ten aanzien van alle categorieën van zaakgebonden werk-
zaamheden welke activiteiten in principe door het gerechtssecretariaat en
welke door de rechter zelf dienden aangevat te worden.

De Commissie staat op het standpunt dat de rechter tenminste twee taken
dient te behouden, nl. de behandeling ter zitting en het nemen en motiveren
van de beslissing. De voorbereidende handelingen en de afwerking van zaken
zouden meer en meer door anderen, onder verantwoordelijkheid van de rech-
ter, kunnen geschieden. De eindcontrole zou te allen tijde bij de rechter die-
nen te berusten: hij kan instructies geven, hij dient zijn medewerkers doel-
matig te kunnen inschakelen en hij moet kunnen en leren vertrouwen op het
materiaal dat zij - in grote mate van zelfstandigheid - voor hem gereed
maken.

De rechter dient, aldus de Commissie, te kunnen beschikken over gespecia-
liseerde assistenten, die op bepaalde rechtsgebieden voor lange tijd inzet-
baar zijn, zodat de continuïeit in de behandeling van zaken gewaarborgd
wordt. Hiertoe is intensivering van het overleg tussen het presidium en de grif-
fier van de arrondissementsrechtbank gewenst.

Aangezien uit de voorstellen van de Commissie voortvloeit dat - om de
rechters te ontlasten en om hun hooggekwalificeerde vaardigheden beter te
kunnen benutten - meer en moeilijker werk naar het gerechtssecretariaat
toegeschoven wordt, zal het ondersteunend apparaat verbeterd en/of uitge-
breid dienen te worden. Dan zal in sterke mate van de voordelen van verre-
gaande automatisering gebruik gemaakt moeten worden en het niveau van de
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gerechtssecretarissen op hoger peil dienen te worden gebracht.12) In laatstge-
noemd verband denkt de Commissie onder meer aan het inzetten van universi-
tair opgeleide gerechtssecretarissen. De ontwikkeling is thans dat nogal eens
juristen ad hoc worden ingezet indien geen S-diplomahouder of S-cursist in
het gerechtssecretariaat kan worden geplaatst. Zo werden tamelijk geruis-
loos en zonder veel selectie voltontair-juristen en `honderd gulden-griffiers'
aangeworven, waardoor een gecoordineerd personeelsbeleid wordt bemoei-
lijkt.

Met het oog op de centrale aanbeveling van de commissie om ten aanzien
van de zaakgebonden werkzaamheden vooral het voorbereidend en na-werk
van de zwaarbelaste rechterlijke schouders te nemen verdienen een aantal
tijdschrijfgegevens bijzondere 'aandacht. Het betreft hier de te Breda en
Zutphen gemeten tijdsbesteding van rechters aan voorbereidings-, zittings- en
nawerkzaamheden.13)

Tabel 19 geeft aan dat per type zaakgebonden werkzaamheden het accent
in de tijdbesteding anders komt te liggen. Uit de Bredase en Zutphense gege-
vens blijkt dat:
a. in handelszaken de rechters het merendeel van hun tijd besteden aan

na-(vonnis-concipieer-)werkzaamheden;
b. in strafzaken vooral de voorbereidende (dossier bestuderen) en in wat min-

dere mate de zitti ngswerkzaamheden,veel rechter-tijd vergen;
c. in kort-gedingzaken sprake is van verschillende tijdsbestedingspatronen 14):

te Breda ligt het accent op zittingstijd, te Zutphen op zittings- en
nawerk-(vonnis-concipieer)tijd;

d. in familiezaken de rechterlijke tijdsbesteding te Zutphen niet duidelijk
geaccentueerd is en te Breda relatief de meeste tijd besteed werd aan na-
werk en daarna aan zittingswerk, respectievelijk voorbereidende werk-
zaamheden.

Ten aanzien van de handelszaken is de Commissie van advies (Interimrap-
port, 1982) van oordeel dat het concipiëren van verstekvonnissen door niet
universitair geschoolde gerechtssecretarissen zou kunnen geschieden. Voor
refertevonnissen dient in een aantal gevallen een jurist ingeschakeld te wor-
den. Voor de (andere) contradictoire handelszaken - in de gradatie van zeer
eenvoudig tot zeer ingewikkeld - geldt dat de (uiteindelijke) beslissing wat er
met de zaak moet gebeuren bij de rechter ligt. In de meer ingewikkelde zaken
zal een jurist-griffier of de rechter tijd moeten steken in het concipiëren van
het vonnis.

12) Van de zijde van het gerechtssecretariaat wordt overigens opgemerkt, dat de normencommis-
sies voor de arrondissementsrechtbanken (de Commissie van advies) en voor de gerechtshoven
(in gewone en belasting zaken) nogal eens uitgaan van een te laag niveau van aan (ongegra-
dueerde) gerechtssecretarissen te delegeren werkzaamheden. Daar leeft de mening, dat het mo-
gelijk is, dat bekwame en geschikte gerechtssecretarissen in staat zijn functies te vervullen, die
op academisch niveau liggen. Evenals de rechter werkzaamheden zou moeten afstoten, die heel
goed door het gerechtssecretariaat zouden kunnen worden verricht, zou het gerechtssecreta-
riaat allerlei administratieve werkzaamheden moeten kunnen delegeren aan het administratief
personeel. De secretarissen zouden zich dan bezighouden met een takenpakket op H.B.O.- en
academisch niveau (men zie het rapport van de Adviescommissie secretariaten van de Bond van
Ambtenaren bij de Rechterlijke Macht (BARI) van november 1983).

13 Onder voorbereidingswerkzaamheden worden alle werkzaamheden van de rechter begrepen, die
aan een zitting voorafgaan. Onder zittingswerkzaamheden worden de activiteiten van de rechter
ter zitting begrepen, inclusief mondeling contact met justitiabelen buiten een formele zitting om.
Onder nawerkzaamheden worden alle werkzaamheden begrepen, die de rechter verricht naar
aanleiding van de gehouden zitting en daarnaast alle werkzaamheden in zaken, die niet hebben
geleid tot een zitting doch geheel schriftelijk worden afgedaan.

14) Dit verschil wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel verklaard door meer juridische assis-
tentie bij het concipiëren van het vonnis op de Bredase rechtbank.
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Tabel 19: Tijdsbesteding aan voorbereidings-, zittings- en nawerkzaamheden per categorie van
zaakgebonden werkzaamheden te Breda en Zutphen, 1981.

Gemiddelde tijdsbestedingspercentages per categorie van zaakgebonden werkzaamheden*)

Categorie van Voorbereiding Zitting Nawerk
zaakgebonden Arr.rechtb. Arr.rechtb. Arr.rechtb. Arr.rechtb. Arr.rechtb. Arr.rechtb.
werkzaamheden Breda Zutphen Breda Zutphen Breda Zutphen

1. Handelszaken 13% 9% 19% 10% 66% 80%

2. Strafzaken 48% 46% 32% 36% 19% 16%

3. Familie (echtscheidingszaken) 22% 33% 32% 28% 42% 30%

4. Kort-gedingzaken 25% 12% 55°/o 39% 20% 45%

De geringe tijdsbestedingspercentages met de kwalificatie' overige' of'niet van toepassing' zijn
in deze tabel niet opgenomen. Ten aanzien van de werkzaamheden van de rechter-commissaris
in strafzaken, de rechter in kinderzaken en faillissementszaken bleken deze kwalificaties bij het
bewerken van de tijdschrijfformulieren zo vaak van toepassing dat afgezien werd van het presen-
teren van de desbetreffende tijdschrijfgegevens.

Uit de tijdschrijf- en werklastgegevens bleek dat vooral de na-(vonnis
concipieer-)werkzaamheden arbeidsintensief zijn en dat de handelsrechters
waarschijnlijk aan een beperkt aantal - vooral contradictoire - zaken een
groot aantal uren kwijt zijn. Bovendien vindt juist bij deze beperkte categorie
van zaken nog relatief veel meervoudige afdoening plaats. Op basis van dit
laatste gegeven mag blijkens 6.2.1 echter niet eenvoudigweg geconcludeerd
worden dat de meervoudige afdoening in deze zaken de rechters drie maal zo-
veel tijd kost (immers drie rechters in plaats van één) als de enkelvoudige af-
doening.

Al met al kenmerkt de rechterlijke afhandeling van handelszaken zich door
eengrote arbeidsintensiviteit van een beperkt aantal moeilijke, tot vonnis-
wijzing aanleiding gevende, zaken. Een verschuiving en vermindering van de
rechterlijke werkbelasting ten aanzien daarvan zal slechts kunnen worden
door een uitbreiding van de - door de commissie van advies voorgestelde -
assistentie op hooggekwalificeerd niveau. In 6.4 zal deze kwestie in breder
verband, terzake van de rechterlijke taakopvatting in civiele zaken, nader be-
zien worden.

Ten aanzien van de strafzaken werd op basis van de tijdschrijfgegevens en
de werklastcijfers vastgesteld dat het merendeel van de rechterlijke werktijd
de afhandeling van een relatief klein bij de meervoudige strafkamer aange-
brachte zaken betreft en dat vooral het voorbereiden van de zitting en (in wat
mindere mate) het zittingsgebeuren de drie leden van de meervoudige kamer
het overgrote deel van hun werktijd kost. De grootste mogelijkheden tot beper-
king van de rechterlijke werkbelasting liggen dan ook - naast het nog verder
uitbreiden van de unusrechtspraak in strafzaken - vooral in het wijzigen van
de werkverdelingen. Enerzijds tussen de rechters onderling ten aanzien van
de (voorbereiding op de) terechtzitting (zie 6.2.1). Anderzijds tussen de rech-
ters en het ondersteunend apparaat ten aanzien van het voor- en nawerk.

De Commissie van advies doet - haar centrale gedachtenlijn getrouw -
naast de aanbeveling het nawerk (het redigeren van vonnissen, beschikkingen
en processenverbaal) zoveel mogelijk aan de gerechtssecretaris over te laten,
het voorstel dat bij de voorbereiding van de terechtzitting veel meer door de
rechters gesteund wordt op de dossierbewerking door (vooral) het gerechtsse-
cretariaat. Niet alleen zal de gespecialiseerde gerechtssecretaris de zg. orga-
nisatorische voorbereiding ter hand dienen te nemen bestaande uit het con-
troleren van dossiergegevens, het ter zitting uitnodigen van procesdeel-
nemers en het appointeren van de zitting, maar ook de zg. inhoudelijk voorbe-
reiding. Deze omvat het maken van samenvattingen van belangrijke dos-
sierstukken alsmede het controleren van de dagvaarding, het natrekken van
juridische bijzonderheden en het maken van een plan voor behandeling ter zit-
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ting. Op deze wijze zal de tijd, die de rechters nodig hebben voor het doorwer-
ken van de dossiers, aanzienlijk teruggebracht kunnen worden.

Ten aanzien van de snel groeiende aantallen kort-gedingzaken werd op
basis van de tijdschrijfgegevens en de werklastcijfers vastgesteld dat deze,
in het bijzonder indien zij tot een vonniswijzing leiden, tamelijk arbeidsinten-
sief zijn voor de rechter en dat het accent van de rechterlijke tijdsbesteding
iets meer op de zitting (en het nawerk) dan op voorbereiding ligt. De Commis-
sie van advies komt niet tot een veranderd model van werken voor de kort-
gedingrechtspraak in het bijzonder, maar volgt in haar aanbevelingen de cen-
trale lijn, welke ook van toepassing is op de andere civiele zaken. Het zittings-
werk en het nemen van de beslissing dient derhalve aan de rechter te worden
overgelaten; ander voor- en nawerk komt in principe voor rekening van het
ondersteunend personeel. Het concipiëren van de moeilijke en bewerkelijke
(andere) contradictoire vonnissen dient bij voorkeur - veelal onder rechter-
lijke begeleiding - door een jurist-gerechtssecretaris te geschieden.

Ten aanzien van de familie(echtscheidings)zaken werd op basis van de
tijdschrijf- en werklastgegevens vastgesteld dat de rechterlijke tijdsbesteding
per zaak lager ligt dan die per handels- of kort-gedingzaak. Het verder uitbrei-
den van de enkel/meervoudige behandeling lijkt - zoals in 6.2.1 aangegeven
- binnen de familie- (en handels-)sector ten aanzien van de rechterlijke werk-
belasting geen overwegend gewicht meer in de schaal te kunnen werpen.

De voorstellen van de Commissie volgen de bekende gedachtenlijn ten aan-
zien van de afhandeling van civiele zaken. De Commissie van advies legt ech-
ter ten aanzien van de familiesector enkele bijzondere accenten:
a. het contact van de rechter met de justitiabelen op zittingen, comparities

van partijen en getuigenverhoren is van wezenlijk belang en dient voorals-
nog niet ter discussie gesteld te worden;

b. voor het maken van standaardvonnissen, beschikkingen en ook van de
meer bewerkelijke contradictoire vonnissen dient in belangrijke mate ge-
bruik gemaakt te worden van de mogelijkheden van de techniek en de stan-
daardisatie (tekstprocessors, landelijke tekstboeken, dicteerapparatuur,
instructiebladen voor de zitting, geprogrammeerde calculatoren voor finan-
ciële berekeningen e.d.);

c. gezien de verwikkeldheid van echtscheidingsaangelegenheden met fis-
caal-juridische kwesties is het van belang dat desbetreffende deskundig-
heid binnen de familiesector voorhanden is;

d. vanwege de geheel eigen aard van het werken in de familiekamer verdient
het aanbeveling deze specialisatie op alle arrondissementsrechtbanken in
te voeren en lijkt het 'verplicht' circuleren van rechters langs deze kamer
minder wenselijk.

Vergroting van de assistentie aan de familierechter middels de richtlijnen
van de Commissie zal tot gevolg hebben dat deze vooral minder voor- en na-
werk behoeft te verrichten. Blijkens de tijdschrijfgegevens betreft dit de helft
à driekwart van zijn tijdsbesteding. Mede in verband met de - in 6.4 te behan-
delen - nog niet uitgekristalliseerde taakopvatting van 'de' familierechter en
de daaruit voortvloeiende gevarieerdheid der rechtspraak is echter niet aan te
geven hoeveel potentiële (rechterlijke) tijdwinst in de voorstellen van de com-
missie besloten ligt.

6.4 Werkbelasting en rechterlijke taakopvatting

Tussen de werkbelasting en de taakopvatting van de rechter bestaat een
wisselwerking. De rechterlijke taakopvatting bepaalt, binnen de marges van
de wet, in belangrijke mate langs welke weg de bij het gerecht aangebrachte
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kwesties worden afgehandeld.
Wanneer de werkbelasting op de gerechten toeneemt is het onvermijdelijk

dat men daar - op straffe van het oplopen van wacht- en afhandelingstijden
- prioriteiten stelt, welke zich laten vertalen in het toepassen van rechterlijk-
organisatorische en procedurele varianten. Een herverdeling van de lasten,
voortvloeiend uit de onvoldoende absorptiecapaciteit van het gerecht, vindt
plaats tussen de verschillende verticale en horizontale geledingen binnen het
gerecht. Dit laatste brengt ook met zich mee dat met betrekking tot de ver-
schillende groepen justitiabelen een herverdeling van lasten en lusten plaats-
vindt, welke zich laat vertalen in termen van een verschillend niveau van ge-
rechtelijke afhandeling en verschillend lange wacht- en afhandelingstijden.
Dit alles geeft aanleiding tot een herbezinning op de rechterlijke taakopvat-
ting, welke zich het meest eenvoudig vertalen laat in de vraagstelling: hoeveel
en welke kwaliteit recht moet en kan ik, als rechter, aan de justitiabelen ver-
schaffen?

Uit 6.2 bleek dat de taakopvatting van de aan de arrondissementsrechtban-
ken verbonden magistratuur zich op rechterlijk-organisatorisch gebied -
vooral ten aanzien van de toepassing van de enkelvoudige rechtspraak - de
laatste jaren zo goed en zo kwaad als dat ging aanpaste aan de gewijzigde
omstandigheden. Op procedureel terrein doet zich deze ontwikkeling in be-
paalde opzichten nog pregnanter voor. Dit geldt vooral voor de afhandeling
van zaken in de - traditioneel - civielrechtelijke sector, welke in de huidige
praktijk valt onder te verdelen in de handels-, kort-geding- en familiesector.

De handels- en kort-gedingsector zijn nauw met elkaar verweven 15) aange-
zien het daar in belangrijke mate om de afhandeling van vergelijkbare typen
conflicten gaat. Het betreft immers veelal conflicten, waarbij partijen belang
hebben bij het genoegzaam beëindigen van hun burgerrechtelijke relatie. Het
mobiliseren van recht is in dat geval een ultimum remedium, wanneer beide
partijen door onderhandelen niet meer tot een akkoord kunnen komen, en is
ook bedoeld als een laatste formele stap om met zo min mogelijk (financieel)
verlies van elkaar af te komen. In dit verband kan verwezen worden naar het
betrekkelijk groot aantal wanprestatiezaken (zie 6.2.1, ad tabel 16) binnen de
handelsrechtelijke sector.

Zoals geschetst in hoofdstuk 1 en 6.1, worden een aantal handels- en kort-
gedingzaken direct van de rol genomen omdat onder invloed van de dreigfunc-
tie der dagvaarding de gedaagde overstag gaat. In dat geval is - naar men
mag aannemen: meestentijds - het conflict de wereld uit. Indien de zaak ech-
ter op de rol blijft zijn er een aantal factoren, die bepalen hoe snel partijen hun
rechtsstrijd beëindigen. In de handelsrechtelijke procedure is, zoals aangege-
ven, een snelle exit mogelijk ingeval van een verstek- of refertevonnis of inge-
val van het alsnog van de rol nemen der zaak, maar in een aantal gevallen
sleept zich een maanden- (soms: jaren-)lange rechtsgang voort, waarbij par-
tijen na het nemen van hun conclusies en het houden van hun pleidooien het
eindvonnis van de rechter afwachten. Afhankelijk van het principieel of finan-
cieel belang der zaak, van de oplopende advocaten- en gerechtelijke kosten
en van de emotionele of zakelijke klem, die een lange procedure met zich
brengt, kiezen de partijen hun weg.

Uit de sterk toegenomen populariteit van de kort-gedingprocedure blijkt de
maatschappelijke behoefte aan een snelle en eenvoudige rechtsgang. Boven-
dien blijkt men in vele gevallen genoegen te nemen met het - voorlopige -
oordeel van de kort-gedingrechter. Aan de vraag naar recht wordt blijkbaar in
veel civielrechtelijke kwesties meer tegemoet gekomen door het aanbod van
op hoofdzaken toegespitst en snel recht dan door het - traditionele - aan-
bod van procedureel zwaar gebufferd en langzaam recht.

15) Dit geldt tot op zekere hoogte ook voor de familie- en kort-gedingsector. Kampt de familiesector
met een achterstand bij de afhandeling van echtscheidingszaken dan zal de kort-gedingrechter
eerder betrokken worden bij het nemen van maatregelen.
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Op veel arrondissementsrechtbanken is men consumentgericht te werk ge-
gaan en heeft men - ook uit efficiency-overwegingen - de kort-gedingrecht-
spraak zonder meer gestimuleerd. Dat hiérbij het materieelrechtelijk vereiste
van het spoedeisend belang - mede met het oog op de lange duur van de ge-
wone civiele rechtsgang - soms zeer ruim wordt geïnterpreteerd en incasso-
zaken worden toegelaten is geen onbekend gegeven. Ook binnen de gewone
civiele procedure heeft men echter naar mogelijkheden gezocht om de werk-
belasting der rechters te verminderen alsmede meer in te spelen op de behoef-
ten der rechtzoekenden. Middels het op ruimer schaal toepassen van compari-
ties van partijen, al dan niet in combinatie met een verbeterd rolbeleid 16)
wordt op een toenemend aantal arrondissementsrechtbanken getracht in een
vroeg stadium van de procedure richting te geven aan het verdere verloop
daarvan. De rechter treedt daarbij meer dan voorheen uit zijn lijdelijke rol en
tast door een gesprek met de betrokkenen de mogelijkheden van een schik-
king of van een toespitsing van het geschil op hoofdpunten af. Indien dat
slaagt kan de procedure sneller afgesloten dan wel op vereenvoudigde wijze
voortgezet worden. De president van de Rotterdamse arrondissementsrecht-
bank (Nivard, 1982, blz. 512) formuleerde een regeling waarbij de procedure
snel voortgezet kan worden op beslissing van de rechter, overigens met waar-
borgen voor de partij die zich in de beslissing niet kan vinden.

In een studie ten behoeve van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
(Meijknecht en Wedekind, 1981) worden de mogelijkheden van de geconcen-
treerde procesgang - naar analogie van het Stuttgarter Modeli in de Bonds-
republiek Duitsland - in ons rechtsbestel uiteengezet. Geconcludeerd wordt
dat deze mogelijkheden het grootst zijn waar het gaat om (civielrechtelijke)
zaken die in juridisch en feitelijk opzicht niet al te ingewikkeld zijn en waarvan
het financieel belang niet te groot is. Gepleit wordt voor een herziening van
het procesrecht, waarbij aan de rechtzoekende naast de bestaande keuze tus-
sen de gewone en de kort-gedingprocedure de tussenweg van de geconcen-
treerde procedure wordt geboden.17)

In dat licht bezien lijkt het de moeite waard na te gaan hoeveel van de han-
delszaken_ geschikt lijken voor een geconcentreerde procedure middels het
comparitiena-antwoord-model. Blijkens gegevens van een drietal arrondisse-
mentsrechtbanken lijkt ongeveer de helft van de handelszaken geschikt voor
toepassing van het model. Een vierde rechtbank gaf aan de Commissie van
advies een lager percentage op. Indien deze analyse een positief resultaat
oplevert wint de in de voormelde studie gedane aanbeveling van een meer ge-
differentieerd aanbod van rechtsgangen aan kracht. Een zodanige proces-
rechtelijke voorziening voorziet dan in een logisch sluitstuk op ontwikkelin-
gen binnen de civiele rechtspraktijk. Bovendien werkt deze harmoniserend op
de momenteel zeer gevarieerde praktijk uit.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat het gehele overgangsgebied tussen
de versnelde en geconcentreerde rechtsgang en de 'gewone' rechtsgang (ook
ten aanzien van het administratief recht) nadere studie waard is. Het in kaart
brengen van de overloop tussen de alternatieven draagt bij tot het begrip van
de functies van verschillende rechtsgangen. Ten aanzien van de kort-geding-
rechtspraak vindt momenteel een desbetreffende studie plaats.18)

16) Op de arrondissementsrechtbank te Roermond heeft men hier als eerste verregaande hervormin-
gen toegepast (Smits, 1978). Na dagvaarding wordt onmiddellijk in iedere zaak een instructie-
rechter benoemd, die de zaak van het begin tot het eind volgt. Dit systeem schijnt ook de balie
goed te bevallen.

17) Voorgesteld wordt het `gat' tussen de rolprocedure en het kort-geding te vullen door de verkorte-
termijn-procedure (artikelen 7, derde lid, 135, tweede lid en 145 RV) alsnog uit te bouwen tot een
volwaardige procedure, aldus dat na de voorbereidende schriftelijke fase (twee conclusies) een
geconcentreerde mondelinge behandeling kan plaatsvinden, tijdens welke genoeg ruimte is voor
een wat meer uitvoerige bewijslevering dan in het kort-geding.

18) De studie naar het functioneren van de kort-gedingrechtspraak wordt verricht door mr. S.T.J.
Bijlsma en drs. K.G. Tjoen Tak Sen, beiden verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van
de Rijksuniversiteit te Leiden.
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Binnen de jonge familie(echtscheidings-)sector heeft zich nog niet een een-
duidige rechterlijke taakopvatting uitgekristalliseerd. Familie(echtschei-
dings-)zaken worden, zoals aangegeven in 6.2.1, momenteel overwegend en-
kelvoudig afgedaan. De wijze waarop deze zaken procedureel afgehandeld
worden, vertoont in den lande echter veel variaties. Aan insiders is bekend
dat bijvoorbeeld het Amsterdamse model van afwikkeling van echtscheidings-
zaken op een geheel andere leest geschoeid is dan het Bredase. In Breda
heeft zich een rechterlijke taakopvatting uitgekristalliseerd, waarbij de rech-
ter zich meer dan voorheen rekenschap geeft van het menselijke schei-
dingsproces en van zijn mogelijkheden dit proces positief te beïnvloeden
(Houben, van Teeffelen, 1983). In Amsterdam ligt de nadruk meer op een snelle
afhandeling van echtscheidingszaken.

Door de wijziging van het materiële echtscheidingsrecht in 1971 ontstond
een verschuiving van de aandacht van de rechtsgronden om te kunnen schei-
den naar de rechtsgevolgen van de echtscheiding. De rechter moet een (voor-
lopige) regeling treffen ten aanzien van de toewijzing der kinderen/het ouder-
lijk bezoekrecht, de alimentatie en de toewijzing van de echtelijke woning.
Anders dan in de meeste andere civielrechtelijke kwesties blijft een relatie
tussen de partijen na het rechterlijk oordeel veelal in stand. De huwelijksrela-
tie is weliswaar beëindigd, maar er is wel sprake van langlopende en - door
wisseling van omstandigheden - voor wijziging vatbare verplichtingen tus-
sen de ex-echtelieden waar het gaat om kinderen en alimentatie. Het beslis-
sen in familierechtelijke aangelegenheden draagt derhalve veel minder het ka-
rakter van het eenmalig doorhakken van een juridische knoop zoals in andere
civielrechtelijke zaken veelal het geval is. Wanneer de afwikkeling van de
echtscheiding niet op een minimum aan consensus van de betrokkenen kan
rusten is het risico van hernieuwde moeilijkheden en opnieuw een gang naar
de rechter betrekkelijk groot. Dit onderwerp verdient nadere studie.

Familierechters in den lande houden er geen gelijke opvattingen op na wan-
neer het gaat om de - voor de rechterlijke werkbelasting en de belangen der
rechtzoekenden - kardinale vraag hoeveel procesbegeleiding de rechter aan
de echtscheidenden noodzakelijkerwijs dan wel wenselijkerwijs moet bieden.
Aanhangers van de 'sociale' gedachtenlijn zullen de technische en snelle af-
wikkeling van de echtscheiding in daartoe geëigende zaken van groot belang
achten, maar ook de nadruk willen leggen op de wederzijdse aanvaarding van
de regeling en de geheel eigen positie van de familierechter als sleutelfiguur
benadrukken. Daartoe zullen zij daarbij vaak veel tijd willen steken in dit pro-
ces van wederzijdse aanvaarding. Aanhangers van de 'juridische' gedachten-
lijn daarentegen zien zich meer als `gewone' juridische beslisser en achten
het buiten hun eigen competentie en boven de verwerkingscapaciteit van de
rechtbank liggen om te veel tijd te besteden aan het begeleidingsgebeuren.
Gezien de groeiende werkbelasting der rechters zal de afhandeling van echt-
scheidingszaken op de onderscheiden arrondissementsrechtbanken wel niet
geïnspireerd zijn door één van beide - hier polair tegenover elkaar gestelde
- taakopvattingen, maar op een plaatselijk haalbaar compromis berusten.
Dat neemt niet weg dat deze middenweg een voor de rechtsgelijkheid onaan-
vaardbare variatiebreedte kan vertonen. Voor de volledigheid dient opgemerkt
te worden dat het bij de diverse taakopvattingen gaat om accentverschillen in
de grote massa der echtscheidingen. De meeste rechters zullen het er wel
over eens zijn dat afhandeling zoveel mogelijk dient te geschieden op basis
van onderlinge overeenstemming tussen de partijen. Uit de literatuur (Gisolf
en Blankman, 1980) zijn aanwijzingen te putten dat in het merendeel der zaken
de partijen, al dan niet met behulp van hun advocaat, tot oplossingen geraken
in de essentiële kwesties. Slechts in een beperkt aantal zaken vervult de stu-
ring door de rechter een doorslaggevende rol bij het bereiken van consensus.

De Commissie van advies acht - blijkens het slot van 6.3 - de tijd nog niet
rijp voor een fundamentele discussie hieromtrent en beperkt zich tot het
geven van een aantal efficiency-aanbevelingen.
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De taakopvatting van de rechter in strafzaken ondergaat op een aantal pun-
ten veranderingen. Over het algemeen genieten ernstige strafzaken, waarbij
de verdachte in voorlopige hechtenis zit, prioriteit boven familie- en handels-
zaken.. Onder invloed van de toenemende werkbelasting is op rechtbank-
niveau overleg gaande om prioriteiten voor de afhandeling van verschillende
typen strafzaken te stellen met de bedoeling niet verantwoorde wachttijden
voor berechting te voorkomen. Ook wordt naar wegen gezocht om de zeer be-
werkelijke milieu-, fraude- en drughandelzaken op een meer gestroomlijnde,
gespecialiseerde wijze af te handelen. Mogelijkerwijs zal een grotere aan-
dacht voor de slachtoffers van delicten, voor alternatieve sancties en de moti-
vering van het vonnis te zijner tijd resulteren in het verleggen van zwaartepun-
ten binnen de rechtsgang.

Uit 6.2.1 bleek dat het laatste decennium, mede onder invloed van de toe-
nemende werklast, een duidelijke verschuiving optrad van meervoudige naar
enkelvoudige (politierechter)rechtspraak. Vooral de middelzware delicten wor-
den meer dan vroeger afgedaan door de politierechter. Slechts de zeer zware
delicten genieten zonder uitzondering de arbeidsintensieve procedure van de
meervoudige strafkamer. De aanzetten van de Commmissie van advies tot
hervorming van - vooral - de meervoudige procedure liggen, blijkens 6.2.1,
op rechterlijk-organisatorisch terrein. De aldaar genoemde WODC-studie be-
vat daarenboven aanbevelingen, gericht op de besluitvorming door de meer-
voudige strafkamer. Tijdens de dossierbestudering, de terechtzitting en het
raadkameroverleg moeten de rechters een grote hoeveelheid informatie, zo-
wel van de procesdeelnemers als van hun collega's, verwerken. De efficiëntie
der besluitvorming zou, blijkens deze studie, gediend worden door enerzijds
- conform de Commissie van advies in haar interimrapport - voorbewerking
van de dossiers door het gerechtssecretariaat, anderzijds door het hanteren
van straftoemetingschecklijsten, waarop een aantal relevante daad- en dader-
factoren vermeld zijn en volgens een puntensysteem de straftoemeting be-
paald wordt. De kwaliteit van de-meervoudige besluitvorming zou in die zin op
hoger peil gebracht worden dat enerzijds door het hanteren der lijsten de in-
zichtelijkheid en de harmonisatie van het straftoemeten verhoogd wordt en
dat anderzijds door de toenemende noodzaak de weging van daad- en dader-
variabelen te onderbouwen de nuancering van de besluitvorming vergroot
wordt. Het hanteren van deze lijsten zou tevens de inspanningen van - vooral
- de reclassering en de advocatuur een grotere doelgerichtheid kunnen ver-
schaffen en daardoor mede de rechterlijke werkbelasting verminderen.
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7 Nabeschouwing

De instelling van de Werkgroep Wiersma in 1971 kan beschouwd worden als
een verlaat gehoor geven aan verlangens tot hervorming welke in de zestiger
jaren behalve ten aanzien van de rechtspleging op velerlei gebied vertolkt wer-
den. Toen ging het er vooral om de rechter `dichter bij het volk' te brengen; dit
vooral vanuit ideële overwegingen. Was het in de zestiger jaren nog mogelijk
in abstracto en toeredenerend naar een ideaal-situatie te spreken over de mo-
gelijkheden om de kloof tussen `rechter en volk' zo klein mogelijk te maken,
sedert de tweede helft van de zeventiger jaren lijkt een dergelijke benadering,
gemeten naar de veranderde eisen des tijds, achterhaald.

De zeventiger jaren hebben zich gekenmerkt door een forse groei van het
aantal bij de gerechten aangebrachte zaken, terwijl er bovendien aanwijzin-
gen zijn dat de bewerkelijkheidsgraad der aangebrachte zaken binnen bepaal-
de sectoren van rechtspraak aanzienlijk is toegenomen. Dit bracht niet alleen
enorme problemen mee voor het management der gerechten, maar ook werd
door het langer worden der wachttijden en het zich voortslepen van procedu-
res de afstand tussen `rechter en volk' groter dan deze in de zestiger jaren ooit
geoordeeld was. Het gaat momenteel niet alleen meer om een `goede' of 'men-
selijke' rechtspraak maar ook om de basale noodzaak recht binnen een rede-
lijke termijn te kunnen verkrijgen.

Sedert het - als gevolg van de Werkgroep Wiersma - instellen van de
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie 1976 is deze problema-
tiek zo omvangrijk geworden dat deze het beeld van een toekomstige reorgani-
satie in toenemende mate bepaalt. De aandacht voor de inrichting van de
rechtspleging vanuit het bestuurlijke perspectief 1) wordt nog extra versterkt
door de bezuinigingen binnen de overheidsuitgaven. Het is duidelijk dat de op
de organisatie van de rechtspraak toe te spitsen voorstellen van de staats-
commissie alleen onvoldoende zijn om uitkomst te bieden. Dit geldt evenzeer
voor de resultaten van het werk van andere commissies en werkgroepen uit de
magistratuur en van zg. normencommissies (waaronder de Commissie van ad-
vies inzake normen en werkwijze arrondissementsrechtbanken), die doende
waren en zijn om het werk binnen de rechterlijke organisatie te stroomlijnen.

De positie van de rechter in de samenleving brengt met zich mee dat deze
de hem voorgelegde zaken alle zonder onderscheid op hun bijzondere aspec-
ten moet beoordelen. In dit licht bezien is de onafhankelijke rechter een zeer
afhankelijké. De Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheids-
regelingen wijst er in haar Eindbericht (1984) op dat de handhaving van het
recht, waartoe de rechter als laatste instantie geroepen is, vaak de verwaar-
loosde sluitsteen van het wetgevingsproces uitmaakt. Wanneer bij de voorbe-
reiding en uitwerking van wetgeving als vanzelfsprekend wordt gerekend op
de beschikbaarheid van voldoende bestuurlijke en justitiële handhavingsmo-
gelijkheden, komt de traditioneel verankerde reservefunctie van onder meer
de rechtspraak in gevaar omdat op haar een onnodig groot beroep wordt ge-

1) In haar pre-advies voor de Nederlandse Juristen Vereniging (1984) stelt mr. J. Soetenhorst-de
Savornin Lohman het due-process-, bestuurlijk- en cliëntenperspectief naast en tegenover
elkaar.
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daan. De ervaringen in staten waarin de rechterlijke macht al langer overbe-
last is, wijzen, aldus de Commissie, op een duidelijke afneming van de effecti-
tiviteit van het recht, meer rechtsonzekerheid en meer rechtsongelijkheid.

De vraag naar de toegang tot het recht speelt niet alleen in de fase van de
gerechtelijke procedure, maar ook in de voorgerechtelijke fase. De hoeveel-
heid recht in de samenleving wordt niet alleen bepaald door de rechtsaan-
spraken die de wetgever aan rechtssubjecten verleent, en door de mate
waarin daarvan gebruik gemaakt wordt, maar ook door de hoeveelheid rechts-
hulp die door middel van private en publieke instanties ter beschikking
gesteld en benut wordt. Aangezien de overheid daar zo'n prominente rol in
speelt dient zij de vraag naar de noodzakelijke,herverdeling van recht in de ver-
schillende voorgerechtelijke en gerechtelijke schakels van het rechtsverzor-
gend systeem (en daarbinnen op verschillende niveau's van afhandeling) te
beantwoorden. Deze vraag klemt te meer wanneer sprake is van toenemende
belasting van het rechterlijk apparaat.

De in deze studie behandelde onderwerpen geven een blik in de keuken van
een belangrijk segment van de rechterlijke organisatie, nl. het grootste type
gerecht van eerste aanleg: de arrondissementsrechtbank. De vragen, die
gesteld en slechts ten dele beantwoord werden, hebben tot doel het functio-
neren van het in de knel rakende systeem te analyseren en te helpen verbete-
ren. De analyse werd in belangrijke mate bemoeilijkt door de omstandigheid'
dat de gerechtelijke in-, door- en uitvoerstatistiek nog onvoldoende uitge-
bouwd is. De veelal door het WODC in gang gezette eerste verbeteringen dien-
aangaande verdienen in dit verband vermelding. Naar aanleiding van de resul-
taten van het rolkaartenonderzoek op de arrondissementsrechtbanken te
Breda en Zutphen (zie hoofdstuk 2) is *een nieuwe rolkaart voor de in 1982 afge-
handelde echtscheidingszaken beproefd bij de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam. Op een zestal rechtbanken is deze rolkaart per 1 september 1984
ingevoerd. De bedoeling is om in samenwerking met de Hoofddirectie Organi-
satie Rechtspleging en Rechtshulp van het Ministerie en het Centraal Bureau
voor de Statistiek op den duur op landelijke schaal te komen tot een nieuwe
rolkaartenset voor echtscheidings- en handelszaken afzonderlijk. Voordeel
daarvan is dat vele relevante - nu niet beschikbare - gegevens van beide
procedures snel en geautomatiseerd kunnen worden verwerkt.

Het is duidelijk dat de voorstellen van de staatscommissie met betrekking
tot het instellen van grote, alle bestaande takken van rechtspraak integreren-
de gerechten van eerste aanleg positief kunnen uitwerken op de mogelijk-
heden van specialisatie en van infrastructurele voorzieningen Aan het tradi-
tionele ideaalbeeld van de all-round-rechter zal binnen het, zes grote speciali-
saties omvattende, gerecht niet meer vastgehouden kunnen worden. Uiter-
aard zullen de ingrijpende financiële en organisatorische consequenties van
de voorstellen een belangrijke rol bij de ministeriële besluitvorming spelen.
Daarnaast verdient de in de studie aangekaarte vraag naar de optimale ge-
rechtsgrootte aandacht. Te kleine gerechten beperken blijkens deze studie de
mogelijkheden tot een adequaat management der werkzaamheden, te grote
gerechten dragen het gevaar van vervreemdende bureaucratie in zich. Met het
oog op het laatste gevaar verdient de uit de zestiger en zeventiger jaren stam-
mende aandrift om in geval van moeilijkheden bijna automatisch te denken in
(zeer) grote organisatorische eenheden gebreideld te worden.

De Commissie van advies legt sterke nadruk op de verbetering van de
ondersteuning aan de rechter, de infrastructuur van de arrondissementsrecht-
bank. Hier liggen, mede blijkens de bevindingen van deze studie, inderdaad
grote knelpunten en mogelijkheden om de werkbelasting van de rechter te ver-
minderen en de productiviteit van de rechtbank te vergroten.

Uit deze studie blijkt dat men zich op de arrondissementsrechtbanken zich
zo goed en zo kwaad als de randvoorwaarden dat toelieten door nieuwe werk-
methoden aangepast heeft aan de veranderde eisen des tijds. Tevens dat het
rechterlijk beleid ten aanzien van bepaalde rechtsterreinen, landelijk gezien
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een versnipperd beeld te zien geeft. Een wezenlijke randvoorwaarde voor het
effectueren van een andere aanpak van werkzaamheden is de bedrijfsorgani-
satorische. De rechterlijke organisatie is van oudsher, een vrij onbeweeglijke.
Daar dragen een aantal factoren toe bij, zoals wij in een eerdere publicatie
hebben uiteengezet (Van Teeffelen, Justitiële Verkenningen, 1983).
a. De rechtbanken missen voldoende zelfstandigheid bij een aantal belang-

rijke organisatorische zaken. Het departement verschaft via de ambtelijke
kanalen weliswaar gebouwen, middelen en personeel; maar deze commu
nicatielijnen lijken voor verbetering vatbaar. Verder heeft het Ministerie
van Justitie van oudsher gegolden als een zuinig department, hetgeen
lange tijd een ongunstige uitwerking had op de accommodatie, de perso-
nele en de technische ondersteuning op de rechtbanken.

b. Bij de rechtbanken is vanouds het leidinggevende en organisatorische
aspect van het werk onderontwikkeld geweest. In het bijzonder voor-
aanstaande civilisten kwamen in aanmerking voor de functie van presi-
dent. Of de aangezochte kandidaat een goed organisator was werd minder
belangrijk geoordeeld. Lange tijd heeft de griffier van de rechtbank een
ondergeschikte positie bekleed. Enerzijds werd hij (nog) niet gezien als'een
belangrijke factor in het sturen van de organisatie, anderzijds was hij daar-
toe ook niet uitgerust. Bij de werking van griffies wordt sinds enige jaren
uitdrukkelijk gelet op zijn organisatorische capaciteiten. Nog niet alle
rechtbanken beschikken thans over een 'griffier nieuwe stijl', dat wil zeg-
gen een griffier, die juist vanwege zijn organisatorische capaciteiten is
aangetrokken om als hoofd van dienst deel te nemen aan het dagelijkse
bestuur van het gerecht. Als een soort bedrijfsdirecteur dient deze, con-
form het rapport van de Commissie van advies inzake de opstelling van een
herziene beschrijving van de functie van arrondissementsgriffier (decem-
ber 1980), verantwoordelijk te zijn voor de personele en technische infra-
structuur van het gerecht.

c. Op het personele vlak is er binnen een rechtbank sprake van drie geledin-
gen: de rechters, het gerechtssecretariaat en de griffie. De rechters func-
tioneren daarbij als een soort staffunctionarissen, die veelal voor het hou-
den van zittingen op de rechtbank komen en - zoals ook bleek uit deze
studie - in beperkte mate contact hebben met hun collega's en de beide
andere geledingen. De drie geledingen moeten wel met elkaar samenwer-
ken, maar hebben over elkaar geen zeggenschap. De griffie heeft eigen
diensthoofden, evenals het gerechtssecretariaat. Beide geledingen ressor-
teren weliswaar onder de arrondissementsgriffier, maar deze functie wordt
soms nog in min of meer oude stijl vervuld.

d. De, traditioneel door de aard van het werk gevoede, individualistische ge-
aardheid van rechters vermindert de gevoeligheid voor vraagstukken van
organisatie, werkwijze en beleid.

e. Er zijn 19 rechtbanken, verschillend van grootte en - mede daardoor -
ook met een verschillende problematiek, die tot op zeer grote hoogte afzon-
derlijk van elkaar opereren.

Neemt men bovenstaande factoren in ogenschouw, dan is het duidelijk dat
het een moeilijke zaak is om te komen tot een doeltreffender en doelmatiger
functioneren van de rechterlijke organisatie.

In verband met de toenemende werkbelasting voor de gerechten en parket-
ten is tussen de Minister van Justitie en zijn ambtgenoot van financiën een
meerjarenakkoord (1984-1986) bereikt ten aanzien van de toegestane begro-
tingssterkte, waarbij de rechterlijke macht bij de overheidsbezuinigingen
enigermate werd ontzien (Van den Haak, 1984). Tegelijkertijd zou echter een
uitgebreid bedrijfsorganisatorisch onderzoek in gang worden gezet naar het
functioneren van de rechterlijke organisatie. Dit zowel het rechter als het
ondersteunend werk omvattend onderzoek is eind 1983 opgedragen aan het
Organisatieadviesbureau Berenschot. Behalve de adviezen van dit bureau
wacht de Minister van Justitie ook adviezen af die door de projektgroepen
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recht in het leven geroepen? In wijder verband kan de vraag gesteld worden in
hoeverre de - internationaal gezien - omvangrijke uitbreiding van de door
de Nederlandse overheid gefinancierde rechtshulp ontlastend dan wel aanzui-
gend werkt op de werklast van de rechtspraak.4)

De vraag in hoeverre de rechter binnen de rechtsverzorgingsstaat een re-
servefunctie dient te vervullen en daardoor in staat gesteld wordt ten behoeve
van de justitiabelen op maat gesneden en hoogwaardig werk af te leveren, is
afhankelijk van rechtspolitieke keuzes. Het siert een aantal als voortrekkers
functionerende rechters van arrondissementsrechtbanken dat zij onder in-
vloed van de toenemende werkbelasting zich blijkens sterk aangepaste werk-
wijzen flexibel toonden in hun taakopvatting, voorzover de wet en de vaak ge-
brekkige organisatorische randvoorwaarden hen daartoe ruimte lieten. Uit
deze studie blijkt echter tevens dat de rechterlijke taakopvatting in verschil-
lende opzichten onvoldoende uitgekristalliseerd is, hetgeen leidt tot een per
arrondissementsrechtbank ongelijksoortig aanbod van (procedureel) recht in
handels-, kort-geding- en familie(echtscheidings)zaken. Het dilemma tussen
de prijs - in meer dan financiële zin - en de kwaliteit van het recht kent meer
aspecten dan dat van de rechterlijke werkbelasting, op basis waarvan de rech-
ters veelal gedwongen zijn hun keuzes te maken. Hoe gedifferentieerd moet
het aanbod van bodem- versus snelrechtprocedures zijn, hoe lijdelijk dient de
rechter zich op te stellen, hoezeer dient de rechter aan te sturen op schikking
tussen de partijen, en hoezeer dient hij zich op te stellen als `social engineer'
dan wel als koele jurist (Franken, 1980)? En wat is de rol van de rechtshulpver-
lener in dezen? Ten aanzien van welke rechtsproblemen dient recht van hoge
kwaliteit door hooggekwalificeerde rechters afgeleverd te worden en ten aan-
zien van welke rechtsproblemen kan volstaan worden met confectierecht door
lager gekwalificeerde functionarissen?

Een belangrijk uitgangspunt bij de uitwerking van deze vragen kan zijn dat
rechtsbescherming voor de burger niet behoeft te betekenen dat zaken die
voor de rechter gebracht worden, alle een even lange of grondige procedure
rechtvaardigen. Een ander uitgangspunt kan zijn dat de rechtzoekende een
zekere keuze-vrijheid moet worden gelaten en dat hij bij het kiezen voor een
arbeidsintensieve, `dure' procedure onder bepaalde omstandigheden dient
mee te betalen in de vorm van wachttijd enlof geld.

De rechtspolitieke beantwoording van deze voor de toegang tot het recht
fundamentele vragen is voor de omvang van de toekomstige rechterlijke werk-
belasting en de belangen der justitiabelen wellicht nog van groter belang dan
de thans plaatsvindende uitwerking van rechterlijk-organisatorische
vraagstukken. In laatstgenoemd kader krijgt de reorganisatie van de onder-
steuning aan de rechter de aandacht die zij op korte termijn verdient. De gren-
zen van de daardoor te verkrijgen verbeteringen worden echter in belangrijke
mate bepaald door de rechterlijke taakopvatting. De beantwoording van in dat
kader spelende vragen is op de'lange termijn een levensvoorwaarde voor het
gezond functioneren van het rechterlijk bedrijf.

4) Door het WODC is, in samenwerking met prof. E. Blankenburg (rechtssociologie) van de Vrije
Universiteit, begonnen aan een vergelijkend onderzoek naar het functioneren van de rechtshulp
en rechtspraak in Nederland en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westtalen over de jaren 1970-
1982.
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