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Hoofdstuk 1
Inleiding en probleemstelling
11

Inleiding

Vanaf 1992 vindt door middel van de uitvoering van de herziening van de rechterlijke organisatie (HRO) een grootscheepse herstructurering van de gewone en
de administratieve rechtspraak plaats. Het belangrijkste uitgangspunt van de
HRO wordt gevormd door het principe van integratie, dat wil zeggen de organisatorische en personele eenwording van de civiele, de straf- en de bestuursrechtspraak (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 22). Met behulp van onder
andere de vorming van gerechten in eerste aanleg (rechtbanken nieuwe stijl) en
een herstructurering van de administratieve rechtspraak wordt in de jaren negentig een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie neergezet. De inhoud van
deze beleidsoperatie dient te worden geplaatst tegen de achtergrond van de
geschiedenis van de gewone en de administratieve rechtspraak. Het belangrijkste
kenmerk van deze geschiedenis is dat het aantal gewone rechtsprekende colleges
in de loop van twee eeuwen sterk is gereduceerd, terwijl tegelijkertijd kan
worden vastgesteld dat vanaf 1900 een geleidelijke toename van de gespecialiseerde administratieve gerechten heeft plaatsgevonden.
De huidige structuur van de Nederlandse rechtspraak vindt haar basis in de
negentiende eeuw. In de periode 1815-1838 worden eenvoudige burgerlijke
geschillen door `vrederechters' behandeld (Bos en Slump, 1991: 17). De belangrijkste taak van deze rechters is - zoals de naam reeds doet vermoeden - het
stichten van vrede tussen partijen. Daarnaast zijn de vrederechters verantwoordelijk voor het afdoen van overtredingen. Ingeval van relatief ingewikkelde burgerrechtelijke geschíllen bestaan er tevens rechtbanken van eerste aanleg, die ook
bevoegd zijn `wanbedrijven' te berechten (Bos en Slump, 1991: 17). Voorts kent
Nederland enkele bijzondere rechtbanken, zoals rechtbanken van koophandel en
Hoven van Assisen, die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van zware
misdrijven. In totaal zijn in de noordelijke Nederlanden 260 gerechten gevestigd.
Na de afscheiding van België wordt in 1838 de Hoge Raad der Nederlanden tot
stand gebracht (Bos en Slump, 1991: 18) en vindt een verdere reductie van het
aantal gerechten plaats. Zo bestaat per provincie één gerechtshof. Daarnaast
functioneren 34 arrondissementsrechtbanken. De politiegerechten, handelsrechtbanken en arbeidsgerechten verdwijnen, terwijl tevens het aantal kantongerechten
wordt gereduceerd (Bos en Slump, 1991: 18). Tegelijkertijd wordt de naamgeving van vrederechter vervangen door die van kantonrechter. Tussen 1876 en
1884 vindt vervolgens een voortgaande uitdunning van het aantal gerechten
plaats. Ook in de twintigste eeuw wordt dit proces voortgezet. De toegenomen
mobiliteit van burgers, verstedelijking en ontvolking van het platteland worden
hierbij voornamelijk als argument gebruikt. Tijdens de kabinetsperiode van het
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kabinet Ruys de Beerenbrouck (1929-1933) wordt door minister van Justitie
Donner een wetsvoorstel ingediend, waarin wordt voorgesteld vier rechtbanken
en 44 kantongerechten op te heffen. Dit voorstel leidt in de Tweede Kamer tot
de indiening van een motie door kamerlid Boon, waarin de opheffing van deze
gerechten ongewenst wordt verklaard (zie citaat motie Boon). Ondanks dat het
kabinet aangeeft dat deze niet zal berusten in de aanneming van de motie, neemt
de Kamer de motie Boon met een ruime meerderheid van stemmen aan.

`De Kamer,
van oordeel, dat bezuiniging op de kosten der rechtspleging en rechterlijke
organisatie noodzakelijk en mogelijk is, dat echter opheffing van 4 Rechtbanken en van een zoo groot aantal kantongerechten ongewenscht is,
schorst de beraadslaging over de onderhavige wetsontwerpen' (motie Boon:
Handelingen II, 47ste vergadering 9 februari 1933, no. 161, p. 1671).
De regering antwoordt als reactie op de motie met een ontbinding van het
parlement. In 1933 wordt echter de beoogde inkrimping toch gerealiseerd. Sindsdien kent Nederland één Hoge Raad, vijf gerechtshoven, negentien rechtbanken
en 61 kantongerechten.
Naast de gewone rechtspraak is vanaf 1822 met de totstandkoming van het
conflictenbesluit (KB van 5 oktober 1822, Stb. 44) tevens een uitgebreid stelsel
van administratieve rechtspraak en beroep ontstaan (Bos en Slump, 1991: 21). In
het conflictenbesluit wordt de gouverneur van een provincie de bevoegdheid
verleend om in een procedure van burgers tegen de overheid bij de burgerlijke
rechter een zogenaamd `conflict' op te werpen (Ten Berge, 1994: 11). Hierdoor
wordt de vraag of de rechter bevoegd is om kennis te nemen van een bepaalde
eis aan de rechter onttrokken en voorgelegd aan de Koning. Naar aanleiding van
verzet vanuit juridische kringen en het parlement wordt het conflictenbesluit
echter in 1844 ingetrokken, waarna de burgerlijke rechter zich voortaan in
beginsel bevoegd verklaart in geschillen tussen overheid en burgers (Ten Berge,
1994: 11).
Nadat in de vorige eeuw de idee van de rechtsstaatgedachte steeds meer de
overhand krijgt (Bos en Slump, 1991: 21), nemen de bezwaren tegen een rechterlijke toetsing van bestuursgeschillen af en wordt - in aanvulling op de
competentie van de burgerlijke rechter ten aanzien van deze geschillen - voor
specifieke onderdelen van het overheidshandelen administratieve rechtspraak in
het leven geroepen. Zo zijn in 1902 op grond van de Beroepswet tien raden van
beroep en één centrale raad van beroep in het leven geroepen (Bos en Slump,
1991: 24-25). Vervolgens vindt in 1929 de creatie van ambtenarengerechten
plaats. De belastingrechtspraak wordt in 1956 opgedragen aan speciale kamers
van de gerechtshoven, terwijl voor geschillen over invoerrechten en accijnzen in
1954 de Tariefcommissie tot stand wordt gebracht. Geschillen met betrekking tot
handelingen van de Sociaal Economische Raad en publiekrechtelijke bedrijfsorga-
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nen kunnen vanaf 1954 aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven
worden voorgelegd. Zaken met betrekking tot studietïnanciering worden door het
College van Beroep Studiefinanciering (ingesteld in 1986) behandeld (Bos en
Slump, 1991: 24-25). Met de implementatie van de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (wet-Arob) in 1976, wordt de structuur van de
administratieve rechtspraak gecompleteerd. De afdeling rechtspraak van de Raad
van State wordt op grond van deze wet bevoegd verklaard te oordelen over alle
beroepen tegen beslissingen van bestuursorganen, waarvoor geen andere rechtsgang openstaat (Van Wijk en Konijnenbelt, 1984: 318-319).
In aanvulling op de administratieve rechtspraak bestaat eveneens de mogelijkheid om in bepaalde gevallen administratief beroep in te stellen (Ten Berge,
1994: 215- 221; Van Wijk en Konijnenbelt, 1984: 324). Het principe van administratief beroep betreft het feit dat een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeente) door een ander bestuursorgaan (bijvoorbeeld de provincie)
kan worden getoetst. Een voorbeeld is de toepassing van het Kroonberoep
(ingesteld in 1861 en afgeschaft in 1994). Burgers en bestuursorganen die bezwaar hadden tegen door ministers, provinciale, gemeentelijke en andere besturen genomen besluiten konden bij de afdeling geschillen van bestuur van de Raad
van State beroep aantekenen. Het Europese Hof in Straatsburg heeft echter over
deze vorm van beroep aangegeven dat de Kroon niet als een onafhankelijke
beroepsinstantie kan worden gezien, zoals geëist in artikel 6 Europees Verdrag
van de Rechten van de Mens (EVRM). Met behulp van de invoering van de
Tijdelijke wet Kroongeschillen (TwK) per 1 januari 1987 is gepoogd dit probleem tijdelijk op te lossen door in het geval van Kroongeschillen de afdeling
geschillen als een onathankelijke rechter te laten optreden. Voor geschillen
tussen overheden onderling en voor geschillen over besluiten van algemene
strekking blijft echter het Kroonberoep tot 1994 gehandhaafd (Ten Berge, 1994:
16).
Kritiek op het functioneren van de rechterlijke macht (Handelingen II, 1970171, p. 618-44) en het in de loop der jaren ontstane (ondoorzichtige) stelsel van
administratieve rechtspraak en beroep vormen in het begin van de jaren zeventig
voor de politiek aanleiding om na te denken over het realiseren van fundamentele
wijzigingen in de structuur van de gewone en administratieve rechtspraak'.

1.2

De herziening van de rechterlijke organisatie (HRO)

In verband met de grote complexiteit die verbonden is met de realisatie van
veranderingen in de structuur van de rechterlijke organisatie wordt in 1971 een
ambtelijke werkgroep in het leven geroepen (de werkgroep Wiersma; KB van 29
december 1971, Stb. 253). Deze werkgroep krijgt tot taak een agenda op te

t

Minister I,oeff heeft reeds in 1905 gepoogd een `blauwdruk' voor de admínistratieve
rechtspraak te ontwerpen. Deze poging mislukte echter mede naar aanleiding van
forse kritiek door de Amsterdamse hoogleraar Struycken (Ten Berge, 1994).
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stellen ten behoeve van de staatscommissie herziening van de rechterlijke organisatie (HRO). De staatscommissie HRO brengt in 1984 een eerste eindrapport
over de organisatie van de rechtspleging uit, waarna vervolgens in mei 1985 het
tweede deel van het eindrapport over onder andere de werving, selectie, benoeming van rechters en het fenomeen van de lekenrechtspraak verschijnt. Het duurt
echter tot 1989 vóórdat het kabinet Lubbers II zijn deiinitieve standpunt over het
eerste rapport van staatscommissie door middel van het uitbrengen van de nota
`naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie' (Kamerstukken II,
1988189, 21 206, nr. 2) kenbaar maakt. Deze nota wordt, samen met het voorstel over de invoering van Arob-rechtspraak in twee instanties (Kamerstukken II,
1988189, 21 048, nr. 2), gezien als de belangrijkste aanzet voor een parlementair
debat over de herziening van de rechterlijke organisatie. Als gevolg van de val
van het kabinet Lubbers II heeft een dergelijke gedachtenwisseling echter in deze
periode niet meer kunnen plaatsvinden. Met het aantreden van het kabinet
Lubbers III treedt er ten aanzien van het parlementaire debat over de HRO een
koerswijziging op. In een brief van 22 juni 1990 aan de Tweede Kamer stelt de
minister van Justitie Hirsch Ballin voor om - in plaats van de behandeling van
de nota's over de nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie en Arobrechtspraak in twee instanties - met het parlement over de HRO in discussie te
treden via de indiening van concrete wetsvoorstellen (Kamerstukken II, 1989~90,
21 048~21 206, nr. 3). In het parlementaire vergaderjaar 1990I1991 wordt als
gevolg van deze koerswijziging dan ook een eerste wetsvoorstel over de HRO
ingediend. Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de integratie van de raden van
beroep~Ambtenarengerechten en arrondissementsrechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 3). Het vormt het feitelijke
startsein voor de implementatie van de herziening van de rechterlijke organisatie.

1.2.1 Doeleinden
De herziening van de rechterlijke organisatie beoogt drie doelen te realiseren, te
weten:
-

Het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren, onderscheidenlijk, het in
stand houden van de juridische kwaliteit en het gehalte van de rechtspraak;

- Het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid
van de rechtspleging;
- Het scheppen van een evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie
(Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 10).
Bovengenoemde doelstellingen kunnen worden samengevat met de termen
kwaliteit en doelmatigheid. Ter realisatie van de eerste doelstelling is het noodzakelijk dat bepaalde voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de rechtseenheid, zowel binnen als tussen de rechtsgebieden (civiel recht, strafrecht en
bestuursrecht). Het gaat hierbij onder andere om het bevorderen van eer wederzijdse doordringing en beïnvloeding van de rechtsgebieden (Kamerstukken II,
1995196, 24 651, nr. 3, p. 7). De conceptie die hieraan ten grondslag ligt heeft
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betrekking op integratie: de organisatorische en personele eenwording van de
civiele, de straf- en de bestuursrechtspraak. Een ander aspect dat verbonden is
aan de juridische kwaliteit en het gehalte betreft het principe dat de rechterlijke
organisatie op een zodanige wijze dient te zijn ingericht dat een adequaat stelsel
van rechtsbescherming tot stand wordt gebracht. Concreet betekent dit onder
meer een streven naar rechtspraak in twee instanties (Ministerie van Justitie,
1989: 35-36).
Wat betreft de cliëntgerichtheid zijn twee aspecten van belang, namelijk
toegankelijkheid van de rechterlijke organisatie en de snelheid waarmee een
rechterlijke (eind)uitspraak beschikbaar komt. Hiervoor is een doorzichtige
structuur van de rechterlijke organisatie, een goede geografische bereikbaarheid
en een laagdrempelige toegang van met name rechtspraak in eerste aanleg
noodzakelijk. Snelheid heeft betrekking op het zo spoedig mogelijk beschikbaar
komen van een rechterlijke (eind)uitspraak. Een doelmatige en doeltreffende
bedrijfsvoering, een effectief werkend procesrecht en een daarop toegesneden
stelsel van rechtsmiddelen moeten de basis vormen om een snelle geschilbeslechting te kunnen bewerkstelligen (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 8).
Het scheppen van een evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie
heeft vooral betrekking op het streven naar `proportionaliteit van de inzet van
mensen en middelen, ten opzichte van de aard, het gewicht en het belang van de
individuele zaak' (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 8).

1.2.2 Fasering implementatieproces
Ten behoeve van de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen wordt de
HRO in drie fasen tot stand gebracht (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5,
p. 16-17). De eerste fase HRO betreft een eerste stap in de richting van een
herstructurering van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Als
onderdeel van deze herstructurering zijn op 1 juli 1992 de tien raden van beroeplAmbtenarengerechten en de negentien rechtbanken geïntegreerd in rechtbanken nieuwe stijl (Wet voorintegratie eerste fase HRO; Kamerstukken II, 21
967, nrs. 1-3). Voorts is per 1 januari 1994 tevens de wet Voltooiing eerste fase
HRO in werking getreden (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495). Met de bekrachtiging van deze wet zijn de volgende wijzigingen in de rechterlijke organisatie
bewerkstelligd:
- De instelling van algemeen bevoegde enkelvoudige en meervoudige bestuurskamers bij de arrondissementsrechtbanken voor het behandelen en beslissen
van bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg;

- Het invoeren van bestuursrechtspraak in twee instanties voor een groot aantal
bestuursrechtelijke zaken die thans nog in één instantie bij de Raad van State
worden behandeld en beslist;
- Het treffen van definitieve voorzieningen in kroongeschillen;

- Het opnemen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van een algemene
regeling van het bestuursprocesrecht.
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In de tweede fase HRO ( 1997) worden de kantongerechten geïntegreerd in de
rechtbanken nieuwe stijl, zoals die zijn ontstaan na de invoering van de eerste
fase HRO. Tevens wordt in deze fase een definitieve regeling van het hoger
beroep in civiele zaken en strafzaken tot stand gebracht. In de derde fase HRO
wordt het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming verder afgebouwd.
Bovendien zal in deze fase een herijkíng van het stelsel van rechtsmiddelen in de
civiele en in de strafrechtspraak plaatsvinden (Kamerstukken II, 1991192, 22
495, nr. 3, p. 8). De gedachtenvorming over de concrete invulling van deze fase
is nog betrekkelijk open. In 1994 heeft de minister van Justitie Hirsch Ballin ter
voorbereiding van het parlementaire debat over de vormgeving van de derde fase
HRO een notitie vervaardigd en aan de Tweede Kamer voorgelegd (Kamerstukken II, 1993194, 23 701, nrs. 1-2).

1.3

De beleidscontext van de HRO: een eerste probleemverkenning

Het functioneren en de ínrichting van het openbaar bestuur zijn in de afgelopen
jaren sterk gewijzigd. Na de opkomst van de verzorgingsstaat is in de jaren
tachtig een koerswijziging ingezet naar een kleinere, meer efficiënter opererende
overheid (Scheltema in Van Geest, Oosting en Ringeling, 1982: 30; Hamer
1985: 227). Door middel van deregulering, de grote efficiency-operatie, heroverwegingsrondes, privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (Van der
Valk (e.a.), 1985: 64-66; Frissen, e.a. 1992) wordt gepoogd een kwalitatief
beter functionerende overheid te creëren. Daarnaast wordt met behulp van
decentralisatie van taken gepoogd de centrale overheid te ontlasten en de lagere
of andere bestuursorganen meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden te
geven. Een voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling betreft de regionalisering
van de Nederlandse politie (Gooren en De Zwaan, 1995). Na de samensmelting
van de Rijkspolitiekorpsen en gemeentepolitiekorpsen zijn in 1993 25 regionale
korpsen en één korps landelijke politiediensten ontstaan die, ten opzichte van de
twee verantwoordelijke ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, op een
groot aantal punten zelfstandig kunnen opereren. Zo is bijvoorbeeld niet meer het
ministerie van Binnenlandse Zaken bevoegd om het beleid inzake de binnenregionale informatievoorziening vast te leggen, maar is deze bevoegdheid bij de
politieregio's zèlf komen te liggen. De verantwoordelijkheid van het ministerie
van Binnenlandse Zaken met betrekking tot het politiële informatiebeleid beperkt
zich thans tot de landelijke en bovenregionale informatievoorziening.
Een proces van schaalvergroting op regionaal niveau is niet alleen bij de
politie waarneembaar. Ook binnen de rechterlijke organisatie wordt als gevolg
van de implementatie van de herziening van de rechterlijke organisatie (HRO) de
schaal van met name de gerechten in eerste aanleg (rechtbanken nieuwe stijl)
vergroot. Immers door de invoering van de eerste en tweede fase HRO wordt het
takenpakket van de rechtbank uitgebreid met bestuursrechtspraak en kantonrechtspraak. Ondanks dat het beleid inzake de HRO op dit punt overeenkomsten
vertoont met andere grootschalige operaties binnen het openbaar bestuur, zoals

bijvoorbeeld de regionalisering van de politie en de arbeidsvoorziening, is er één
belangrijk verschil. De implementatie van de HRO betreft namelijk niet een
interne reorganisatie van een departement of het afsplitsen van bepaalde afdelingen van een bestuursorgaan, maar een herstructurering van een onathankelijk
werkend staatsorgaan, te weten de rechterlijke machtz.
De verdeling van de overheidsmacht is in Nederland gebaseerd op de leer van de
`Trias Politica', waarbij gestreefd wordt een scheiding tussen de wetgevende, de
uitvoerende en de rechtsprekende macht aan te brengen (Knottenbelt en Torringa,
1986: 20). De wetgevende macht wordt gezamenlijk door de regering en de
Staten-Generaal uitgeoefend (art. 81 GW). De regering, gevormd door de
Koningin en de ministers, vormt de uitvoerende macht (art. 42 lid 1 GW),
terwijl de rechtsprekende macht wordt uitgeoefend door de `rechterlijke macht'
(art. 112 e.v. GW). In de praktijk is deze scheiding van functies overigens
moeilijk te trekken. Zo is onder meer de grens tussen wetgeving en uitvoering
lastig aan te geven, omdat bijvoorbeeld uitvoerende bestuursorganen soms een
eigen regelgevende bevoegdheid kennen en beleidsregels kunnen uitvaardigen.
Knottenbelt en Torringa spreken in een dergelijke situatie van `pseudo-wetgeving' (Knottenbelt en Torringa, 1986: 60). Hetzelfde geldt voor de grens tussen
de wetgevende en de rechtsprekende macht. Daar waar de wetgevende macht in
verband met de grote `conflictgevoeligheid' van de materie onduidelijke regels
schept (denk aan de euthanasiewetgeving), is het de rechter die via rechterlijke
uitspraken meer helderheid ten aanzien van maatschappelijk-controversiële vraagstukken tracht te realiseren. Wat betreft de scheiding tussen wetgever en bestuur
aan de ene kant en de rechter aan de andere kant wordt echter door De Waard
geconstateerd dat `de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht ten opzichte
van de wetgever en bestuur (...) een zodanig heilig goed is [cursivering: toevoeging PA], dat praktisch elke bemoeienis van het departement van Justitie met
werk of werkwijze van de rechterlijke macht door rechters lijkt te worden
opgevat als inmenging; als een schending van het grootste taboe' (De Waard,
1994: 1). De uitvoering van de HRO kan dan ook door de rechterlijke macht als
een dergelijke ongewenste inmenging worden beschouwd en dus als een schending van de rechterlijke onafhankelijkheid. De specifieke verhouding tussen de
wetgever, het bestuur en de rechterlijke macht maakt dat de HRO een `bijzondere' beleidsoperatie is, waarbij de drie machten op een zodanige wijze met
elkaar in het beleidsvoorbereidings- en uitvoeringsproces dienen te opereren dat
- met behoud van elkaars verantwoordelijkheden - wijzigingen in de structuur
van de rechterlijke organisatie kunnen worden aangebracht.
Als naar de globale context van de HRO wordt gekeken, dan kan worden geconstateerd dat de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de verschillende fasen
binnen een beleidsnetwerk geschieden. Een beleidsnetwerk dient te worden opgevat als `patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich

z Hier bedoeld als zittende magistratuur.
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formeren rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma's' (De Bruin in Koppejan e.a., 1993: 19). De HRO wordt namelijk tot stand gebracht via een interactie
tussen drie onathankelijk van elkaar werkende machten. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn, wat betreft de reorganisatie van de rechterlijke organisatie, tot elkaar `veroordeeld'. Voor wijzigingen in de structuur van
de rechterlijke organisatie dient de wet waarop deze berust, de Wet op de
rechterlijke organisatie, te worden veranderd. Met andere woorden: de uitvoerende macht (in het geval van de HRO: de minister en het ministerie van Justitie)
heeft hiervoor de instemming en medewerking van de wetgevende en de rechtsprekende macht nodig.
Over de verhouding tussen de centrale overheid en de andere actoren in een
beleidsnetwerk bestaan twee opvattingen. De eerste opvatting is dat de overheid
in een netwerk een bovengeschikte positie inneemt. Dit vanwege het feit dat zij
over bijzondere instrumenten beschikt, waarover andere actoren niet kunnen
beschikken, zoals bijvoorbeeld de bevoegdheid om wetgeving voor te bereiden
en op legitieme wijze gebruik te maken van geweld (De Bruin en Ringeling in
Koppejan e.a., 1993: 154; Hufen en Ringeling, 1990). De tweede opvatting stelt
echter dat de overheid ten opzichte van de andere actoren een volstrekt gelijkwaardige positie inneemt. In plaats van hiërarchisch georiënteerde vormen van
sturing is de overheid geneigd horizontale vormen van sturing te gebruiken
(Kickert, 1991). Bij het laatste moet worden gedacht aan de toepassing van
convenanten, gentlemen's agreements en zelfsturing (zie voor instrumenten De
Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 12 e.v.). Het is interessant om na te gaan welke
visie door actoren bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de HRO wordt
gehanteerd. Is hier sprake van een absolute gelijkwaardigheid tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht of is een dominante coalitie gesmeed tussen de wetgevende en de uitvoerende macht ten opzichte van de rechtsprekende macht, waarbij de mogelijkheden om wetgeving voor te bereiden en
steun bij het parlement te verwerven, door het ministerie van Justitie, wordt
aangegrepen teneinde wijzigingen in te structuur van de rechterlijke organisatie
aan te brengen?
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag of het ministerie van Justitie
op basis van gelijkwaardigheid de HRO gestalte heeft gegeven of dat zij vanuit
een `bijzondere' positie heeft geopereerd, is het in ieder geval van belang een
beeld te verschaffen van de context, waarbinnen het beleid inzake de HRO tot
stand is gekomen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van theoretische begrippen over de (structuur)kenmerken van beleidsnetwerken. Met behulp van begrippen als: interdependentie, pluriformiteit, autonomie, verwevenheid, professionalisering en machtsverdeling (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1993; Bressers, 1993;
Hanf en Scharpf, 1978) is het mogelijk een schets te geven van de structuur van
het beleidsnetwerk HRO. Het bieden van een dergelijke schets is echter niet voldoende. Ook is het noodzakelijk de concrete interacties tussen actoren in het
beleidsvoorbereidings- en uitvoeringsproces van de verschillende fasen in kaart
te brengen. Immers tijdens deze interacties wordt zichtbaar of actoren in een
sfeer van gelijkwaardigheid opereren of dat de overheid (het ministerie van
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Justitie) als gevolg van de inzet van specifieke sturingsinstrumenten ten opzichte
van de andere actoren een hiërarchisch bovengeschikte positie inneemt.
Inmiddels zijn de voorbereiding en uitvoering van de eerste fase HRO afgerond. De beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO is daarentegen in 1996
nog in volle gang. Via een reconstructie van het beleidsproces rond de eerste en
tweede fase HRO is het mogelijk om na te gaan op welke wijze de betrokken
actoren met elkaar hebben geïnteracteerd en hoe zij dat interactieproces en het
uiteindelijke resultaat ervan percipiëren. Ook hierbij kunnen theoretische noties
met betrekking tot beleidsnetwerken als analyse-instrument worden benut. De
meerwaarde van de toepassing van de netwerkbenadering is met name gelegen in
het feit dat niet alleen vanuit het perspectief van de centrale overheid het beleid
wordt geanalyseerd, maar dat ook de percepties van andere actoren in de analyse
worden betrokken.
De sterke kant van de netwerkbenadering is overigens niet alleen gelegen in
het feit dat een beleidsproces vanuit meerdere perspectieven wordt geanalyseerd
en beschreven (descriptie). Ze biedt tevens de mogelijkheid aangrijpingspunten
te formuleren ten behoeve van de wijze waarop toekomstig beleid dient te
worden vormgegeven en uitgevoerd (prescriptie). Het prescriptieve aspect van de
netwerkbenadering wordt veelal gedefinieerd als `netwerkmanagement' (Teisman
in Koppejan e.a., 1993: 69; Klijn, Koppejan en Termeer, 1993: 234). Netwerkmanagement is aan de ene kant gericht op het aanbrengen van duurzame veranderingen in de structuur van het netwerk (netwerkconstituering; Klijn, Koppejan
en Termeer, 1993: 237), aan de andere kant op het beïnvloeden van de interactieregels, percepties en de verdeling van hulpbronnen (spelmanagement; Klijn,
Koppejan en Termeer, 1993: 235). Het prescriptieve aspect van de netwerkbenadering is met name bruikbaar om uitspraken te kunnen doen over hoe het beleidsproces van de HRO kan worden verbeterd. Op grond van een systematische
analyse van de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de eerste fase HRO en de
beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO kan worden aangegeven hoe
gunstige uitvoeringscondities voor de integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl kunnen worden gecreëerd.

1.4

Probleemstelling

Met behulp van deze studie wordt beoogd een gedetailleerde beschrijving te
geven van het verloop van de implementatie van de eerste fase HRO. Dat wil
zeggen de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, inclusief de overdracht van voormalige Arobzaken en TwK-zaken van de Raad van State aan de rechtbanken. De implementatie dient hierbij ruim te worden opgevat. Deze is namelijk niet beperkt tot de
feitelijke vorming van de sectoren bestuursrecht en de overdracht van taken van
de Raad van State aan de rechtbank. Ook het proces van beleidsvoorbereiding dat wil zeggen het `uitdenken, formuleren en toelichten van keuzen van de
beleidsinhoud' (Hoppe in Hoogerwerf, 1989: 111) - wordt gezien als een
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onderdeel van de implementatie'. Gerelateerd aan de HRO betreft dit onder
meer het in kaart brengen van de onderhandelingen die tussen de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State hebben plaatsgevonden over
de randvoorwaarden (condities) waaronder de uitvoering van deze fase dient te
geschieden. In aanvulling op de beschrijving van de implementatie van de eerste
fase HRO wordt eveneens een beeld gegeven van de beleidsvoorbereiding van de
tweede fase HRO, de samensmelting van de kantongerechten en de rechtbanken
tot negentien nieuwe gerechten in eerste aanleg.
Aan de hand van de uitvoering van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO wordt vervolgens getracht een normatief kader
te schetsen ten behoeve van de implementatie van de tweede fase HRO. Feiten
en normen, die met behulp van de netwerkbenadering aan elkaar worden gekoppeld. Ondanks dat sprake is van twee ongelijksoortige operaties kunnen via
theoretische inzichten rond de werking en inrichting van beleidsnetwerken
uitspraken worden gedaan hoe - dat wil zeggen onder welke condities - de
implementatie van de tweede fase HRO het beste zou kunnen geschieden.
Op basis van hetgeen boven is vermeld, namelijk enerzijds het geven van een
beschrijving van de uitvoering van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO en anderzijds het formuleren van prescriptieve
uitgangspunten voor de implementatie van de tweede fase HRO, kom ik tot de
onderstaande centrale vraagstelling van dit onderzoek:
Hoe is de implementatie van de eerste fase HRO verlopen en hoe kan op grond
van het verloop van dat proces een uitspraak worden gedaan over de condities
waaronderde uitvoering van de tweede fase HRO dient plaats te vinden, gegeven
de specifieke constellatie waarin het beleid inzake de reorganisatie van de rechterlijke macht tot stand is gebracht?
Uit deze centrale vraagstelling kan een groot aantal deelvragen worden gedestilleerd die betrekking hebben op de beschrijving van de uitvoering van de eerste
fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO. Rekening
houdend met het onderscheid descriptie en prescriptie kunnen ten aanzien van de
beide fasen van de HRO de volgende beschrijvende deelvragen worden geformuleerd:
1.
2.
3.

3

Op welke wijze is de HRO op de politieke agenda gekomen en hoe is het
plan inzake de HRO tot stand gebracht?
Hoe heeft de beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO plaatsgevonden ?
Op welke wijze is de eerste fase HRO uitgevoerd en welke veranderingen
heeft dit voor de structuur en werking van de rechtbanken met zich gebracht?

Vergelijk ook Huigen (1994). Hij onderscheidt in het implementatieproces de
volgende onderdelen: anticipation, preparation and application (Huigen, 1994: 16).
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4.

Hoe vindt de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO plaats?

S.

Welke overeenkomsten en verschillen bestaan er tussen het beleidsproces
rond de eerste en de tweede fase HRO?

De eerste deelvraag is bedoeld als inleiding op de thematiek van de HRO.
Gepoogd wordt aan te geven welke politiek-maatschappelijke factoren aanleiding
hebben gevormd om in het begin van de jaren zeventig een reorganisatie van de
rechterlijke organisatie op de politieke agenda te plaatsen. Daarnaast wordt door
de beantwoording van deze vraag aangegeven hoe met behulp van de instelling
van de staatscommissie HRO in 1984~ 1985 een plan voor een dergelijke reorganisatie tot stand is gebracht en op welke wijze dit vertaald is in een kabinetsbeleid inzake de HRO. In de tweede deelvraag wordt ingegaan op de manier
waarop het beleid van de eerste fase HRO is voorbereid. Hierbij dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen de voorbereiding van de implementatie en
het wetgevingstraject. Tijdens de voorbereiding van de implementatie zijn met
name de onderhandelingen tussen de Raad van State en de ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken en de rol en werking van de projectstructuur HRO van
belang. Het wetgevingstraject is daarentegen vooral gericht op de manier waarop
de wetsvoorstellen voorintegratie en voltooiing eerste fase HRO in het parlementaire circuit zijn behandeld. De derde deelvraag richt zich primair op de rechtbanken nieuwe stijl. Nagegaan wordt hoe de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl is verlopen. Tevens wordt een indruk gegeven van de wijze waarop de sectoren bestuursrecht zijn gestructureerd en hoe deze ten tijde van het onderzoek functioneren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de invloed van externe factoren,
zoals veranderingen in de maatschappij of ander beleid, op het verloop van het
uitvoeringsproces. Voorts wordt bij de beantwoording van deze deelvraag ingegaan op de invloed van de eerste fase HRO op de structuur en werking van de
rechtbank als geheel. De vierde deelvraag concentreert zich op de onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie, de kantonrechters en de functionele autoriteiten van de rechtbanken over de condities waaronder de tweede fase HRO dient
te worden geïmplementeerd. Nagegaan wordt hoe de betrokken actoren het
verloop van het beleidsproces percipiëren en welke voor- en nadelen verbonden
zijn aan de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl. De vijfde deelvraag is bedoeld als inleiding op het prescriptieve
element van deze studie. Door een systematische vergelijking van de eerste fase
HRO met de tweede fase HRO - aan de hand van concepten ontleend uit
theorieën over de werking van beleidsnetwerken - te maken, is het mogelijk
aan te geven hoe op grond van het verloop van de uitvoering van de eerste fase
HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO gunstige uitvoeringscondities ten behoeve van de tweede fase HRO kunnen worden geschapen. De
deelvraag met een prescriptieve lading luidt dan ook als volgt:
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6.

Welke uitspraken kunnen op grond van overeenkomsten en verschillen
tussen de eerste fase en de tweede fase HRO worden gedaan over de
condities waaronder de implementatie van de tweede fase HRO dient te
geschieden?

Alvorens over te gaan tot het geven van een verantwoording van de onderzoeksmethoden wordt in de volgende paragraaf stilgestaan bij de verschillende wetenschappelijke invalshoeken die met betrekking tot het thema van de HRO kunnen
worden gehanteerd. Tevens wordt aandacht besteed aan de onderzoeksrelevantie
van deze studie.

1.5

Wetenschappelijke invalshoeken HRO en onderzoeksrelevantie

De herziening van de rechterlijke organisatie kan als onderzoeksthema vanuit
verschillende wetenschappelijke disciplines worden bestudeerd. De meest voor
de hand liggende discipline betreft de rechtswetenschappen. Binnen deze discipline kan bijvoorbeeld een onderzoek worden verricht naar één van de subonderdelen van de HRO, zoals de toepassing van het nieuwe bestuursprocesrecht als uitvloeisel van de invoering van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de
voltooiing eerste fase HRO. Ook bijvoorbeeld de harmonisatie van de verschillende rechtsgebieden en de coórdinatie tussen de civiele rechter en de bestuursrechter, daar waar het bestuursgeschillen met een schade-aspect betreft, vormen
interessante juridische onderzoeksgebieden binnen de thematiek van de HRO
(Albers, Ten Have, De Waard, Zoonjens, 1993). Tegelijkertijd kan worden
geconstateerd dat de HRO eveneens voor andere disciplines een waardevol
onderzoeksterrein biedt. Als bijvoorbeeld wordt gekeken naar één van de centrale doeleinden van de HRO, te weten cliëntgerichtheid, dan kan het vanuit een
sociologisch perspectief aantrekkelijk zijn een cliëntenmonitor uit te voeren,
waarbij door middel van een longitudinale studie wordt gekeken of de uitvoering
van de HRO, in de ogen van justitiabelen, advocaten en bestuursorganen, daadwerkelijk leidt tot een verbetering van de cliëntvriendelijkheid van de rechtspraak.
Dit onderzoek wordt echter niet vanuit een juridische of een sociologische
optiek verricht, maar vanuit het perspectief van een bestuurskundige. Het doel
van studie is niet zozeer een wetenschappelijke analyse van een juridisch probleem of het bestuderen van de consequenties van de HRO voor de cliënten van
de rechtsprekende organen, maar het onderzoeken van het proces van agendavorming, plancreatie, beleidsvoorbereiding en uitvoering van de HRO. Binnen
het bestuurskundige perspectief wordt het verloop van het beleidsproces inzake
de HRO aan de hand van de netwerkbenadering beschreven en geanalyseerd.
Zoals reeds in paragraaf 1.3 is aangegeven is de wetenschappelijke meerwaarde
van het onderzoek met behulp van deze benadering vooral gelegen in het feit dat
een beleidsproces via verschillende perspectieven wordt bekeken. Niet alleen
worden de doeleinden en belangen van de centrale overheid aan een nadere
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beschouwing onderworpen. Ook het gezichtspunt van andere actoren wordt
expliciet in de onderzoeksanalyse betrokken.
De meerwaarde van de netwerkbenadering beperkt zich overigens niet tot de
mogelijkheid om hiermee een beleidsproces vanuit verschillende invalshoeken te
beschrijven en te analyseren. Zo biedt de benadering tevens belangrijke theoretische concepten, zoals bijvoorbeeld de begrippen interdependentie en interactie,
waarmee het verloop van een beleidsproces op een systematische wijze in kaart
kan worden gebracht. Daarnaast geeft de netwerkbenadering specifieke aangrijpingspunten voor het verbeteren van beleidsprocessen. Via de constructie van
nieuwe netwerken, de reconstructie van bestaande beleidsnetwerken of via het
strategisch beïnvloeden van interacties tussen actoren kan worden getracht beleidsproblemen op te lossen.
Onderzoeksrelevantie
Wat betreft de onderzoeksrelevantie van dit onderzoek kan het volgende worden
opgemerkt. Deze studie tracht een aanvulling te geven op de reeks empirische
onderzoeken die met behulp van een netwerkbenadering zijn verricht (Hanf en
Scharpf, 1978; Hufen en Ringeling, 1990; Teisman, 1992; Koppejan, 1993; Termeer, 1993). Tegelijkertijd tracht ze een bijdrage te leveren aan het uitvoeren
van onderzoek op het grensvlak van de bestuurskunde en dejuridische wetenschappen, met name daar waar het de organisatie van de rechtspleging betreft.
Ondanks de door bepaalde onderzoekers geconstateerde relatieve geslotenheid
van de rechterlijke macht, wat betreft het uitvoeren van empirisch onderzoek (zie
bijvoorbeeld het rapport van de Commissie Openbaar Ministerie, 1994: 57; De
Groot-Leeuwen, 1991) is het van belang dat in de toekomst zowel bij de staande
als de zittende magistratuur wetenschappelijk onderzoek wordt verricht, waarbij
niet alleen de juridische optiek centraal staat, maar ook aandacht wordt besteed
aan andere discíplinaire optieken.
Het reguliere bestuurskundige onderzoek is primair georiënteerd op de wetgevende en de uitvoerende macht. Het gaat hierbij onder meer om het functioneren
van centrale en decentrale overheden en de ínvloed van de politiek op de werking van het openbaar bestuur (zie bijvoorbeeld Derksen e.a., 1983; Frissen
e.a., 1992; Toonen, 1987; Pressman en Wildavsky, 1984). De invloed van de
wetgevende en uitvoerende macht op de rechtsprekende macht en vice versa is
daarentegen voornamelijk het onderzoeksgebied van staatsrechtgeleerden. Echter,
ook voor bestuurskundigen zijn beleidsprocessen, waarbij de drie machten met
elkaar in `onderhandeling' gaan over de inhoud en vormgeving van de structuur
van één van deze machten, namelijk de rechterlijke macht, wetenschappelijk
interessant te noemen. Door middel van onderzoek op dit terrein kan bijvoorbeeld worden nagegaan of dezelfde mechanismen bij de beleidsvoorbereiding en
uitvoering van de HRO door de drie machten worden gehanteerd, in vergelijking
met een `gewoon' beleidsproces, zoals bijvoorbeeld in het geval van verzelfstandiging van overheidsdiensten of het decentraliseren van Rijkstaken naar lagere
overheden.

Naast het verrichten van onderzoek op het grensvlak van de bestuurskunde en
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de juridische wetenschappen beoogt deze studie tevens een beschrijving te geven
van de manier waarop de HRO tot stand is gekomen en de wijze waarop het
beleid van de eerste en de tweede fase HRO is voorbereid en is (wordt) uitgevoerd. Door middel van een reconstructie van het beleidsproces vanuit het
perspectief van de betrokken actoren (het ministerie van Justitie, het ministerie
van Binnenlandse Zaken, de Raad van State, de kantonrechters en de functionele
autoriteiten van de rechtbanken, etc.) wordt zichtbaar gemaakt hoe de beleidsvoorbereiding van de eerste en de tweede fase HRO is geschied. Daarnaast wordt
aandacht geschonken aan het feitelijke implementatieproces van de eerste fase
HRO, dat wil zeggen de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl en de vorming van sectoren
bestuursrecht.
In aanvulling hierop is de studie tevens bedoeld om beleidsaanbevelingen te
genereren ten behoeve van de implementatie van de tweede fase HRO. Op grond
van het verloop van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de
tweede fase HRO kunnen concrete suggesties worden aangereikt, waarmee het
uitvoeringsproces van de tweede fase HRO kan worden gefaciliteerd.

1.6

Onderzoeksmethode

In het onderzoek zijn verschillende onderzoeksmethoden toegepast. Het vertrekpunt wordt hierbij gevormd door een evaluatieprogramma HRO en twee evaluatiestudies naar de implementatie van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO (Albers, Ten Have, De Waard en Zoontjens,
1993; Albers, Voermans en De Waard, 1994a en 1994b). Zo is in 1993 door een
onderzoeksteam van het IVA - Tilburg en het Schoordijk Instituut van de Katholieke Universiteit Brabant een evaluatieprogramma HRO opgesteld. In dat
programma zijn alle relevante juridische en bestuurskundige onderzoeksvragen
met betrekking tot het verrichten van evaluatie-onderzoek in het kader van de
HRO vermeld. De eerste evaluatiestudie (januari 1994) is gericht op het in kaart
brengen van de invloed die de eerste fase HRO uitoefent op de verwerkingscapaciteit en belasting van rechtbanken en kantongerechten. In de tweede studie (van
augustus 1994 tot en met december 1994) is wederom naar het functioneren van
de sectoren bestuursrecht, de rechtbanken als geheel en de kantongerechten
gekeken. Daarnaast is ingegaan op de vraag in hoeverre geleerd kan worden van
het verloop van de eerste fase HRO, dit ten behoeve van de beleidsvoorbereiding
en implementatie van de tweede fase HRO.
Databronnen
Zowel bij de opstelling van het evaluatieprogramma HRO als de twee evaluatiestudies is gebruik gemaakt van drie databronnen (Swanborn, 1984: 260). De
eerste databron heeft betrekking op de verslagen van interviews met sleutelpersonen die betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van de HRO. Gedurende de periode september tot en met november 1993 zijn ten behoeve van het
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evaluatieprogramma HRO 22 interviews gehouden met leden van het projectteam
HRO, rechtbankpresidenten, een president van een gerechtshof, twee leden van
de Raad van State, een lid van de Hoge Raad en enkele leden van de NVvR (de
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak), de Nederlandse Orde van Advocaten
en de vaste Kamercommissie voor Justitie van de Tweede Kamer. Tijdens de
uitvoering van de twee evaluatiestudies naar de eerste en de tweede fase HRO
zijn eveneens interviews afgenomen. Hierbij dient echter een onderscheid te
worden gemaakt tussen `diepte-interviews' en `standaard-interviews'. In de twee
evaluatiestudies zijn bij drie geselecteerde rechtbanken en kantongerechten
diepte-gesprekken gevoerd met een rechtbankpresident, een voorzitter van de
sector bestuursrecht, een directeur gerechtelijke diensten4 en een kantonrechter
o.i.r. (oudste in rang). Tijdens het tweede evaluatie-onderzoek zijn eveneens
interviews gehouden met de voorzitters van de sectoren strafrecht en civielrecht
van de drie geselecteerde rechtbanken en met enkele leden van het projectteam
HRO. De duur van deze - op band opgenomen - gesprekken beslaat veelal
anderhalf uur. Het doel van de diepte-interviews is tweeledig. Ten eerste kan
met behulp van deze interviews een beeld worden gecreëerd van de belangrijkste
onderzoeksvragen met betrekking tot de uitvoering van de eerste fase HRO en de
beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO. Dit is met name van belang voor
de opstelling van vragenlijsten voor de `standaard-interviews'. Ten tweede geven
de diepte-interviews een belangrijke indicatie van de wijze waarop de eerste fase
HRO is voorbereid en geïmplementeerd. Bovendien biedt het een eerste indruk
van de percepties van de betrokken actoren met betrekking tot de tweede fase
HRO.
De `standaard-interviews' zijn in twee ronden afgenomen. Eén in de periode
maart-april 1994 en één in de periode oktober-november 1994. Met behulp van
semi-gestructureerde vragenlijsten zijn bij zestien rechtbanken en kantongerechten gesprekken (duur van één uur) gevoerd met een rechtbankpresident, een
voorzitter van de sector bestuursrecht en een kantonrechter o.i.r. Daarnaast zijn
bij een aantal arrondissementen tevens interviews met een directeur gerechtelijke
diensten en een kantonrechter van een zogenaamd `éénmanskantongerecht'
gehouden. In totaal zijn vanaf 1993 tot en met november 1994 137 interviews
met actoren die bij de HRO zijn betrokken afgenomen, waarbij overigens met
een groot aantal respondenten (waaronder de rechtbankpresidenten en de voorzitters van de sectoren bestuursrecht) twee keer is gesproken.
De tweede databron betreft het gebruik van ambtelijke documentatie en
overige literatuur. Ten behoeve van de analyse van de beleidsvoorbereiding en
implementatie van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede
fase HRO is een zeer breed scala aan documentatie benut. Zo is gebruik gemaakt
van notulen van vergaderingen van de stuurgroep HRO, het projectteam HRO,
rapporten en adviezen van de verschillende (sub)werkgroepen van de projectstructuur HRO. Daarnaast zijn tevens relevante wetsvoorstellen en kamerstukken
met betrekking tot dit onderwerp geïnventariseerd. Voorts is een literatuurver-

a Voorheen directeur gerechtelijke ondersteuning genoemd.
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kenning uitgevoerd, waarbij artikelen en boeken over de HRO aan een nadere
beschouwing zijn onderworpen.
De derde databron heeft betrekking op de toepassing van ambtelijke statistieken. Teneinde het functioneren van de sectoren bestuursrecht en de rechtbanken
ook in kwantitatief opzicht te kunnen analyseren zijn door de afdeling Planning
en Control en het projectteam HRO van het ministerie van Justitie, in aanvulling
op de interviews en de schriftelijke documentatie, cijfers verstrekt over de
instroom, uitstroom, voorraadvorming en de personele bezetting van de rechtbanken. Over deze cijfers dient echter te worden opgemerkt dat de betrouwbaarheid
te wensen overlaat. In verband met onder andere definitiekwesties en vanwege
een verschillende wijze waarop zaken door de sectoren bestuursrecht worden
geregistreerd, is de onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens tussen de
sectoren bestuursrecht gering. De kwantitatieve gegevens vormen dan ook slechts
een indicatie van de zaakontwikkeling bij de sectoren bestuursrecht en géén
absoluut gegeven.
Onderzoeksmethode
De onderzoeksmethode die voor deze studie is gebruikt, staat in de literatuur als
de `case-study' methode bekend (Swanborn, 1984; Yin, 1989). Ten behoeve van
de twee evaluatiestudies in 1994 zijn namelijk drie rechtbanken en drie kantongerechten geselecteerd, waarbinnen een diepte-onderzoek heeft plaatsgevonden. De
selectie van deze `cases' is op twee criteria gebaseerd, te weten: geografische
spreiding en de grootte van het rechtsprekende college (groot, middelgroot en
klein). Eén van de problemen met de toepassing van case-study-onderzoek als
methode betreft de beperkte externe generaliseerbaarheid. De onderzoeksresultaten hebben namelijk alléén betrekking op de bestudeerde cases. Teneinde de
generaliseerbaarheid van het onderzoek te vergroten is in aanvulling op de cases
een zogenaamde `quick-scan' methode toegepast. Deze methode bestaat uit het
uitvoeren van bliksembezoeken op één dag bij zestien arrondissementen. Tijdens
deze bliksembezoeken zijn - in twee rondes - aan de hand van de reeds eerder
vermelde semi-gestructureerde vragenlijsten gesprekken afgenomen met rechtbankpresidenten, voorzitters van de sectoren bestuursrecht en kantonrechters
o.i.r. van de hoofdzittingsplaats van het kantongerechts. In plaats van de quickscan methode kan overigens ook gekozen worden voor een schriftelijke of een
telefonische enquête onder de respondenten. Om twee redenen is hiervan afgezien. Ten eerste is een deel van de respondenten `moeilijk' benaderbaar. De
verwachting is dat de respons onder de rechters bij het uitvoeren van een enquête
zeer laag zal zijn. Bij het afnemen van mondelinge interviews is dit probleem
niet aanwezig. Ten tweede is de aard van het onderwerp dermate complex dat de
formulering van een goede vragenlijst ten behoeve van een enquête zeer moeilijk
zou zijn. Bovendien kan door de toepassing van half-gestructureerde interviews
naar het idee van de onderzoeker meer informatie over de HRO worden verza-

s

In de tweede ronde zijn alléén de rechtbankpresidenten en de voorzitters van de
sectoren bestuursrecht geïnterviewd.
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meld, dan met een enquête mogelijk is.
Door de toepassing van de drie vermelde databronnen, gecombineerd met
verschillende onderzoeksprocedures en theorieën ('triangulation': zie Swanborn,
1984: 366) is een voldoende solide basis gecreëerd voor een betrouwbare uitvoering van het onderzoek.

1.7

Afbakening van het object van onderzoek

De breedte van het onderzoek is voornamelijk bepaald door het empirisch
materiaal dat ten tijde van de opstelling van het evaluatieprogramma HRO en de
twee evaluatierapporten is verzameld. De `focus' van dat materiaal is primair
gericht op de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken en de kantongerechten.
De rollen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van
State in de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de HRO komen slechts
zijdelings in deze studies aan bod. Via de uitvoering van een documentenanalyse
is echter aanvullende informatie over beide actoren vergaard, zodat een volledig
beeld kan worden verkregen van de interacties tussen de verschillende actoren
tijdens het beleidsproces van de HRO.
Met betrekking tot de analyse van de beleidsvoorbereiding en uitvoering van
de tweede fase HRO is bovendien een extra beperking aangebracht. Het onderzoek richt zich namelijk vooral op de integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Wijzigingen als gevolg van het feit dat
het hoger beroep in kantongerechtszaken in de toekomst door de gerechtshoven
zullen worden behandeld, worden niet in het onderzoek meegenomen.

1.8

Opzet van het boek

Het boek kent een zodanige opbouw dat veelal per hoofdstuk een antwoord
wordt gegeven op de centrale vraag en de deelvragen die in paragraaf 1.4 zijn
gesteld. Zo wordt in hoofdstuk twee een beschrijving gegeven van de oorzaak
waardoor de HRO in het begin van de jaren zeventig op de politieke agenda is
terechtgekomen (zie deelvraag één). Bovendien wordt in dat hoofdstuk tevens
aandacht geschonken aan het proces van planvorming van de HRO. Zo is het
plan voor een herziening van de rechterlijke organisatie onder andere door
middel van de instelling van de werkgroep Wiersma en de staatscommissie HRO
vormgegeven. Tevens worden de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid van het
kabinet Lubbers II met betrekking tot deze operatie weergegeven. Ondanks dat
in de hoofdstukken vier en vijf de beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO
en de uitvoering van de voltooiing eerste fase HRO aan bod komen, wordt reeds
in hoofdstuk twee aandacht geschonken aan de uitvoering van de voorintegratie
eerste fase HRO. De reden voor deze keuze is gelegen in het feit dat de voorintegratie slechts een klein deel van het feitelijke implementatieproces van de eerste
fase HRO uitmaakt. Teneinde voldoende aandacht aan de implementatie van de
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voltooiing eerste fase HRO te kunnen besteden is daarom gekozen voor een
opzet, waarbij de uitvoering van de voorintegratie eerste fase HRO reeds in
hoofdstuk twee wordt beschreven en niet in hoofdstuk vijf.
Om de deelvragen twee tot en met zes te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om te beschikken over een analysekader, waarmee de onderzoeksresultaten
kunnen worden geordend en geanalyseerd. De beschrijving van het analysekader
komt in het derde hoofdstuk van dit onderzoek aan bod. Aangegeven wordt dat
binnen de bestuurskunde twee benaderingen zijn te onderscheiden, waarmee een
beleidsproces in kaart kan worden gebracht, te weten een `klassieke' benadering
van beleid, die primair uitgaat van een één-actor perspectief en de `netwerkbenadering'. Mede vanwege de sterke punten van de netwerkbenadering als analyseinstrument, vormt voor de onderzoeker aanleiding om deze benadering te gebruiken voor het beschrijven en analyseren van het beleidsproces inzake de eerste en
de tweede fase HRO.
De tweede deelvraag van het onderzoek heeft betrekking op de vraag hoe de
beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO heeft plaatsgevonden. Ter beantwoording van deze vraag wordt in het begin van hoofdstuk vier stilgestaan bij
het uiteindelijke resultaat van deze beleidsvoorbereiding, namelijk het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO (het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO
wordt reeds in hoofdstuk twee behandeld). Vervolgens wordt in datzelfde hoofdstuk ingegaan op de onderhandelingen die tussen de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken en de Raad van State zijn gevoerd. Daarnaast wordt eveneens aandacht geschonken aan de verrichtingen van de subwerkgroepen van de
projectstructuur HRO en het parlementaire besluitvormingsproces. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een beschrijving van het beleidsnetwerk rond deze fase van
de HRO, de percepties van actoren en de gehanteerde strategieën en sturingsinstrumenten.
De beantwoording van de derde deelvraag van het onderzoek met betrekking
tot de implementatie van de eerste fase HRO, wordt (deels) in hoofdstuk vijf
behandeldb. In dat hoofdstuk wordt het proces van de opbouw van de sectoren
bestuursrecht beschreven en wordt tevens ingegaan op het functioneren van deze
sectoren. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de (gepercipieerde) invloed
van externe factoren op het verloop van het implementatieproces. Voorts wordt
tevens een blik gegund op de invloed van de eerste fase HRO op de structuur en
het functioneren van de rechtbank als geheel. Ook de percepties met betrekking
tot het procesverloop en het uiteindelijke resultaat worden in dit hoofdstuk aan
de orde gesteld, evenals de toegepaste strategieën en sturingsinstrumenten.
Deelvraag vier over de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO wordt
in hoofdstuk zes beantwoord. In dat hoofdstuk wordt namelijk ingegaan op de
beleidsvoorbereiding van de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken
in rechtbanken nieuwe stijl. Net als in hoofdstuk vier, start dit hoofdstuk met het
voorlopige `resultaat' van de beleidsvoorbereiding, dat wil zeggen het wetsvoorstel tweede fase HRO. Vervolgens komen de onderhandelingen tussen het minis-
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En wat betreft de voorintegratie eerste fase HRO in hoofdstuk twee.
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terie van Justitie, de kantonrechters en de functionele autoriteiten van de rechtbanken in hoofdstuk zes aan bod en wordt aandacht besteed aan de percepties
van actoren met betrekking tot het procesverloop en het beoogde resultaat.
Tevens wordt de structuur van het beleidsnetwerk rond de tweede fase HRO in
kaart gebracht en wordt ingegaan op de strategieën en sturingsinstrumenten die
door de betrokken actoren worden benut teneinde het beleidsproces in een
bepaalde richting te laten verlopen.
De beantwoording van deelvraag vijf over de overeenkomsten en verschillen
tussen de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de eerste fase HRO en de
beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO vindt in hoofdstuk zeven plaats.
In dit hoofdstuk wordt met behulp van het analysekader, zoals deze in hoofdstuk
drie is geschetst, een systematische vergelijking gemaakt tussen de beide fasen
van de HRO. Aangegeven wordt dat op grond van het verloop van het beleidsproces rond de eerste fase HRO en de tweede fase HRO een uitspraak kan
worden gedaan over de wijze waarop gunstige condities ten behoeve van de
implementatie van de tweede fase HRO kunnen worden gecreëerd. Met andere
woorden daarmee wordt tevens een antwoord gegeven op de hoofdvraagstelling
van dit onderzoek.
In het laatste hoofdstuk acht wordt deelvraag zes beantwoord. Beschreven
wordt op welke wijze de condities voor implementatie van de tweede fase HRO
kunnen worden verbeterd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerervaringen
die zijn opgedaan met de uitvoering van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO. Daarnaast worden tevens inzichten met
betrekking tot de toepassing van spelmanagement benut voor de formulering van
concrete beleidsaanbevelingen. Het hoofdstuk wordt afgerond met enkele conclusies en een samenvatting van het onderzoek.
Over de beschrijving van de empirische hoofdstukken (vier tot en met zes)
dient te worden opgemerkt dat deze is gebaseerd op de percepties die actoren er
met betrekking tot de eerste en de tweede fase HRO op nahouden. Met andere
woorden: de meningen zoals in deze hoofdstukken zijn verwoord over de beide
onderdelen van de HRO zijn dus niet die van de onderzoeker, maar van de
betrokken actoren.

Hoofdstuk 2
De beleidsgeschiedenis HRO

`De hele herstructureringsoperatie is een soort perestroika: niet om hier en daar
wat plooitjes glad te strijken maar zij gaat uit van de gedachte dat de huidige
rechterlijke organisatie nog dateert van 1838, de tijd waarin de trekschuit het
middel van vervoer was. (...) De bedoeling is nu een gebouw neer te zetten
waarmee we een flink eind de 21e eeuw in kunnen' (Royer, 1992: 10).

2.1

Inleiding

De beleidsvoorbereiding van de HRO kent een zeer lange voorgeschiedenis. In
dit hoofdstuk zal worden aangegeven wat de aanleiding is geweest om een
reorganisatie van de rechterlijke macht op de politieke agenda te zetten (paragraaf 2.2). Voorts worden in de paragrafen 2.3 en 2.4 beschreven welke activiteiten door de werkgroep herziening van de rechterlijke organisatie (de werkgroep Wiersma), respectievelijk de staatscommissie HRO in de periode 1971 tot
en met 1985 zijn verricht. Het standpunt van het kabinet Lubbers II (in 1989)
inzake de HRO wordt in paragraaf 2.5 aangegeven.
De eerste concrete stappen op weg naar de uitvoering van de HRO worden in
1990 gezet met de indiening van het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO
(paragraaf 2.6). Als onderdeel van deze voorintegratie zijn de raden van beroep~Ambtenarengerechten en de rechtbanken samengevoegd en omgevormd tot
één nieuw gerecht; het geïntegreerde gerecht van eerste aanleg. De wijze van
voorbereiding van dit integratieproces staat beschreven in paragraaf 2.7. De
feitelijke implementatie van de voorintegratie komt in paragraaf 2.8 aan bod,
waarna vervolgens in paragraaf 2.9 wordt stilgestaan bij de veranderingsbereidheid onder de leden van de raden van beroep~Ambtenarengerechten, dat wil
zeggen: de mate waarin de betrokken actoren de plannen rond deze fase al dan
niet positief beoordelen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 7).

2.2

De agendavormingsfase (1970-1971)

In de begroting van het ministerie van Justitie van 1970 (Kamerstukken II, 10
900 (VI), 1970171: 24) valt te vernemen dat de rechterlijke macht zich meer
dient te specialiseren. De toenmalige minister van Justitie Polak geeft hierbij aan
dat `een ingrijpende reorganisatie' wellicht nodig zal zijn om deze specialisatie
volledig tot haar recht te doen komen. Voordat echter de parlementaire discussies
over een dergelijke grootschalige reorganisatie in gang worden gezet, stelt de
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minister eerst enkele kleine veranderingen in de rechterlijke organisatie voor, via
de indiening van een wetsvoorstel, inzake ` een wijziging van enige bepalingen
betreffende de rechterlijke organisatie' (Kamerstukken II, 1970171, 10 808).
De aanleiding voor het denken over een reorganisatie van de rechterlijke
macht moet worden geplaatst in de woelige ` tijdgeest' van het begin van de jaren
zeventig. Deze tijdgeest kenmerkt zich onder meer door een grote `spanning
onder politiemensen', `een stelselmatige verstoring van de openbare orde' en een
verval van de zedelijke normen en waarden ( Handelingen II, 1970~71, p. 618).
Over het laatste merkt Tweede-Kamerlid Nuijens ( Boerenpartij) bijvoorbeeld op
dat de burger meer en meer geconfronteerd wordt met `pornografie' en dat in
toenemende mate het ouderlijke gezag door de jeugd wordt ondermijnd. Overigens staat niet alleen het gezag van ouders in deze periode ter discussie, maar
ook dat van de rechterlijke macht. Met name revolutionaire -`politieke' verdachten zijn van mening dat de rechterlijke macht niet bevoegd is om over
hun zaken te spreken, dit vanwege onder meer de heersende gevoelens onder
jongeren ( en andere bevolkingsgroepen) over het bestaan van klassejustitie en
partijdigheid onder rechters.

`Mijnheer de Voorzitter! Ik wil een enkele opmerking maken over de
rechterlijke macht. De Maagdenhuis-processen zijn achter de rug. Ze zijn
gelukkig zonder ernstige incidenten verlopen en wij zouden een zucht van
verlichting kunnen slaken. De vraag is echter of wij ons zullen moeten
voorbereiden op meer van dergelijke processen waarbij verdachten zich niet
aan de spelregels van het gewone strafprocesrecht houden. Er is in Nederland voor zover ik weet nog niet zoveel gedacht of geschreven over de
vraag, hoe de rechtspraak zou moeten functioneren inzake of reageren op
revolutionaire -`politiek' - verdachten, dat wil zeggen verdachten die
niet erkennen, dat de feiten waarvan zij beschuldigd worden principieel
strafbaar zijn, die vinden dat zij gelijk hebben gehad door te doen wat zij
gedaan hebben en die bovendien ontkennen dat de rechtbank bevoegd is
over hen te oordelen' (cit. Mw. Goudsmit (D'66): Handelingen II, 1970171, p. 630).
`Het is menigeen in Amsterdam opgevallen, dat van Provo tot Maagdenhuis- en Notenkrakers steeds dezelfde politierechter wordt uitgezocht - ten
minste in 75 pct. van de gevallen - om deze zaken te behandelen, de
enige, die ooit is gewraakt, de enige bij wie, als hij de rechtszaal betrad, de
pers niet meer opstond. De berechting heeft menigeen een diep wantrouwen
gegeven in de onpartijdigheid van de rechterlijke macht' (citaat EersteKamerlid Van Wijk (PSP); Handelingen I, 1970~71, p. 219).

Niet alleen het `politieke' karakter van sommige rechtszaken en de vermeende
partijdigheid van enkele rechters nopen tot een herbezinning van de structuur en
werking van de rechterlijke macht. Ook vanwege andere kritiekpunten op het
functioneren van de staande en zittende magistratuur is een nieuwe oriëntatie
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noodzakelijk. Eén van de kritiekpunten die toentertijd door kamerleden zijn
geuit, betreft het feit dat door ingewikkelde sollicatieprocedures en te strenge
selectiemechanismen een structureel tekort aan rechters en officieren van justitie
bestaat (Handelingen II, 1970~71, p. 641-644). Een tweede kritiekpunt heeft
betrekking op de bejegening van de justitiabele door de rechter en de ofiicier
(Handelingen II, 1970171, p. 641-644). Dit komt zowel tot uitdrukking in het
uiterlijke vertoon van rechters en officieren als in het taalgebruik. Een derde
kritiekpunt is gerelateerd aan de trage afdoening van zaken. De griffies van de
rechtbanken en gerechtshoven werken precies hetzelfde als honderd jaar geleden,
waardoor de afdoening van met name civiele zaken zeer veel tijd in beslag
neemt, aldus Tweede-Kamerlid Roethof (Handelingen II, 1970~71, p. 641).
Vanwege de algemene kritiek op het functioneren van de rechterlijke macht, is
het vertrouwen in het rechtsbewustzijn volgens enkele Tweede-Kamerleden
dusdanig verzwakt dat een verandering van de rechterlijke organisatie als absoluut noodzakelijk wordt beschouwd (Handelingen II, 1970~71, p. 641 e.v.).
De minister van Justitie Polak stelt - zoals in het begin van deze paragraaf
reeds is aangegeven - als reactie op de geuite kritiekpunten, in eerste instantie
een gedeeltelijke herziening van de rechterlijke organisatie voor (Handelingen II,
1970171, p. 655). Hij geeft echter tegelijkertijd aan dat een verdere modernisering van de organisatie van de rechtspraak in de nabije toekomst noodzakelijk
zal zijn.
`Verleden jaar en ook in de memorie van toelichting op deze begroting heb
ik laten blijken van de noodzaak overtuigd te zijn te komen tot een modern
rechterlijke orgaan, waarin zowel tegemoet wordt gekomen aan de drang
tot specialisatie alsook de waarborg voor een voldoende en krachtige samenhang van de gehele rechtspleging; een rechterlijke organisatie tegen de
achtergrond waarvan een modern personeelsbeleid kan worden gevoerd'
(Cit. Min. Polak, Kamerstukken II, Handelingen 1970~71, p. 655).
De indiening van het wetsvoorstel inzake een partiële herziening van de rechterlíjke organisatie stelt de meeste parlementariërs echter niet gerust. Ook met de
gerealiseerde wijzigingen, zoals is voorgesteld, blijft de rechterlijke organisatie
`in grote trekken het reeds bijna honderdvijftig jaar bestaande patroon' behouden
(Kamerstukken II, 1970171, 10 808, nr. 6, p. 2). Dit terwijl er zich in de samenleving fundamentele veranderingen hebben voorgedaan, aldus de Tweede-Kamerleden (Handelingen II, 1970~71, 10 808, nr. 6, p. 2). Zo wordt in het voorlopige
verslag van dit wetsvoorstel hierbij als voorbeeld gegeven dat de afstand tussen
de rechter en de justitiabele zowel in geografische zin als door een mentaliteitsverandering ín de loop der jaren sterk is verkleind. De rechterlijke macht dient
als gevolg van deze veranderingen in de maatschappij drastisch te `moderniseren' . In plaats van een territoriale oriëntatie, is een meer functionele oriëntatie
van de gerechten wenselijk. Als gevolg hiervan kan een grotere specialisatie
binnen de gerechten worden bewerkstelligd, evenals een verbetering van het
`image' van het rechterlijke apparaat (Kamerstukken II, 1979171, 10 808, nr. 6,
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p. 2). De rechter dient niet meer een `vaderlijke' houding ten opzichte van de
justitiabele aan te nemen, maar één van juridisch expert (Kamerstukken II,
1979171, 10 808, nr. 6, p. 2). Bovendien wordt verwacht dat met de functionele
oriëntatie de slagvaardigheid van dit apparaat kan worden verbeterd, door
bijvoorbeeld tevens te zoeken naar mogelijkheden om zaken sneller af te doen.
Tot slot kan via functioneel georiënteerde gerechten de overzichtelijkheid van de
rechtspraak toenemen. Als reactie op de wens van de Tweede Kamer voor de
eventuele creatie van functionele gerechten, merkt minister Polak nogmaals op
dat het wetsontwerp dient te worden beschouwd als een aanzet tot een veel
verdergaande herziening van de rechterlijke organisatie, waarvan de voorbereiding wordt opgedragen aan een staatscommissie (Kamerstukken II, 10 808,
1970~71, nr. 7, p. 2). Wetsontwerp 10 808 is slechts bedoeld om de knelpunten,
waarvoor op korte termijn een oplossing dient te worden gevonden, aan te
pakken.

2.3

De werkgroep Wiersma (1971-1972)

Met het aantreden van het kabinet Den Uyl, wordt door de nieuwe minister van
Justitie Van Agt de parlementaire discussie over de voorbereiding van een grootschalige reorganisatie van de rechterlijke macht voortgezet. De vorige minister
Polak heeft in 1970 de wens geuit dat een dergelijke reorganisatie in een termijn
van zes tot tien jaar haar beslag dient te krijgen. Eerste-Kamerlid Piket (CHU)
geeft tijdens een beleidsdebat met minister Van Agt aan dat hij grote twijfels
heeft over het welslagen van deze operatie (Handelingen I, 1971~72, p. 241).
Door de snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen zullen de ideeën die
ten grondslag hebben gelegen aan een dergelijke reorganisatie bij een uiteindelijke deiinitieve uitvoering van de HRO reeds achterhaald zijn, luidt zijn mening
(Handelingen I, 1971172, p. 241). Om dit probleem te ondervangen geeft Piket
aan de minister van Justitie de suggestie om de veranderingen binnen de rechterlijke organisatie stapsgewijs door te voeren, in plaats van het toepassen van één
grootschalige wetswijziging van de wet op de rechterlijke organisatie (Handelingen I, 1971172, p. 241). De minister van Justitie blijkt daarentegen minder pessimistisch over de te halen termijnen te zijn. Hij hoopt er zelfs op binnen de
huidige kabinetsperiode een wetsontwerp inzake de reorganisatie van de rechterlijke macht te kunnen indienen.
`Om te beginnen wil ik iets over de termijn zeggen. Mijn ambtsvoorganger
heeft de voorspelling geuit, dat de herziening binnen een termijn van zes tot
tien jaar haar beslag zou kunnen krijgen. Die voorspelling is al weer bijna
een jaar oud; nu zou het vijf tot negen jaar zijn. De heer Piket is wel heel
pessimistisch, wanneer hij zegt dat over tien jaar de indiening van het wetsontwerp zou zijn te verwezenlijken. Ik hoop zelfs - ik durf op dit punt
geen toezegging te doen - dat de indiening van het wetsontwerp nog
binnen de huidige kabinetsperiode zal kunnen plaatsvinden' (Minister Van
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Agt, Handelingen I, 1971~72, p. 277).
Minister Van Agt meent dat - ondanks de grote twijfels van kamerleden over
het welslagen van een dergelijke operatie - in ieder geval moet worden onderzocht of de hoofdlijnen van de rechterlijke organisatie behouden moeten blijven,
of dat deze gewijzigd dienen te worden (Handelingen I, 1971~72, p. 277). Het
gaat hierbij ten eerste om het vraagstuk over de wenselijkheid van het bestaan
van twee afzonderlijke gerechten van eerste aanleg (kantongerechten en arrondissementsrechtbanken) en de wijze waarop het hoger beroep is geregeld (Werkgroep Wiersma 1972: 13). Voorts behoort hiertoe ten tweede ook de vraag of het
wenselijk is om administratieve rechtspraak enerzijds aan gespecialiseerde
rechterlijke colleges op te dragen en anderzijds aan de gewone rechterlijke
macht. Ten slotte dient bij de hoofdlijnen van de rechterlijke organisatie eveneens te worden stilgestaan bij de efiiciency van de taakvervulling, de selectie van
personeel, personeelsbeleid, specialisatie en opleidingseisen (Werkgroep Wiersma, 1972: 13).
Zoals reeds door de vorige minister Polak kenbaar is gemaakt, wordt de
opstelling van het voorontwerp met betrekking tot de HRO opgedragen aan een
afzonderlijke staatscommissie. Omdat het de bedoeling is om de herziening
binnen een termijn van zes à tien jaar af te ronden, is het echter noodzakelijk om
enige beperkingen in deze operatie aan te brengen (Werkgroep Wiersma, 1972:
13). Rekening houdend met dit gegeven, dient de staatscommissie een strikt
afgebakende taakomschrijving te krijgen, waarin nauwkeurig wordt aangegeven
welke onderwerpen bij een dergelijke herziening betrokken moeten worden en
welke onderwerpen buiten beschouwing moeten worden gelaten. Ter voorbereiding van de werkzaamheden van de staatscommissie wordt per ministeriële
beschikking (KB van 29 december 1971, Stb. 253) een ambtelijke werkgroep'
in het leven geroepen, onder leiding van de oud-staatssecretaris van het ministerie van Justitie, prof. mr. Wiersma (werkgroep reorganisatie rechterlijke macht;
ook wel werkgroep Wiersma genoemd). Deze werkgroep heeft tot doel een
inventarisatie te maken van alle relevante onderwerpen die in aanmerking dienen
te komen bij een grote herziening van de rechterlijke organisatie (Werkgroep
Wiersma, 1972: 13).
In het verslag van de werkgroep Wiersma, getiteld `Gedachten over de toekomst
van de rechtspleging', valt te lezen dat veel personen die bij de rechtspleging
direct of indirect zijn betrokken, bereid zijn de mogelijkheid van een vergaande
structurele wijziging van de rechterlijke organisatie onder ogen te zien (Werkgroep Wiersma, 1972: 6). Eén van de suggesties die door verschillende actoren
is gedaan, betreft het invoeren van een uitgebreide specialisatie onder rechters

i In de werkgroep namen de volgende personen zitting: dhr. Wiersma (hoogleraar
rechten Universiteit Leiden), dhr. Mok, dhr. Schwan (raadadviseurs Ministerie van
Justitie), dhr. Mostert (directeur rechterlijke organisatie Ministerie van Justitie) en
dhr. van Uchelen (ondervoorzitter Raad van Beroep).
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(Werkgroep Wiersma, 1972: 6). Daarnaast wordt gepleit voor een reductie van
het aantal gerechten, door bijvoorbeeld samenvoeging van gewone en administratiefrechterlijke colleges (Werkgroep Wiersma, 1972: 6). Voorts worden
concrete voorstellen gedaan met betrekking tot: de bejegening van de justitiabele,
de selectie, opleiding, vorming, materiële ondersteuning en carrièremogelijkheden van rechterlijke ambtenaren.
`Velen bleken bereid de mogelijkheid van diepgaande structurele wijzigingen onder ogen te zien. (...) Zo werd door velen gepleit voor een - meer
of minder ver door te voeren - specialisatie van de rechter. Ook werd
veelvuldig de wens geuit, te komen tot een vermindering van het bestaande
aantal gerechten door samenvoeging hetzij van gerechten van gelijk niveau
(bijv. verschillende rechtbanken) hetzij van gerechten van verschillend
niveau (bijv. rechtbanken en kantongerechten) of door samenvoeging van
gewone en administratiefrechterlijke colleges' (Werkgroep Wiersma, 1972:

6).
Uit de verzamelde reacties van betrokkenen leiden de leden van de werkgroep af
dat de staatscommissie HRO zich in principe over twee thema's moet buigen.
Ten eerste moet de staatscommissie aandacht besteden aan de specialisatie van
de rechter en de gerechten. Het gaat hierbij zowel om een eventueel streven naar
een vorm van taakverdeling tussen de gerechten onderling als de wijze waarop
de taken binnen gerechten moeten worden verdeeld. Ten tweede dient de staatscommissie zich te oriënteren op vraagstukken van concentratie en integratie van
gerechten. Bij concentratie gaat het om het samenvoegen van gerechten van
gelijke aard, waardoor schaalvoordelen mogelijk zijn. Met integratie wordt de
samenvoeging van gerechten van verschillende aard bedoeld (Werkgroep Wiersma, 1972: 8). Naast de behandeling van deze twee thema's is het naar het
oordeel van de werkgroep tevens wenselijk dat de staatscommissie zich richt op
de beantwoording van enkele vragen en voorstellen van principiële aard, zoals
bijvoorbeeld de vraag naar de wenselijkheid van jury-rechtspraak en de vraag of
de administratieve rechtspraak georganiseerd zal moeten worden als een afzonderlijk geheel of dat moet worden overgegaan tot de integratie van de administratieve en de gewone rechtspraak (Werkgroep Wiersma, 1972: 7).
Op grond van hetgeen in de schriftelijke en de mondelinge reacties naar voren is
gebracht, komt de werkgroep tot de onderstaande taakomschrijving van de staatscommissie HRO:
`Gelet op het voorafgaande meent de werkgroep dat in de taakomschrijving
voor de staatscommissie opgesloten moet zijn dat zij zowel aandacht
schenkt aan wijzigingen van maatschappelijke omstandigheden en inzichten
die van invloed zijn op de rechtspleging als aan de specifieke eisen van
organisatie van de rechtspraak en van het daarmee verbonden personeelsbeleid' (Werkgroep Wiersma, 1982: 9).
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Wat betreft de samenstelling van de staatscommissie stelt de werkgroep voor om
deze zo breed mogelijk te laten zijn. Dat wil zeggen dat, naast de leden van de
rechterlijke macht (staande en zittende magistratuur), ook personen uit de advocatuur, de vakbeweging, de reclassering, de wetenschap en de overheid moeten
worden uitgenodigd om in de commissie zitting te nemen (Werkgroep Wiersma,
1972: 9).
Tegelijkertijd met de voltooiing van het rapport van de werkgroep Wiersma
wordt overigens een eerste belangrijke stap gezet in de herstructurering van de
rechterlijke organisatie door de inwerkingtreding van het wetsvoorstel 10 808
inzake een partiële wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie (Kamerstukken II, 1973174, 12 600 (VI), nr.2, p. 25). Deze wetswijziging is met name
bedoeld om enkele urgente knelpunten binnen de rechterlijke organisatie binnen
een aanvaardbare korte termijn op te lossen. Zo wordt met de introductie van de
verkeersschout, de herziening van de rangen-opbouw en enkele wijzigingen in de
salariëring getracht de personeelstekorten bij het Openbaar Ministerie te bestrijden. Daarnaast wordt een nieuwe startfunctie, in de vorm van gerechtsauditeur,
voor de zittende magistratuur geïntroduceerd. Tot slot wordt gepoogd een betere
organisatie van de leiding van de griffies mogelijk te maken door voor ieder
arrondissement een arrondissementsgriffier te benoemen.

2.4

De staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (1976-1985)

2.4.1 Inleiding
In afwijking van het advies van de werkgroep Wiersma, die een brede samenstelling van de staatscommissie heeft voorgesteld, besluit de minister van Justitie in
het kabinet Van Agt I, De Ruiter, tot de instelling van een kleinere staatscommissie, die als een stuurgroep van een aantal gespecialiseerde subcommissies kan
optreden. Bij Koninklijk besluit wordt op 1 april 1976 de staatscommissie HRO
geïnstalleerd (KB van 1 april 1976, Stb. 71). De staatscommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderstaande werkzaamheden:
`A. Met inachtneming van het door de werkgroep Herziening Rechterlijke
Organisatie verzamelde materiaal en het daarop door deze werkgroep geleverde commentaar
a. advies uit te brengen over maatregelen die getroffen moeten worden om
de organisatie van de rechtspraak in ruime zin, de samenstelling van de
rechterlijke macht daaronder begrepen, zodanig te vernieuwen, dat de
rechtspleging aangepast zal zijn aan de maatschappelijke omstandigheden en
inzichten,
b. voorstellen te doen omtrent in verband daarmee te treffen wettelijke
voorzieningen.
B. Advies uit te brengen over de instelling en samenstelling van subcommissies, die onderzoeken kunnen doen, waaronder begrepen het horen van
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deskundigen, en preadviezen aan de staatscommissie kunnen uitbrengen
over deelgebieden van de onder A. genoemde onderwerpen.
C. De werkzaamheden van de subcommissies te stimuleren en te codrdineren.
D. Indien mogelijk interim-rapporten uit te brengen over maatregelen waarvan naar de mening van de staatscommissie wenselijk is dat zij op korte
termijn verwezenlijkt worden' (cit. uit Tussentijds Rapport staatscommissie
HRO, 1978: 3-4).
In de bovengenoemde taakomschrijving ligt besloten dat de staatscommissie HRO
zowel aandacht dient te schenken aan de veranderende omstandigheden en
inzichten, voor zover van invloed op de rechtspleging als aan wenselijke wijzigingen in de organisatie van de rechtspraak en het daannee samenhangend personeelsbeleid (Staatscommissie HRO, 1984: 2). Minister van Justitie De Ruiter
staat bij de uitvoering van de werkzaamheden van de commissie een totale
herwaardering van de rechterlijke organisatie voor ogen. Hij merkt hierbij
overigens wel op dat de staatscommissie haar taak ook weer niet al te ruim moet
opvatten. Dit mede vanwege het gevaar dat de commissie in `theoretische disputen verzeild pleegt te raken, waarbij de kans toeneemt, dat in een commissie
waarin verschillende gedachtenstromen verenigd zijn, uiteindelijk geen overeenstemming wordt gevonden' (Staatscommissie HRO, 1984: 2).

2.4.2 Tussentijds rapport van de staatscommissie (1978)
In de begroting van het ministerie van Justitie van 1978 geeft de minister van
Justitie aan dat de staatscommissie voornemens is een tussentijds rapport uit te
brengen (Kamerstukken II, 1978179, 15 300 (VI), nr.2, p. 47). Dit rapport
verschijnt op 3 oktober 1978. De eerste vraag die de staatscommissie zichzelf in
dat rapport stelt is: in hoeverre organisatorische veranderingen in de rechtspleging zullen moeten worden gebaseerd op de uitkomst van een studie over de
grondvragen van het rechtspreken, zoals is voorgesteld door de werkgroep
Wiersma (Staatscommisie HRO, 1978: 6). De werkgroep Wiersma heeft in haar
rapport geadviseerd in ieder geval een studie te laten verrichten naar de rol van
de rechter in de samenleving (Werkgroep Wiersma, 1972: 7). Mede op grond
van de uitkomsten van twee WODC-onderzoeken over dit onderwerp (De Lange,
1977) komt de staatscommissie echter tot de slotsom dat zij haar werkzaamheden
niet zal aanvangen met een grondslagenonderzoek, maar dat de commissie zich
rechtstreeks zal richten op het formuleren van hervormingsvoorstellen ten aanzien van de organisatie van de rechtspraak (staatscommissie HRO, 1978: 7). Dit
om hiermee zoveel mogelijk het `verzanden in theoretische debatten' te voorkomen.

In het tussentijdse rapport brengt de staatscommissie een tweede beperking in
haar werkzaamheden aan door de keuze om zich in haar vervolgactiviteiten
alleen te richten op de zittende magistratuur. `Daar liggen de belangrijkste
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problemen die bovendien de essentie van de rechtspraak raken (...) Wat het
openbaar ministerie en de griffiediensten betreft zijn er in de afgelopen jaren al
hervormingen tot stand gebracht' (Staatscommissie HRO, 1978: 8).
Over de categorieën van onderwerpen met betrekking tot de zittende magistratuur die door de staatscommissie aan de orde moeten worden gesteld, worden
in het tussenrapport de volgende genoemd:
`a. onderwerpen die betrekking hebben op het functioneren van de rechter;
b. onderwerpen die samenhangen met de organisatie van de rechtspleging'
(Staatscommissie HRO, 1978: 9).
Als het rapport nader wordt beschouwd dan valt op dat alleen aandacht is besteed
aan onderwerpen die zijn gerelateerd aan de organisatie van de rechtspleging.
Het betreft: (1) specialisatie, (2) handhaving rechtspraak in twee instanties, (3)
rechtspraak door een meervoudige en een enkelvoudige kamer, (4) de bevoegdheden van de kantonrechter en de arrondissementsrechtbank en (5) de organisatorische aspecten van de administratieve rechtspraak.
Over het eerste onderwerp (specialisatie) constateert de staatscommissie dat de
rechter in toenemende mate wordt geconfronteerd met gespecialiseerde advocaten. Voor een goede rechtspraak is het noodzakelijk dat onder rechters `meer
ruimte voor specialisatie geschapen wordt' (Staatscommissie HRO, 1978: 10).
Dit heeft volgens de commissie als voordeel dat een rechter zich grondiger kan
verdiepen in een bepaald terrein. Aan de andere kant kan dit echter ook leiden
tot een verbrokkeling van de rechtspraak (Staatscommissie, HRO 1978: 10).
Vandaar dat in een volgende activiteit van de commissie een nadere bezinning op
de vraag `waar de grenzen van specialisatie getrokken moeten worden' en het
verband tussen `specialisatie en de structuur van de gerechten' noodzakelijk is.
Wat betreft het tweede punt, rechtspraak in twee instanties is de commissie
van mening dat `partijen in beginsel de mogelijkheid hebben hun zaak in volle
omvang ook door een tweede instantie te laten berechten' (Staatscommissie
HRO, 1978: 10-I 1). Een uitzondering op deze regel moet worden gevormd door
zaken van gering belang.
Met betrekking tot de enkelvoudige en meervoudige rechtspraak merkt de
commissie in haar tussenrapport op dat door een collegiale vorm van rechtspraak, de (juridische) kwaliteit en de aanvaardbaarheid van de vonnissen toeneemt (Staatscommissie HRO, 1978: 11). Dit mede vanwege het feit dat het
collegiaal samenwerken de zorgvuldigheid bevordert en de kans op technische
fouten vermindert. Desondanks is men toch van mening dat er redenen zijn aan
te voeren om een deel van de rechtspraak enkelvoudig te laten plaatsvinden
(Staatscommissie HRO, 1978: 11). Bijvoorbeeld daar waar het een zaak van
relatief gering belang betreft. Omdat de keuze tussen enkelvoudige (unus) en
meervoudige rechtspraak niet zo eenvoudig is, is de staatscommissie van oordeel
dat een nadere studie hierover moet worden uitgevoerd (Staatscommissie HRO,
1978: 12).

Over het vierde en het vijfde onderwerp adviseert de commissie tot de instelling van twee subcommissies (Staatscommissie HRO, 1978: 12). De bevoegdhe-
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den van de kantonrechter en die van de rechtbank op het gebied van het burgerlijk recht (en het strafrecht) lopen naar het oordeel van de commissie zo door
elkaar heen dat het tijd is `om het arbeidsveld van de arrondissementsrechtbank
en de kantonrechter te inventariseren en te analyseren, ten einde aan de hand van
het resultaat daarvan na te gaan of een andere organisatie gewenst is. Daarbij
valt te denken aan het tot stand brengen van enigerlei organisatorisch verband
tussen rechtbank en kantongerecht, zo niet aan integratie van die beide' (Staatscommissie HRO, 1978: 12-13). De subcommissie Arob zal verantwoordelijk
moeten worden gesteld voor het geven van een antwoord op de vraag hoe de
administratieve rechtspraak zich verhoudt tot het administratieve beroep. Dit is
volgens de staatscommissie noodzakelijk, alvorens gedacht kan worden aan een
eenvormige organisatie van de administratieve rechtspraak (Staatscommissie
HRO, 1978: 13).

2.4.3 Deelrapporten subcommissies en eindrapporten van de staatscommissie (1979-1985)
Tussen de periode 1977 en 1983 heeft de staatscommissie de minister van Justitie
enkele malen geadviseerd over een groot aantal wetsvoorstellen op het gebied
van de rechterlijke organisatie (zie Staatscommissie HRO, 1984: 33). Binnen
diezelfde periode worden in 1979 bij besluit door de minister van Justitie drie
subcommissies van de staatscommissie ingesteld, te weten de subcommissie Arob
(o.l.v. De Gaay Fortman), de subcommissie sociale verzekeringsrechtspraak en
arbeidsrechtspraak (o.l.v. Van Galen) en de subcommissie taken en bevoegdheden kantonrechters en rechtbanken (o.l.v. Van Veen). Deze subcommissies
brengen in 1981 en 1982 hun deelrapporten uit.

Subcommissie Arob
Het eerste interimrapport is afkomstig van de subcommissie Arob. Deze commissie heeft tot taak gekregen een antwoord te geven op de vraag of de kennisneming en de wijze van behandeling van Arob-zaken (Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen) kan worden verbeterd (Subcommissie De Gaay
Fortman, 1981: 1). De noodzaak om hierover op korte termijn een advies aan de
staatscommissie uit te brengen is naar het oordeel van de subcommissie met
name gelegen in de groeiende achterstanden van de Afdeling rechtspraak van de
Raad van State (Subcommissie De Gaay Fortman, 1981: 5). Naast de knelpunten
bij de Raad van State ín de verwerking van Arob-zaken, zijn tevens inhoudelijke
bezwaren tegen Arob-rechtspraak in één instantie aanleiding voor de subcommissie om zich te buigen over de vraag of deze vorm van rechtspraak niet op een
andere manier moet worden georganiseerd. De subcommissie is van oordeel dat
de invoering van Arob-rechtspraak in twee instanties een oplossing kan bieden
voor de structurele overbelasting van de Raad van State (Subcommissie De Gaay
Fortman, 1981: 14). Bovendien wordt met de invoering hiervan een betere
bereikbaarheid van de Arob-rechter door de justitiabele bewerkstelligd. Voorts
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wordt verwacht dat door Arob-rechtspraak in twee instanties `deze rechtspraak
zal [cursivering: toevoeging PA] (...) komen te rusten op een breder draagvlak
van daarvoor verantwoordelijke rechters' (Subcommissie De Gaay Fortman,
1981: 16).
De organisatie van de Arob-rechtspraak in eerste aanleg dient volgens de subcommissie te worden opgedragen aan afzonderlijke `Arob-gerechten' (Subcommissie De Gaay Fortman, 1981: 18). Als argument voor deze keuze geeft de
subcommissie aan dat het enerzijds onmogelijk is Arob-rechtspraak zonder meer
toe te voegen aan de taken van de rechtbanken of de raden van beroep~Ambtenarengerechten en anderzijds Arob-rechtspraak een zodanige specifieke deskundigheid en belangstelling vereist, dat het noodzakelijk is een afzonderlijke recrutering en benoeming van Arob-rechters te laten plaatsvinden (Subcommissie De Gaay Fortman, 1981: 17). In totaal moeten acht van dergelijke Arobgerechten worden ingesteld (Den Bosch, Roermond, Arnhem, Zwolle, Den
Haag, Amsterdam, Utrecht en Groningen). Wat de positie van de Afdeling rechtspraak van de Raad van State betreft, is de subcommissie van oordeel dat zij `in
plaats van rechter in eerste en enige aanleg beroepsinstantie wordt' (Subcommissie De Gaay Fortman, 1981: 25).

Subcommissie sociale verzekeringsrechtsspraak en arbeidsrechtspraak
De subcommissie sociale verzekeringsrechtspraak en arbeidsrechtspraak, de subcommissie Van Galen, brengt in augustus 1981 haar rapport uit, waarin mede
een antwoord wordt gegeven op de vraag `of en zo ja, welke organisatorische
verbanden - eventueel met inbegrip van zodanige welke integratie inhouden dienen te worden tot stand gebracht tussen de verschillende organen, belast met
civiele arbeidsrechtspraak, sociale verzekeringsrechtspraak, ambtenarenrechtspraak en rechtspraak in pensioenzaken' (Subcommissie Van Galen, 1981: 1).
Volgens de subcommissie vertonen de huidige civiele arbeidsrechtspraak en de
administratieve rechtspraak in arbeidszaken (en sociale zekerheidszaken) een
grote mate van samenhang (Subcommissie Van Galen, 1981: 3 en 5). Deze
samenhang komt echter niet tot uitdrukking in de organisatie van de arbeids- en
sociale zekerheidsrechtspraak. Zo zijn de kantonrechters en de rechtbankrechters
verantwoordelijk voor de civiele arbeidsrechtspraak, terwijl de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de Centrale Raad van Beroep bevoegd zijn om
recht te spreken over onder andere sociale zekerheidszaken, ambtenarenzaken en
pensioenzaken. Hierdoor is volgens de subcommissie Van Galen sprake van een
grote mate van ondoorzichtheid van het stelsel voor de justitiabele. In deze
situatie kan de justitiabele `tussen wal en schip' vallen, vanwege de onbekendheid van de afzonderlijke rechters met elkaars werk en werkterrein, door uitspraken van rechters die niet met elkaar in overeenstemming zijn, vanwege procesvertraging doordat de ene rechter op een uitspraak van de andere rechter wacht,
etc (Subcommissie Van Galen, 1981: 22). De subcommissie is van mening dat
deze problemen kunnen worden ondervangen door enige vorm van integratie
(Subcommissie Van Galen, 1981: 22). Hiertoe heeft zij verschillende modellen
ontwikkeld. Bij het ontwerpen van de integratiemodellen heeft zij rekening
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gehouden met drie aspecten, te weten het organisatorische, het personele en het
processuele aspect (Subcommissie Van Galen, 1981: 23). Het organisatorische
aspect heeft betrekking op het feit dat door een eventuele integratie de beroepsrechter, de ambtenarenrechter, de civiele rechter in `één gerecht, met één centraal adres, één administratie (...), één centrale leiding' te werk worden gesteld
(Subcommissie Van Galen, 1981: 23). Het personele aspect is gerelateerd aan de
mogelijkheid dat zowel administratieve geschillen als civiele geschillen door
dezelfde rechter of dezelfde kamer kunnen worden behandeld, of dat er voor
beide soorten geschillen afzonderlijke secties binnen de gerechten kunnen worden
gecreëerd (Subcommissie Van Galen, 1981: 23). Het processuele aspect houdt
verband met de mogelijkheid om het procesrecht op de terreinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht te harmoniseren (Subcommissie Van
Galen, 1981: 24). Rekening houdend met deze drie aspecten, is een groot aantal
integratiemodellen denkbaar. Het ene uiterste wordt gevormd door het openen
van `één telefoonnummer en één postbusnummer' voor beide gerechten, terwijl
het andere uiterste bestaat uit een volledige integratie `waarbij de verschillende
taken op het gebied voor het arbeidsrecht, het sociaal zekerheidsrecht en het
ambtenarenrecht worden opgedragen aan één administratie en één adres, waarvan
de rechters in staat zijn zowel de voorkomende civiele als de administratieve
geschillen te berechten en wel volgens één gelijk procesrecht dat voorziet in de
mogelijkheid samenhangende beslissingen in samenhangende geschillen te geven'
(Subcommissie Van Galen, 1981: 25).
De subcommissie adviseert in haar rapport om een bepaalde vorm van integratie op het organisatorische en het personele vlak te realiseren, waarbij de
rechtspraak in sociale zekerheidszaken en ambtenarenzaken en de rechtspraak in
civiele arbeidszaken moet worden opgedragen aan één gerecht (Subcommissie
Van Galen, 1981: 36). Binnen dit gerecht zullen deze vormen van rechtspraak
afzonderlijk van elkaar, door aparte secties, kunnen worden uitgeoefend. Bij dit
advies tekent zij echter aan dat een dergelijke integratie in het kader van een
meer uitgebreide samenvoeging van de rechtspraak in eerste aanleg moet worden
betrokken (Subcommissie Van Galen, 1981: 40). `In een op deze wijze geïntegreerd gerecht in eerste aanleg zouden in ieder geval nieuwe administratieve
gerechten een plaats dienen te krijgen. De subcornmissie meent unaniem een
dergelijke samenvoeging van gerechten te moeten aanbevelen' (Subcommissie
Van Galen, 1981: 40).

Subcommissie taken en bevoegdheden kantonrechters en rechtbanken
De subcommissie taken en bevoegdheden kantonrechters en rechtbanken, de
subcommissie Van Veen, is unaniem van oordeel dat `de rechtspraak in eerste
aanleg die thans wordt uitgeoefend door kantongerechten en rechtbanken, dient
te worden opgedragen aan geïntegreerde gerechten van eerste aanleg' (Subcommissie Van Veen, 1982: 9). Het voordeel van een dergelijke integratie is gelegen
in de bevordering van de `duidelijkheid voor de rechtzoekende' (Subcommissie
Van Veen, 1982: 9). Immers de rechtzoekende krijgt in alle gevallen te maken
met één gerecht. Een ander voordeel van de integratie betreft het feit dat door
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deze samenvoeging organisatorische en structurele problemen die samenhangen
met een te kleine of te grote omvang van de gerechten kunnen worden opgelost
(Subcommissie Van Veen, 1982: 10). Zo wordt verwacht dat door een eventuele
integratie, in het geval van ziekte van een rechter, meer mogelijkheden voor
vervanging kunnen worden gecreëerd dan wanneer afzonderlijke gerechten in
eerste aanleg zullen blijven bestaan (Subcommissie Van Veen, 1982: 10). Over
de wijze van rechtspreken binnen het geïntegreerde gerecht van eerste aanleg is
de subcommissie van oordeel dat als regel dient te worden uitgegaan van enkelvoudige rechtspraak (Subcommissie Van Veen, 1982: 11).
De verdeling van de civiele zaken tussen rechtbankrechters en kantonrechters
leidt, in tegenstelling tot de erkenning van de noodzaak van een integratie, echter
niet tot een unanieme overeenstemming binnen de subcommissie. Twee varianten
zijn volgens de verschillende leden van de subcommissie mogelijk. In de eerste
variant is iedere rechter binnen het geïntegreerde gerecht van eerste aanleg bevoegd om recht te spreken over alle zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging (Subcommissie Van Veen, 1982: 60). De kantonrechter zal in deze
variant verdwijnen. In de tweede variant blijft de functie van kantonrechter
bestaan (Subcommissie Van Veen, 1982: 60). In het geïntegreerde gerecht van
eerste aanleg zullen de kantongerechtszaken door een gespecialiseerde rechter
worden behandeld en afgedaan, dat wil zeggen de kantonrechter. Het kantongerecht zal dus binnen deze variant als een aparte eenheid in de rechtbank worden
gevoegd (Subcommissie Van Veen, 1982: 61).

Eindrapport van de staatscommissie HRO (onderdeel I)
Met behulp van de resultaten van de drie deelrapporten komt in 1984 het eindrapport van de staatscommissie HRO (onderdeel I) tot stand. Eindrapport deel II
over de werving, selectie, benoeming van rechters en de toepassing van lekenrechtspraak komt in 1985 gereed. De uiteindelijke discussie over de te vernieuwen structuur van de rechterlijke organisatie is echter primair gebaseerd op
eindrapport deel I. Vandaar dat in de rest van deze paragraaf alleen dit rapport
nader zal worden beschouwd.
De inhoud van het eindrapport van de staatscommissie (deel I) bestaat primair
uit twee onderdelen, namelijk:

(1)

Uitgangspunten voor een te vernieuwen structuur van de rechterlijke
organisatie.

(2)

De organisatie van de rechtspraak.

ad (1) Uitgangspunten voor een te vernieuwen structuur van de rechterlijke
organisatie
Bij de formulering van haar eindadvies over de rechterlijke organisatie heeft de
staatscommissie zich laten leiden door 6 uitgangspunten (Staatscommissie HRO,
1984: 5-8). Het eerste uitgangspunt betreft het feit dat zoveei mogelijk gestreefd
moet worden naar rechtspraak in twee instanties (Staatscommissie HRO, 1984:
6). Dit ter bevordering van het gehalte van de rechtspraak en het versterken van
het vertrouwen van het publiek in de rechtspleging (Staatscommissie HRO, 1984:
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6). Als tweede uitgangspunt acht de staatscommissie het, met het oog op de
bevordering van de rechtseenheid, noodzakelijk dat één hoogste rechter als
cassatierechter optreedt (Staatscommissie HRO, 1984: 6). Het derde uitgangspunt
dat de staatscommissie bij de formulering van haar adviezen gebruikt, heeft
betrekking op het principe dat voor de rechtspraak in eerste aanleg zoveel mogelijk moet worden uitgegaan van een enkelvoudige kamer (Staatscommissie HRO,
1984: 6). Wat betreft het vierde uitgangspunt, specialisatie, is de staatscommissie
van oordeel dat `gestreefd moet worden naar een structuur waarin rechters
telkens gedurende een niet al te korte periode - bijvoorbeeld vier jaar - op een
bepaald deelgebied werkzaam zijn' (Staatscommissie HRO, 1984: 7). Aansluitend merkt de commissie op dat rechters inzetbaar moeten zijn op twee deelgebieden. Echter, `wil men deze ontwikkeling stimuleren, dan is het nodig de
colleges van eerste aanleg steeds een zodanige omvang te laten hebben dat op
ieder van de deelgebieden die tot de competentie van dat college behoren, meer
rechters als specialist werkzaam zullen kunnen zijn' (Staatscommissie HRO,
1984: 7). Uit een onderzoek is namelijk gebleken dat de specialisatie van de
rechters in vooral de kleine rechtbanken zeer gering is. Dit in tegenstelling tot de
grotere rechtbanken. Met name in de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Den
Bosch zijn veel gespecialiseerde rechters werkzaam (Hengelbrock en Van Teeffelen, 1981: 11). Het vijfde uitgangspunt is gerelateerd aan de spreiding van de
gerechten. De gerechten ín eerste aanleg moeten naar het oordeel van de commissie zowel in `overdrachtelijke zin' als in `geografische zin' niet te ver van de
rechtzoekende af staan (Staatscommissie HRO, 1984: 8). De staatscommissie
adviseert op dit punt om bij de territoriale indeling van gerechten rekening te
houden met de bestuurlijke indeling, zoals bijvoorbeeld de provinciale indeling
(Staatscommissie HRO, 1984: 8). Over de toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van de rechtspleging, het zesde uitgangspunt, is de staatscommissie van
mening dat bij de toegang tot de rechtspleging de burger zo min mogelijk barrières dient te ontmoeten (Staatscommissie HRO, 1984: 8). Dit vereist een goede
geografische bereikbaarheid en niet al te hoge griffierechten. Daarnaast dient de
toegankelijkheid te worden gestimuleerd door verbeteringen aan te brengen in de
vorm en taal van de gerechtelijke stukken (vonnissen, beschikkingen en tenlasteleggingen) .

ad (2) De organisatie van de rechtspraak

Rekening houdend met de bovenvermelde uitgangspunten adviseert de staatscommissie om de rechtspraak in eerste aanleg drastisch te vernieuwen, door uit te
gaan van de vorming van geïntegreerde gerechten van eerste aanleg (Staatscommissie HRO, 1984: 14). De staatscommissie is van mening dat in beginsel alle
rechtspraak aan dit gerecht moet worden opgedragen, die op dat moment berust
bij de rechtbanken, kantongerechten, raden van beroeplAmbtenarengerechten en
de belastingkamers van de gerechtshoven. Dit betekent dat de staatscommissie
het in eerste instantie eens is met het oordeel van de subcommissie van Veen om
de kantongerechten en de rechtbanken samen te voegen. Voor een dergelijke
samenvoeging worden in het eindrapport de volgende argumenten genoemd:
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de verschillen in procesgang tussen de arrondissementsrechtbanken en
kantongerechten zijn in de loop van de tijd aanzienlijk kleiner geworden en ook de kantonrechter krijgt thans te oordelen over ingewikkelde
zaken en zaken van onbegrensd financieel belang;
de inhoud van het recht wordt steeds minder bepaald door plaatselijke
gebruiken;
kennis van plaatselijke omstandigheden is minder aanwezig en minder
van belang dan vroeger' (Staatscommissie HRO, 1984: 9).
Bovendien is, naar het oordeel van de staatscommissie, aan de huidige verdeling
van zaken tussen het kantongerechten de rechtbank een aantal nadelen verbonden (Staatscommissie HRO, 1984: 9-10). Zo wordt de ondoorzichtheid van de
rechtspraak vergroot doordat twee rechterlijke instanties in eerste aanleg over
dezelfde rechtsterreinen beslissingen nemen (civiele recht en strafrecht). Daarnaast wordt volgens de commissie verwarring onder de burgers geschapen,
doordat de rechtbank in eerste aanleg tevens appèlinstantie is voor de kantongerechten.
Ten aanzien van de sociale verzekerings-, ambtenaren- en arbeidsrechtspraak
is de staatscommissie eveneens van mening dat `een organisatorisch verband
tussen de civiele arbeidsrechter en de sociale verzekerings- en ambtenarenrechter
dient te worden aangebracht' (Staatscommissie HRO, 1984: 12). Een integratie
van de sociale verzekerings-, ambtenaren- en arbeidsrechtspraak in een gerecht
van eerste aanleg kent de volgende voordelen:
-

voorkomen wordt dat de rechtzoekende burger zich ter verkrijging van
zijn vermeende rechten betreffende zijn (voormalige) arbeidsverhouding
tot de verkeerde rechterlijke instantie wendt;

-

in sommige situaties kan de behandeling van samenhangende zaken
worden gecoárdineerd;

-

rechters die in hetzelfde college werkzaam zijn zullen sneller vertrouwd
raken met elkanders werk en werkterrein, hetgeen de kwaliteit van
zowel de civiele als de administratieve rechtspraak op de hier aan de
orde zijnde rechtsgebieden alleen maar ten goede kan komen' (Staatscommissie HRO, 1984: 12).

In afwijking van het advies van de subcommissie De Gaay-Fortman om voor de
Arob-rechtspraak zelfstandige gerechten in te stellen, geeft de staatscommissie in
haar advies aan dat voor dit type rechtspraak `de vorming van Arob-kamers bij
(een aantal van) de rechtbanken de voorkeur' verdient (Staatscommissie HRO,
1984: 13). Ook over de belastingrechtspraak is de staatscommissie van oordee!
dat deze dientte worden overgedragen aan (een beperkt aantal) gerechten van
eerste aanleg (Staatscommissie HRO, 1984: 14). Omdat het gerecht in eerste
aanleg hierdoor een groot aantal nieuwe zaken, afkomstig van andere gerechten,
erbij zal krijgen adviseert de commissie om door een aantal organisatiedeskundigen te laten onderzoeken wat de optimale omvang is van zo'n geïntegreerd
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gerecht van eerste aanleg (Staatscommissie HRO, 1984: 16).
Over de interne organisatie van het geïntegreerde gerecht van eerste aanleg geeft
de commissie aan dat ieder lid van het rechterlijke college na verloop van tijd in
twee verschillende secties van de rechtbank inzetbaar zal moeten zijn (Staatscommissie HRO, 1984: 16). De rol van de vice-presidenten dient in deze situatie die
van sectie-voorzitter te worden. De rechtbankpresident is met name verantwoordelijk voor de codrdinatie en de organisatie van het gerecht (Staatscommissie
HRO, 1984: 16). Met betrekking tot de griffie wordt door de commissie een
verdere modernisering voorgesteld. Het gaat hierbij enerzijds om de uitbreiding
van de toepassing van automatisering in de administratieve verwerking van zaken
en anderzijds om een vergroting van de kwaliteit van de ondersteuning door
bijvoorbeeld een goed gekwalificeerde juridische staf te introduceren, zoals bij
de Raad van State het geval is (Staatscommissie HRO, 1984: 17).
Behalve op de vorming van zogenaamde geïntegreerde rechtbanken van eerste
aanleg en de voorstellen voor een verbetering van de interne organisatie van de
gerechten, richt het advies van de staatscommissie zich ook op de organisatie van
het hoger beroep. Inzake uitspraken in civiele- en strafzaken, afgedaan door een
gerecht van eerste aanleg, dient naar het oordeel van de Staatscommissie HRO
hoger beroep open te blijven staan bij de gerechtshoven (Staatscommissie HRO,
1984: 20). In aanvulling op dit principe zullen de hoger beroepen in sociale
verzekerings-, pensioen- en ambtenarenzaken eveneens moeten worden opgedragen aan de vijf gerechtshoven (Staatscommissie HRO, 1984: 21). Hetzelfde geldt
voor de hoger beroepszaken die door het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Tariefcommissie worden behandeld. Ook de behandeling van deze
hoger beroepszaken dient, naast het hoger beroep in Arob-zaken, onder de
competentie van een beperkt aantal gerechtshoven te vallen (Staatscommissie
HRO, 1984: 22). Wat betreft cassatiezaken is de staatscommissie van oordeel dat
de Hoge Raad als enige cassatierechter zal moeten fungeren (Staatscommissie
HRO, 1984: 23). Voor de Raad van State zal dit dan ook het einde betekenen
voor de uitoefening van zijn rechtsprekende taken. Het overnemen van de
rechtsprekende taken door de Hoge Raad is naar het oordeel van de staatscommissie wenselijk om de Raad van State meer ruimte te geven voor zijn oorspronkelijke taakstelling, namelijk die van advisering inzake wetsvoorstellen (Staatscommissie HRO, 1984: 25).

Kritiek op de inhoud van het eindrapport van de staatscommissie HRO
Het eindrapport van de staatscommíssie wordt niet door alle leden van de rechterlijke macht met evenveel enthousiasme ontvangen. Met name bestaat de vrees
dat door de uitvoering van de HRO het geïntegreerde gerecht te groot van
omvang zal worden (Van Os van den Abeelen en Slothouber, 1985: 743), de
afstand tussen burger en recht juist zal toenemen, de kwaliteit van de rechtspraak
zal verslechteren en er een `bureaucratisering' binnen de gerechten zal ontstaan
(Naber, 1986: 27). Van de zijde van de critici wordt afgevraagd of deze `mammoetgerechten' c.q. `justitiële supermarkten' zullen voldoen aan de eisen van be-
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heersbaarheid en bedrijfsmatige efficiëntie. Een organisatieonderzoek naar de
optimale omvang van de gerechten is wellicht noodzakelijk.
Volgens Tjeenk Willink past de aandacht voor structurele oplossingen, zoals
in het rapport van de staatscommissie is geschetst, `uitstekend' bij de wijze
waarop problemen bij de overheid in deze periode worden aangepakt (Tjeenk
Willink, 1986: 214). De verschillende commissies die zich bezig hebben gehouden met de problematiek van de overheid, zoals de commissie Van Veen (1970)
en de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst (1981), zoeken naar de mening van
Tjeenk Willink steeds hun heil in organisatorische oplossingen. Zij gaan ervan
uit dat de overheid als organisatie niet deugt (Tjeenk Willink, 1986: 214). `Wat
daaruit resulteerde was elke keer opnieuw een gewichtig organisatiemodel, dat
voor lange tijd af zou rekenen met de particularistische ondoelmatigheid van het
overheidsbedrijf(Tjeenk Willink, 1986: 214).
Naast de kritische noties over onder andere de omvang van de gerechten en
het denken in termen van blauwdrukken wijst Tjeenk Willink in zijn artikel
tevens op het feit dat de staatscommissie in haar eindrapport niet aangeeft via
welke weg deze plannen zullen moeten worden gerealiseerd (Tjeenk Willink,
1986: 220). Van Dinter geeft echter tijdens een lezing voor de Kring van kantonrechters aan dat hiervoor een `deltaplan voor de rechterlijke organisatie' wordt
ontwikkeld (Van Dinter, 1988: 355). Een dergelijk plan wordt naar het oordeel
van Van Dinter door twee impulsen geleid. Enerzijds door structurele wijzigingen in de organisatie van de rechtspraak en anderzijds door efficiëntie-verbeteringen met behulp van decentralisatie van het beheer, verbetering van de
automatisering van de gerechtelijke administratie, toepassing van het systeem van
werklastmeting onder rechters en de introductie van unitvormingZ (Van Dinter,
1988: 355).
Na het verschijnen van de eindrapporten van de staatscommissie (in 1984 en
1985) is het - tot de toespraak van Van Dinter in 1988 - rond de plannen
inzake een herziening van de rechterlijke organisatie lange tijd stil geweest.
Simons verklaart deze stilte uit het feit dat onder het kabinet Lubbers I reeds op
structurele basis extra financiële middelen aan de rechterlijke macht ter beschikking zijn gesteld om de meest acute (personele) problemen te kunnen oplossen
(Simons, 1995: 12-13). Tegelijkertijd is gepoogd de efficiëntie en de effectiviteit
van de rechterlijke organisatie te verbeteren. Met behulp van aanpassingen in de
infrastructuur (automatisering, werkwijzen, administratieve organisatie, de
unitvorming, decentralisatie van beheer door de vorming van de functie van
directeur gerechtelijke diensten) en in de wetgeving (met name door uitbreiding
van meer mogelijkheden voor unus-rechtspraak en de invoering van een bezwaarschriftprocedures in bestuursrechtelijke geschillen) wordt gepoogd in de periode
tussen 1985 en f 1989 dergelijke verbeteringen daadwerkelijk te realiseren

2

Dat wil zeggen een specifieke manier van organiseren van het ondersteunend personeel. Een unit bestaat uit een groep secretarissen en de administratie (de griffie) die
verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de rechters binnen een bepaald
werkgebied.
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(Simons, 1995: 11). Overigens ook vanwege het ontbreken van budgettaire
ruimte konden de plannen met betrekking tot de HRO lange tijd niet worden
uitgevoerd ( Simons, 1995: 12).

2.5

Het kabinetsstandpunt inzake de HRO (1989)

Uiteindelijk maakt het kabinet Lubbers II in 1989 zijn standpunt met betrekking
tot de reorganisatie van de rechterlijke macht, in de nota "Naar een nieuwe
structuur van de rechterlijke organisatie", kenbaar (Ministerie van Justitie,
1989). Ter voorbereiding van dat standpunt is door dit kabinet het eerste deel
van het eindrapport van de staatscommissie HRO aan verschillende actoren die
betrokken zijn bij de rechtspleging of daarvan invloed ondervinden, voorgelegd'. Met betrekking tot de invoering van Arob-rechtspraak in twee instanties
heeft het kabinet reeds in het vergaderjaar 1988~89 een notitie aan de Tweede
Kamer aangeboden (Kamerstukken II, 1988189, 21 048). De belangrijkste
conclusie uit deze notitie is, dat het kabinet de invoering van Arob-rechtspraak
in twee instanties noodzakelijk en wenselijk vindt. Hiervoor geeft het de volgende argumenten:
`Invoering van Arob-rechtspraak in twee instanties is nodig ter vermindering van de werkbelasting van de Afdeling rechtspraak. Invoering daarvan is voorts wenselijk, omdat de voorzieningen van rechtsbescherming
ingevolge de Wet Arob in geografische zin dichter bij de burger komen,
het draagvlak voor een goede Arob-rechtspraak verzekerd blijft door spreiding van de werklast over de Arob-rechters in eerste aanleg sneller een
uitspraak van de Arob-rechter beschikbaar is' (Kamerstukken II, 1988189,
21 048, nr. 2, p. 3).
Over de structuur van de Arob-rechtspraak in twee instanties valt in de regeringsnotitie te lezen dat de instelling van een Arob-beroep dient te worden
voorafgegaan door een bezwaarschriftprocedure, alvorens dit kan worden behandeld en afgedaan bij `een van de tien Arob-gerechten van eerste aanleg' (Kamerstukken II, 1988189, 21 048, nr. 2, p. 3). Hogere beroepszaken dienen volgens
het kabinet bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State te worden behandeld (Kamerstukken II, 1988~89, 21 048, nr. 2, p. 4).

De keuze om te starten met tien Arob-gerechten heeft te maken met de gedachte om in het kader van de HRO de administratieve rechtspraak op een

3

Het gaat hierbij om: de presidenten en de voorzitters van de rechterlíjke colleges;
de kantonrechters oudste in rang; de hoofden van de parketten; de voorzitter van de
afdeling rechtspraak van de Raad van State; de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak; het Koninklijke Notariële Brcederschap; de Nederlandse Orde van Advocaten; de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (Ministerie van Justitie,
1989: 9).

39
gefaseerde wijze te integreren met de civiele en de strafrechtspraak in eerste
aanleg. Aan tien rechtbanken, gevestigd in de plaatsen waar raden van
beroeplAmbtenarengerechten hun standplaats hebben, wordt per 1 januari 1991
een administratieve sector toegevoegd, die de verantwoordelijkheid krijgt voor
de behandeling van Arob-rechtspraak, sociale zekerheidsrechtspraak en ambtenarenrechtspraak (Kamerstukken II, 1988189, 21 048, nr. 2, p. 4). Daarnaast wordt
de rechtspraak inzake de Algemene Bijstandswet ook aan deze sectoren toebedeeld. De vreemdelingenrechtspraak in eerste aanleg zal daarentegen na de
herziening van de Vreemdelingenwet vanaf 1 januari 1993 worden opgedragen
aan vier administratieve sectoren van de rechtbank (Kamerstukken II, 1988~89,
21 048, nr. 2, p. 4 en p. 12).
De directe aanleiding voor het kabinet om na een groot aantal jaren discussie
over de reorganisatie van de rechterlijke macht daadwerkelijk een start te maken
met de herziening van de rechterlijke organisatie is vooral gelegen in het feit dat
in een tijdbestek van minder dan één jaar fundamentele keuzen moeten worden
gemaakt voor de onderbrenging van de rechtspraak in eerste aanleg op een
drietal terreinen van de administratieve rechtspraak (Ministerie van Justitie,
1989: 15). Het gaat hierbij om de behandeling van beroepen in het kader van de
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (de Wet Mulder),
de behandeling van Arob-zaken in gerechten van eerste aanleg en de behandeling
van vreemdelingenzaken' (Ministerie van Justitie, 1989: 15).
In de oorspronkelijke beleidsvoorstellen wordt gedacht om deze zaken achtereenvolgens onder te brengen bij de kantongerechten (Mulderzaken), de raden van
beroeplAmbtenarengerechten (Arob-zaken) en de rechtbanken (vreemdelingenzaken). Hierdoor dreigt volgens het kabinet `de "lappendeken" van de administratieve rechtspraak in korte tijd tot een onverantwoord broddelwerk te verworden'
(Ministerie van Justitie, 1989: 15). Om dit te voorkomen is op korte termijn een
structurele oplossing noodzakelijk en wel in de vorm van de integratie van de
administratieve en de gewone rechtspraak in eerste aanleg. In een volgende stap
zal dan de overige rechtspraak inzake arbeidsverhoudingen en de Mulderzaken
dienen te worden ondergebracht bij de gerechten van eerste aanleg. Concreet
betekent dit een samensmelting van de kantongerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl (Ministerie van Justitie, 1989: 15).
Het kabinet heeft in de nota puntsgewijs zijn reactie op de inhoud van het
eindrapport van de staatscommissie gegeven. Het belangrijkste punt is echter dat
deze de gedachte met betrekking tot de vorming van geïntegreerde gerechten van
eerste aanleg, waarin zowel de gewone gerechten van eerste aanleg als de
administratieve gerechten van eerste aanleg tot één nieuw gerecht worden samengevoegd, onderschrijft (Ministerie van Justitie, 1989: 26).

Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven, is het kabinet voornemens om

a

Met name de exponentiële groei van de Arob-zaken en de vreemdelingenzaken bij
de Raad van State is volgens Simons de belangrijkste katalisator voor de daadwerkelijke uitvoering van de HRO (Simons 1995: 12).
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Arob-rechtspraak in twee instanties in te voeren en de Arob-rechtspraak in eerste
instantie in beginsel onder te brengen bij administratieve sectoren van tien rechtbanken. Daarnaast heeft het kabinet bij de indiening van het wetsvoorstel voor
de algemene herziening van de vreemdelingenwet (Kamerstukken II, 1988~89, 21
018) aangegeven dat de vreemdelingenrechtspraak in eerste aanleg wordt opgedragen aan vier administratieve sectoren van de rechtbanken.
Volgens het kabinet heeft het voorstel van de staatscommissie voor de integratie van de administratieve rechtspraak in een gerecht van eerste aanleg een
gunstig onthaal gekregen (Ministerie van Justitie, 1989: 27). De belangrijkste
betrokken actoren, dat wil zeggen de raden van beroeplAmbtenarengerechten en
de rechtbanken, blijken namelijk niet afwijzend te staan tegenover een dergelijke
integratie:
`In het advies van de vergadering van de voorzitters van de raden van
beroep en dat van de NVvR wordt een positief standpunt ingenomen ten
aanzien van het beginsel integratie' (Ministerie van Justitie, 1989: 27).
Echter over het proces waarlangs deze integratie tot stand dient te komen verschillen de actoren, naar het oordeel van het kabinet, van mening. `Aan de ene
kant staan degenen die allereerst tot een samenbundeling willen komen van de
administratiefrechterlijke colleges en pas daarna willen overgaan tot de integratie
van de administratieve rechtspraak; aan de andere kant degenen die voorstander
zijn van een snelle integratie van een gedeelte van de administratieve rechtspraak
en de gewone rechtspraak in een gerecht van eerste aanleg, gevolgd door een
verdere, gefaseerde integratie van andere administratiefrechtelijke en gewone
rechterlijke colleges' (Ministerie van Justitie, 1989: 27). Het kabinet heeft in de
nota aangegeven dat zijn voorkeur uitgaat naar een gefaseerde aanpak bij de
invoering van de integratie van de administratieve en gewone rechtspraak (Ministerie van Justitie, 1989: 27). Het is volgens het kabinet zo'n ingrijpende operatie
dat een dergelijke aanpak absoluut noodzakelijk is. Gestart dient te worden met
het onderbrengen van de sociale zekerheidsrechtspraak, de ambtenarenrechtspraak, de Arob-rechtspraak en de vreemdelingenrechtspraak in eerste aanleg bij
de rechtbank (Ministerie van Justitie, 1989: 28).
Het kabinet deelt eveneens met de staatscommissie het standpunt dat de
kantongerechten en de rechtbanken geïntegreerd dienen te worden in een gerecht
van eerste aanleg (Ministerie van Justitie, 1989: 29). Hiervoor geeft het de
volgende overwegingen aan:
`De belangrijkste overwegingen om te komen tot integratie van kantongerechten en rechtbanken acht ik, in het voetspoor van de staatscommissie, de
overzichtelijkheid van de rechterlijke organisatie voor de burger en de
verhoging van de kwaliteit van de rechtspleging, die ik vooral verwacht van
een flexibele organisatie van het nieuwe gerecht, een betere inzet van de
rechtsprekende en ondersteunende capaciteit, de mogelijkheid van een
evenwichtiger werkverdeling binnen het college, de vergroting van de
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mogelijkheid om tot specialisatie te komen (...) de mogelijkheid van een
betere afstemming van het rechterlijke beleid (...), alsmede de verwezenlijking van de mogelijkheid van verwijzing door een enkelvoudige kamer naar
een meervoudige kamer, indien zij met ingewikkelde, zware of principiële
zaken worden geconfronteerd' (Ministerie van Justitie, 1989: 29).
Daarnaast wordt met deze integratie naar de mening van het kabinet voorkomen
dat Mulderzaken geïsoleerd worden van de overige administratieve rechtspraak
in eerste aanleg (Ministerie van Justitie, 1989: 29). Tevens biedt het de mogelijkheid om alle rechters als unus en als lid van een meervoudige kamer te laten
opereren (Ministerie van Justitie, 1989: 29). Voorts geeft het betere aangrijpingspunten voor het verder uitwerken van een promotie- en bezoldigingsbeleid
binnen de rechterlijke macht (Ministerie van Justitie, 1989: 29). Tot slot zal
worden verwacht dat door de integratie de voordelen van de rechtspraak door de
kantonrechter (zoals laagdrempeligheid, een goede geografische bereikbaarheid
en het hoge produktieniveau) kunnen worden overgebracht op de andere onderdelen van het gerecht van eerste aanleg (Ministerie van Justitie, 1989: 29). Het
kabinet stelt voor om deze integratie in de tweede fase van het reorganisatieproces tot stand te brengen. Dit met name om een zorgvuldig wetgevingsproces
en een zorgvuldige uitwerking van dit onderdeel mogelijk te maken.
Met betrekking tot het hoger beroep is het kabinet Lubbers II van mening dat
voor de gehele rechterlijke organisatie, rechtspraak in twee feitelijke instanties
dient te gelden en dat alle rechtspraak in hoger beroep moet worden opgedragen
aan de gerechtshoven (Ministerie van Justitie, 1989: 35). Op twee punten meent
het echter op deze hoofdregel een uitzondering te kunnen maken, namelijk:
1. Het hoger beroep in civiele en strafzaken die in eerste instantie zijn gewezen
door een enkelvoudige kamer, zal in plaats van bij het hof moeten worden ingesteld bij een meervoudige appèlkamer van de rechtbank (het zgn. interne appèlmodel). Het hoger beroep in zaken gewezen door een meervoudige kamer van de
rechtbank dient daarentegen te worden ingesteld bij het hof (Ministerie van
Justitie, 1989: 35-36).
2. Voor de administratiefrechtelijke zaken zal een uitzondering moeten worden
gemaakt op het beginsel van rechtspraak in twee instanties, gevolgd door de
mogelijkheid van cassatie. Deze uitzondering is gebaseerd op de verwachting dat
in de toekomst zal worden voorzien in een `goede' bestuurlijke voorprocedure in
de vorm van een algemeen verplichte bezwaarschriftprocedure (Ministerie van
Justitie, 1989: 35-36).
Over de cassatierechtspraak in het algemeen stelt het kabinet dan ook vast dat
`nader onderzoek naar de vormgeving van de rechtspraak in tweede en laatste
instantie in administratieve zaken nodig is' (Ministerie van Justitie, 1989: 45).
Verscheidene opties zijn nog mogelijk, aldus het kabinet. De Hoge Raad heeft
hierbij overigens gewezen op het gevaar dat een sterke uitbreiding van dit
college, problemen met een adequate vervulling van de taken van de Hoge Raad
kan geven. Om de instroom van zaken bij deze Raad in te dammen kan eventueel
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voor een stelsel van rechterlijk verlof worden gekozen (Ministerie van Justitie,
1989: 46).
Fasering van de uitvoering van de HRO
Omdat de reorganisatie van de rechterlijke macht als een zeer ingrijpende operatie wordt beschouwd, stelt het kabinet voor om de uitvoering ervan gefaseerd te
laten plaatsvinden:
`Een dergelijke fasering is nodig teneínde het proces overzichtelijk te
houden en teneinde de organisatie ook tijdens deze overgangsperiode
adequaat te kunnen laten functioneren. Bij de rechterlijke organisatie gaat
het immers niet om een bouwwerk dat zonodig enige tijd `wegens verbouwing' kan worden gesloten, maar om een overheidsorgaan dat met een van
de wezenlijkste staatstaken is belast en dat onverminderd moet kunnen
blijven functioneren `tijdens de verbouwing" (Ministerie van Justitie, 1989:

47)
Daarnaast is volgens het kabinet een dergelijke fasering noodzakelijk omdat naast
deze operatie, nog verschillende andere beleidsoperaties in gang zijn gezet. Het
gaat hierbij onder andere om de introductie van de Directeur Gerechtelijke Diensten, de implementatie van andere werkwijzen in de rechtbanken, de introductie
van de unitstructuur, de invoering van het Compas-systeem en de bekrachtiging
van de Wet-Mulder (Ministerie van Justitie, 1989: 47). Als derde argument voor
de keuze van een fasering van de HRO wordt door het kabinet naar voren
gebracht dat het parlement hierdoor beter in staat is om de verschillende stappen,
die in wetgeving moeten worden neergelegd, verantwoord te kunnen behandelen
(Ministerie van Justitie, 1989: 47).
Op grond van de bovenstaande argumenten stelt het kabinet voor de herziening van de rechterlijke organisatie in de volgende vier fasen tot stand te brengen:
` 1. In de eerste fase worden de sociale-zekerheidsrechtspraak, de ambtenarenrechtspraak, de Arob-rechtspraak en de vreemdelingenrechtspraak in
eerste aanleg ondergebracht bij de rechtbank. Daartoe worden allereerst de
raden van beroep~Ambtenarengerechten geïntegreerd met de tien desbetreffende arrondissementsrechtbanken, waaraan een administratieve sector
wordttoegevoegd.

2. In de tweede fase worden de kantongerechten samengesmolten met de
rechtbanken.
3. De derde fase betreft de herziening van de rechtspraak in hoger beroep
in civiele en strafzaken, alsmede van cassatierechtspraak.
4. In de vierde en laatste fase wordt de taak van de administratiefrechterlijke colleges, zoals het College van beroep voor het bedrijfsleven, de
Tariefcommissie en het College van beroep studiefinanciering, in het
systeem van de gewone rechterlijke macht geïntegreerd. In deze fase wordt
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tevens de belastingrechtspraak bezien. Tenslotte wordt ook de rechtspraak
in tweede en laatste instantie in adminisiratieve zaken in het stelsel van de
gewone rechterlijke macht geïntegreerd' (Ministerie van Justitie, 1989: 47-

48)
De keuze om eerst te starten met de integratie van de sociale-zekerheidsrechtspraak, de ambtenarenrechtspraak, de Arob-rechtspraak en de vreemdelingenrechtspraak in de gerechten van eerste aanleg is gelegen in het feit dat deze vorm
van integratie `in relatie tot de andere vrij eenvoudig tot stand te brengen is, en
dat op korte termijn moet worden voorzien in de onderbrenging van de rechtspraak in eerste aanleg in Arob-zaken en vreemdelingenzaken' (Ministerie van
Justitie, 1989: 48)5. De tweede fase HRO wordt echter gezien als een ingewikkeld proces, waarvoor meer tijd nodig wordt geacht. Deze fase kan pas gestart
worden, wanneer wijzigingen in de organisatie en werkwijzen van de rechtbanken zijn doorgevoerd, en de automa[iseringsprojecten in het kader van Compas
en de Wet-Mulder zijn afgerond (Ministerie van Justitie, 1989: 48). Wat betreft
de planning stelt het kabinet voor om de eerste fase HRO in 1993 af te ronden.
De tweede fase zal vervolgens in 1995 voltooid moeten zijn. De derde fase en de
vierde fase HRO dienen in 1997 respectievelijk 1999 te worden afgerond (Ministerie van Justitie, 1989: 48).

Kritiek op het regeringsstandpunt

Ook met de publikatie van het regeringsstandpunt inzake de HRO blijven kritische noties rond deze operatie bestaan (zie o.a. Chavannes, 1992). Wat betreft
de eerste fase HRO wordt de keuze om te starten met tien administratieve
sectoren niet verstandig geacht, omdat hierdoor A-rechtbanken en B-rechtbanken
ontstaan (André de la Porte, 1989: 300). Verwacht wordt dat de beste medewerkers naar de A-rechtbanken zullen wegvloeien en de grote rechtbanken nog
groter zullen worden, terwijl de kleine rechtbanken klein zullen blijven (André
de la Porte, 1989: 300). Ook de plannen voor de keuze van de integratie van de
kantongerechten en de rechtbanken worden met name van de zijde van de kantonrechters sterk bekritiseerd. Zo zal door de tweede fase HRO de kantonrechter
te lijden krijgen van een `structurele achteruitgang in de hiërarchische setting',
de afstand tussen de kantonrechter en de justitiabele worden vergroot en het
voortbestaan van de zogenaamde `kleine' balie (eenvoudige rechtshulpverlening

5

De keuze om slechts tien administratieve sectoren in te stellen in plaats van negentien (één sector per rechtbank) is gebaseerd op de volgende drie overwegingen:
`a. de overweging dat in verhouding tot de civiele en de strafrechtspraak het aantal
leden rechters en leden van het ondersteunend personeel thans nog beperkt is;
b. overwegingen betreffende de financiën, de personeelsvoorziening en de huisvesting;
c. de overweging dat de raden van beroep~ambtenarengerechten thans reeds, via een
systeem van nevenzittingsplaatsen, alle arrondissementen in het rechtsgebied bedienen' (Ministerie van Justitie, 1989: 50).
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door de griffie en het secretariaat) onzeker worden (Jansen, 1989: 1347). De
`belangenvereniging' van de kantonrechters, dat wil zeggen de Kring van kantonrechters, heeft grote bezwaren tegen de plannen rond de tweede fase HRO. Als
argument wordt hierbij aangevoerd dat het streven naar overzichtelijkheid slechts
schone schijn is (Ten Berg-Koolen in Corstens e.a., 1990: 86). Na de integratie
zal de werkelijkheid van de rechtspleging nog steeds verzuild zijn. Daarnaast
wordt door de kantonrechters verwacht dat de positieve kenmerken van de
kantongerechtsprocedure niet zullen worden overgenomen, maar zullen verdwijnen in de `sleur en slenter van de traditionele rechtbankprocedure' (Ten BergKoolen in Corstens e.a., 1990: 86). Voorts wordt aangegeven dat de toegang tot
de rechter moeilijker zal worden en de specialisatie van de kantonrechter zal
verdwijnen (Ten Berg Koolen in Corstens e.a., 1990: 86). Ook de keuze voor
intern appèl, als hogere beroepsprocedure voor kantongerechtszaken, wordt door
sommige auteurs als hoogst ongelukkig bestempeld (Julsingha, 1989: 303; André
de la Porte, 1989: 143).
Het vertrouwen in het welslagen van de operatie is onder de leden van de
rechterlijke macht dan ook wisselend te noemen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vele beleidsoperaties die tegelijkertijd worden uitgevoerd, zoals de
invoering van de DGO-structuur, unitvorming, automatisering, NBW, vereenvoudiging kantongerechtsprocedure, invoering Arob-rechtspraak in twee instanties, vreemdelingenkamers, werklastmeting, functiewaardering, etc. (Beekes,
1989: 249; Pen, 1989: 240).

Ondanks de grote twijfels over het welslagen en het nut van de HRO bij
enkele groepen onder de rechterlíjke macht blijft het kabinet van mening dat de
HRO dient te worden gerealiseerd en gaat vervolgens verder met de voorbereiding van dit grootschalige reorganisatieproces.
2.6

De voorintegratie eerste fase HRO (1990-1992)

2.6.1 Het wetsvoorstel integratie raden van beroeplAmbtenarengerechten en
arrondissementsrechtbanken; vereenvoudiging regeling vorming en
bezetting kamers
Na de val van het kabinet Lubbers II in 1989 verandert, met het aantreden van
het nieuwe kabinet Lubbers III, de wijze waarop de parlementaire discussie over
de HRO zal worden voortgezet. Oorspronkelijk is het de bedoeling om in een
vervolgnota het integrale standpunt van het kabinet over de HRO aan de Tweede
Kamer voor te leggen. In een brief van 22 juni 1990 geeft de minister van
Justitie Hirsch Ballin echter aan dat:

`het op dit moment niet mogelijk is een afgerond standpunt over de derde
en de laatste fase van de herziening te formuleren. Teneinde te voorkomen
dat de, meest acute, eerste en tweede fase worden belast met een naar
verwachting tijdrovende discussie over die laatste fase, alsmede ter versnel-
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ling van de wetgeving ter verwezenlijking van de eerste twee fasen, zie ik
bij nader inzien af van een vervolgnota. Het standpunt van dit kabinet over
de eerste twee fasen zal ten gronde worden verwoord en gemotiveerd in de
toelichting bij de respectievelijke wetsvoorstellen, waarbij uiteraard wel een
relatie met de derde fase zal moeten worden gelegd. Het lijkt mij gewenst
om de parlementaire discussie te voeren aan de hand van concrete wetsvoorstellen' (Kamerstukken II, 1989~90, 21 048121 206, nr. 3, 1-2).
De feitelijke voorintegratie eerste fase HRO wordt dan ook aangekondigd met de
indiening van het wetsvoorstel `integratie raden van beroeplAmbtenarengerechten
en arrondissementsrechtbanken; vereenvoudiging regelingen vorming en bezetting
kamers' (Kamerstukken II, 21 967, nrs. 1-3). In de Memorie van Toelichting
van dat wetsvoorstel valt te lezen dat als eerste onderdeel van de eerste fase
HRO de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken zullen
worden samengevoegd tot één nieuw gerecht. De achtergrond voor een dergelijke samenvoeging is gelegen in het bestaan van een groot aantal knelpunten in
de rechterlijke organisatie, zoals is verwoord in de regeringsnota `naar een
nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie' en het eindrapport van de
staatscommissie HRO.
`Knelpunten zijn onder andere de beperkte omvang van een niet belangrijk
deel van de huidige rechterlijke colleges, gelet op de benodigde juridische,
administratieve en andere ondersteuning; de versnippering van rechtsgangen
in het bestuursrecht; de beperkte rechtsmacht en de beperkte uitspraakbevoegdheid van de administratieve rechter; de gevarieerde en soms hinkende
regelingen van de rechtsmiddelen; de naar huidige rechtspraak irrationele
schikking van enkelvoudige en meervoudige rechtspraak (...) Verder is er
het feit dat identieke vragen of nauw met elkaar samenhangende rechtsvragen soms door verschillende colleges naast elkaar moeten worden beantwoord. (...) Zorgwekkend is ook dat de rechterlijke organisatie niet is
aangepast aan ontwikkelingen die de rechtseenheid versterken. (...) Ten
slotte is van belang dat de territoriale indeling binnen de rechterlijke organisatie niet is afgestemd op die van politie en binnenlands bestuur' (Kamerstukken II, 1990191, 21 967 nr. 3, p. 2-3).
Gegeven de bovenstaande knelpunten in de structuur van de rechterlijke organisatie, beoogt het kabinet met de invoering van het wetsvoorstel de onderstaande
drie doelstellingen te realiseren:

1)

Het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren, onderscheidenlijk,
het in stand houden van de juridische kwaliteit en het gehalte van rechtspraak.

2)

Het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid van de rechtspleging.
Het scheppen van evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie
(Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 3, p. 3).

3)
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De juridische kwaliteit en het gehalte van de rechtspraak zullen kunnen worden
verbeterd als de rechtseenheid binnen de civiele rechtspraak, de strafrechtspraak
en de administratieve rechtspraak en de eenheid tussen rechtsgebieden verder
zullen worden vergroot (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 3, p. 3). Om dit
te realiseren stelt het kabinet als uitgangspunt dat de civiele, de straf- en de
administratieve rechtspraak zoveel mogelijk binnen één geïntegreerde rechterlijke
macht dient plaats te vinden en dat één rechterlijke college dient te oordelen over
alle rechtsvragen waarbij de eenheid van het recht in het geding is. Bovendien
vereist een hoge juridische kwaliteit dat binnen het stelsel van de rechterlijke
organisatie wordt uitgegaan van het principe van rechtspraak in twee instanties
(Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 3, p. 3). Fouten die in het beroep in
eerste aanleg zijn gemaakt, kunnen dan eventueel in een hoger beroep worden
hersteld. Voorts kan naar het oordeel van het kabinet de juridische kwaliteit
worden vergroot door een concentratie van de rechtsmacht na te streven (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 3, p. 4).
Wat betreft de cliëntgerichtheid meldt het kabinet dat dit door twee factoren
wordt bepaald, namelijk toegankelijkheid en snelheid (Kamerstukken II, 1990~91,
21 967, nr. 3, p. 4). Vereisten om de rechterlijke organisatie meer toegankelijk
te maken, betreffen een vergroting van de doorzichtigheid van de structuur van
de rechterlijke organisatie (dat wil zeggen een gering aantal soorten rechterlijke
colleges), een goede geografische bereikbaarheid van de gerechten en een laagdrempelig karakter van met name de gerechten van eerste aanleg (Kamerstukken
II, 1989~90, nr. 3, p. 4-5). Voor de snelheid van behandeling is `een doelmatige
bedrijfsvoering van gerechten van belang' (Kamerstukken II, 1990191, 21 967,
nr. 3, p. 5).
De derde doelstelling, evenwicht in de structuur, vereist dat de inzet van mensen en middelen is gerelateerd aan het kaliber van een zaak. Rechtspraak in
eerste aanleg in een rechtbank nieuwe stijl (Kamerstukken II, 1990191 21 967,
nr. 3, p. 6)6 dient vanwege de aard en gewicht van de zaken zoveel mogelijk
enkelvoudig te geschieden. Ondanks dat in eerdere pagina's van de Memorie van
Toelichting wordt gesteld dat moet worden gekeken in hoeverre de lokatie van
de gerechten moet worden afgestemd op de bestuurlijke indeling, is het kabinet
van oordeel dat het niet `opportuun is, het aantal arrondissementen substantieel
te wijzigen of tot een integrale herschikking van de rechtsgebieden te komen'
(Kamerstukken II, 1990191, 21 976, nr. 3, p. 6). Ten aanzien van de toegang tot
de cassatierechtspraak zullen beperkingen moeten worden aangebracht, bijvoorbeeld door de introductie van een verlofstelsel (Kamerstukken II, 1990191, 21
967, nr. 3, p. 6).
Over de uitvoering van de HRO wordt in de Memorie van Toelichting gemeld
dat er voldoende tijd tussen de verschillende fasen dient te zitten, om een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Per afzonderlijke fase wordt een

6 In het wetsvoorstel wordt overigens niet meer gesproken van het geïntegreerde
gerecht van eerste aanleg, maar van rechtbank nieuwe stijl.
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projectstructuur in het leven geroepen om de implementatie te begeleiden (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 3, p. 8). Daarnaast wordt gedacht aan het
instellen van een zgn. adviesraad HRO, waarin de advisering van de rechterlijke
macht met betrekking tot de voorstellen rond de HRO wordt gecoórdineerd
(Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 3, p. 8).
Het wetsvoorstel is specifiek bedoeld om binnen de rechtbanken zogenaamde
administratieve kamers~sectoren te vormen, belast met sociale zekerheids- en
ambtenarenzaken. Hiertoe zullen de raden van beroeplAmbtenarengerechten
geïntegreerd moeten worden met de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Het
streven is om deze integratie per 1 januari 1992 te realiseren. Dit ter voorbereiding van de invoering van het nieuwe bestuursprocesrecht, de inwerkingtreding
van de Awb en de uitbreiding van de rechtsmacht door de overdracht van Arobzaken, TwK-zaken en vreemdelingenzaken van de Raad van State aan de rechtbanken. `De per 1 januari 1992 tot stand te brengen administratieve sectoren
vormen aldus de bruggehoofden voor het vervolg van de eerste fase' (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 3, p. 9). In afwijking van het oorspronkelijke
idee om eerst tien rechtbanken, in de plaats waar raden van beroeplAmbtenarengerechten zijn gevestigd, aan te wijzen voor de vorming van administratieve
sectoren, wordt in het wetsvoorstel ervoor gekozen om bij alle negentien rechtbanken administratieve rechtspraak te introduceren. Dit is volgens het kabinet
nodig om een goede infrastructuur op te zetten voor het vervolgonderdeel van de
eerste fase HRO (de voltooiing). De administratieve sectoren waar oorspronkelijk
raden van beroeplAmbtenarengerechten zijn gevestigd, zullen worden geleid door
de voorzitters van deze raden. Hiertoe worden zij benoemd als vice-president
van de rechtbank. Bij de andere rechtbanken wordt voorgesteld om nieuw te
benoemen vice-presidenten uit de kring van ondervoorzitters van de raden van
beroeplAmbtenarengerechten te selecteren (Kamerstukken II, 21 976 nr. 3, p.
11-12). Deze worden in 1991 als `kwartiermakers' aangesteld.
In aanvulling op de keuze voor de vorming van negentien administratieve
sectoren bij de rechtbanken wordt in het wetsvoorstel tevens ingegaan op de
gedachte om een beperkte taakgarantie aan de ondervoorzitters te verlenen.
Gezien de affiniteit met de administratieve rechtspraak wordt voorgesteld om
gedurende een overgangsperiode van bijvoorbeeld vijf jaar af te spreken dat
ondervoorzitters niet tegen hun eigen wil kunnen worden ingezet in andere
sectoren van de rechtbank (Kamerstukken II, 21 976 nr. 3, p. 12). Omgekeerd
mogen in deze periode ook rechters van de rechtbank niet tegen hun wil in een
administratieve sector worden geplaatst. Tegelijkertijd met de vaststelling van het
wetsvoorstel zal overigens de leken-rechtspraak voor administratieve zaken
worden afgeschaft (Kamerstukken II, 1990191, 21 976, nr. 3, p. 12-13). Tot slot
wordt met dit wetsvoorstel het nieuwe uitgangspunt geïntroduceerd dat de rechterlijke colleges zelf de vorming en de personele bezetting van kamers, binnen
de grenzen van de wet, mogen bepalen. De uiteindelijk gekozen werkverdeling
dient krachtens artikel 90 van het Reglement I te worden opgenomen in het
reglement van orde (Kamerstukken II, 1990191, 21 976, nr. 3, p. 14). De
president van een rechtbank kan hiermee voorstellen doen over de vorming en de
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bezetting van kamers. Het is hierbij de bedoeling dat de uiteindelijke beslissing
hierover bij het rechterlijke college als geheel komt te liggen.

2.6.2 Het parlementaire debat over het wetsvoorstel en de kritiek van de
Raad van State
Zowel van de zijde van de Raad van State als van de Tweede Kamer wordt kritiek geuit op de inhoud van het wetsvoorstel. De belangrijkste kritiekpunten
richten zich op:

(1)

(2)
(3)
(4)

Het introduceren van afzonderlijke wetsvoorstellen en het ontbreken van
alternatieven om de problemen binnen de rechterlijke organisatie op te
lossen.
De doeleinden van de HRO.
Het tijdpad voor de implementatie van het eerste onderdeel van de eerste
fase HRO.
De territoriale indeling van de gerechten (Kamerstukken II, 1990191, 21
967, B, p. 4 e.v. en nr. 4, p. 4 e.v.).

ad (1) Kritiek op het introduceren van afzonderlijke wetsvoorstellen en het
ontbreken van alternatieven
In het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel geeft de Raad aan dat
geen politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden over het kabinetsstandpunt
met betrekking tot de HRO. Een integrale afweging van het voorliggende wetsvoorstel in relatie tot de gehele herziening heeft hierdoor niet plaatsgevonden
(Kamerstukken II, 1990191, 21 967, B, p. 4). Een nadere explicitering van de
doelstellingen van de HRO is naar de mening van de Raad van State dan ook
wenselijk. Daarnaast vraagt de Raad zich af waarom het kabinet niet heeft
gekeken naar eventuele alternatieven. De Raad doet de suggestie aan de hand om
eventueel binnen de rechterlijke macht zelfregulering toe te passen. `Nu er
allerlei tekenen wijzen op een groeiende samenwerking tussen de gerechten, is
er alle reden de herzieningsvoorstellen ook in dit licht [d.w.z. zelfregulering:
toelichting PA] aan een oordeel te onderwerpen' (Kamerstukken II, 1990~91, 21
967, B, p. 6). Naast zelfregulering kan overigens ook worden gedacht aan
specialisaties tussen de gerechten, zoals bijvoorbeeld voor de Pachtkamer van het
gerechtshof in Arnhem het geval is.
De Tweede Kamer is, net als de Raad van State, van mening dat geen totaalbeeld bestaat van de herziening van de rechterlijke organisatie. Bijvoorbeeld de
leden van de VVD-fractie merken hierover het volgende op: `Het nadeel daarvan
[het ontbreken van een totaalbeeld van de HRO: toelichting PA] (...) is dat
gefragmenteerd tot een herziening van de rechterlijke organisatie wordt gekomen. Het kan zijn, dat enkele voorstellen op zich goed te verdedigen zijn, maar
in het kader van de gewenste herziening van de rechterlijke organisatie minder
verstandig. Door deze aanpak lijkt het overzicht verloren te gaan' (Kamerstukken
II, 1990~91, 21 967, nr. 4, p. 5). De minister van Justitie erkent dat door de
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introductie van afzonderlijke wetsvoorstellen geen zekerheid kan worden verkregen over de parlementaire instemming met het geheel van de plannen rond de
HRO. Dit gegeven heeft de minister echter bij de keuze voor deze werkwijze
aanvaard en hij vindt dat ook verantwoord vanwege de fasering die in de operatie is aangebracht, waardoor toekomstige wijzigingen in de beleidsvoornemens
mogelijk blijven (Kamerstukken II, 21 967, nr. 5, p. 2-3).

ad (2) Kritiek op de doeleinden van de HRO
Wat betreft de doeleinden van de HRO wordt door de Tweede Kamer geconstateerd dat deze in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel zeer vaag
zijn geformuleerd. De leden van de PvdA-fractie merken hierover op dat `de
problemen waarvoor de herziening rechterlijke organisatie en met name de eerste
fase een oplossing moet bieden, onvoldoende duidelijk zijn, waardoor vervolgens
geen heldere doelstellingen zijn te formuleren en evenmin goed valt te beoordelen wat het belang van dit wetsvoorstel is voor burgers en rechtspraak' (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 4, p. 4). De minister van Justitie geeft in de
Memorie van Antwoord van het wetsvoorstel aan dat de doelstellingen van de
HRO voortvloeien uit een `analyse van tekortkomingen binnen de rechtspleging,
voorzover deze het gevolg zijn van de huidige structuur van de rechterlijke
organisatie' (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 5, p. 4). Hij erkent dat deze
tekortkomingen zeer summier in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel zijn vermeld en geeft als reactie op deze kritiek een nadere uiteenzetting van
de bestaande tekortkomingen (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 6).
Een eerste tekortkoming die door de minister wordt gesignaleerd, betreft het feit
dat het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming op een groot aantal
punten niet voldoet. Het stelsel is in hoge mate verbrokkeld, ondoorzichtig en
ontoegankelijk. Zo is in sommige gevallen de bestuursrechtelijke rechtspraak
opgedragen aan de gewone rechter. Echter in andere gevallen bestaan er tal van
gespecialiseerde administratiefrechterlijke colleges. Daarnaast wordt als tweede
tekortkoming aangegeven dat het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming onevenwichtig is. In een aantal gevallen is rechtspraak in twee instanties
mogelijk; in andere gevallen geschiedt de rechtspraak in één instantie. Bovendien
geeft de minister aan dat het stelsel uit evenwicht is gebracht door een structurele
overbelasting van de afdeling rechtspraak van de Raad van State en door de
noodzaak om tijdig te voorzien in een definitieve regeling van het Kroonberoep.
Als derde tekortkoming wordt door de minister genoemd het feit dat `identieke
of nauw samenhangende rechtsvragen soms door verschillende rechters in eerste
aanleg naast elkaar worden beantwoord' (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr.
5, p. 6). Als voorbeeld wordt hierbij genoemd de arbeidsrechtelijke geschillen,
die zowel door de kantonrechter als door de raad van beroep en de civiele
rechter van de rechtbank kunnen worden behandeld. Een vierde tekortkoming is
gerelateerd aan de keuze voor enkelvoudige en meervoudige rechtspraak. Deze
is naar het oordeel van de minister van Justitie niet altijd even goed op het
kaliber van een zaak afgestemd (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 5, p. 57). Een gebrek aan eenheid binnen de administratieve rechtspraak en in het recht
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als geheel wordt als een vijfde tekortkoming gemeld. Tot slot wordt als laatste
tekortkoming de beperkte omvang van een deel van de bestaande gerechten
genoemd. Door de te kleine omvang van enkele gerechten bestaan naar het
oordeel van de minister te geringe mogelijkheden voor specialisatie en is er een
gerede kans dat in de sfeer van de ondersteuning schaalverliezen optreden. Met
een integratie zal dit probleem voor een deel kunnen worden opgelost (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 5-7).

ad (3) Kritiek op het tijdpad van de implementatie
Naast de kritiek op de vage doelstellingen, het gebrek aan alternatieven en de
keuze voor afzonderlijke wetsvoorstellen bestaat er tevens onduidelijkheíd over
de wijze waarop het eerste onderdeel van de eerste fase HRO wordt geïmplementeerd, binnen welke tijdperiode en tegen welke kosten dat dient te geschieden
(Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 4, p. 4 en 5). Daarnaast wordt door
enkele kamerleden gewezen op het gevaar dat door de invloed van andere
beleidsoperaties, zoals automatiseringsprojecten binnen de rechterlijke macht en
de introductie van nieuwe wetgeving, de strakke planning niet kan worden
gehaald. De minister is van mening dat juist vanwege de gefaseerde aanpak meer
rekening kan worden gehouden met andere beleidsoperaties (Kamerstukken II,
1990191, 21 967, nr. 5, p. 15). Als voorbeeld hierbij noemt hij de invoering van
het NBW. `Zo zal de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek geschieden
op het moment dat de administratieve rechtspraak wordt gereorganiseerd en niet
tijdens de fase waarin de integratie van de rechtbanken en de kantongerechten
wordt beoogd' (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 15). Over de kosten
van de voorintegratie geeft de minister aan dat aan dit onderdeel extra incidentele
en structurele kosten met zich zal brengen. De begeleiding van de implementatie
van de voorintegratie en de overige onderdelen van de HRO komt volgens de
minister in handen van een afzonderlijke projectstructuur (Kamerstukken II,
1990191, 21 967, nr. 5, p. 24). In paragraaf 2.6.5 zal hierop in dit hoofdstuk
nog worden teruggekomen.

ad (4) Kritiek op de territoriale indeling van de gerechten
Over de territoriale indeling van de rechtbanken nieuwe stijl vragen Tweede
Kamerleden zich af of de integratie tot negentien rechtbanken nieuwe stijl het
gevaar in zich heeft dat in een nabije toekomst een nieuwe herschikking van de
gerechten zal moeten plaatsvinden om deze af te stemmen op de politieregio's of
bijvoorbeeld de WGR-gebieden (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 4, p.
14). In reactie op het bovenstaande stelt de minister dat met de implementatie
van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO de arrondissementsgrenzen op
enkele punten zullen worden gewijzigd (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr.
5, p. 12). Met de wijziging van de rechterlijke indeling wordt getracht de
indeling van de arrondissementsgrenzen, de indeling van de politieregio's en de
bestuurlijke indeling zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
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2.6.3 Wijzigingen ten opzichte van de standpuntbepaling van het kabinet
Lubbers II
Ten opzichte van het vorige kabinet is de beleidsoperatie HRO in de periode na
1989 op een aantal punten gewijzigd. Zo wordt niet meer gesproken van vier
fasen HRO, maar van drie (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 16). In
de oorspronkelijke derde fase HRO zal een definitieve regeling van het hoger
beroep in civiele en in strafzaken worden ingevoerd, nadat in de tweede fase
HRO het stelsel van intern appèl voor voormalige kantongerechtszaken reeds is
geïmplementeerd. In de derde fase is men eveneens voornemens beperkingen aan
te brengen in de toegang tot cassatie. In de vierde fase HRO zal het stelsel van
administratieve rechtspraak worden afgebouwd. Wat betreft de nieuwe opzet van
de HRO zijn echter de elementen van de oorspronkelijke derde fase verdeeld
over de tweede en de nieuwe derde fase (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr.
5, p. 16).
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk is aangegeven is het kabinet in de eerste
fase eveneens afgestapt van het idee om eerst tien administratieve sectoren in te
voeren, waarna op een later tijdstip bij de negen overige rechtbanken deze
sectoren zullen moeten worden gevormd. De voltooiing eerste fase HRO geschiedt in één keer, in plaats van afzonderlijke tranches. Daarnaast wordt afgezien van het beperkt experimenteren met het hoger beroep in administratieve
zaken (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 16). Wat betreft de tweede
fase HRO wordt het idee van intern appèl voor kantongerechtszaken losgelaten.
Over de derde fase HRO is de minister van mening dat in administratiefrechterlijke zaken niet kan worden volstaan met rechtspraak in één instantie. Net als
voor civiele zaken en strafzaken dient rechtspraak in twee instanties de hoofdregel te zijn (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 17).
Over de planning van de voorintegratie eerste fase HRO meldt de minister van
Justitie dat 1 januari 1992 niet haalbaar blijkt. Gestreefd wordt de voorintegratie
per 1 juli 1992 af te ronden en de voltooiing eerste fase HRO op 1 januari 1993
haar beslag te laten krijgen (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 9, p. 3).
Nadat in de Tweede Kamer uitgebreid is gedebatteerd over het wetsvoorstel,
inzake de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken, wordt dit voorstel op 2 juni 1992 in de Eerste Kamer zonder beraadslagingen en zonder stemming aangenomen (Handelingen I, verslag van vergadering
2 juni 1992), waarna de wet in het Staatsblad wordt gepubliceerd (KB van 3 juni
1992, Stb. 278).

2.6.4 De adviesraad HRO
In het wetsvoorstel inzake de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten wordt door de minister van Justitie melding gemaakt van het feit dat
waarschijnlijk een adviesraad HRO zal worden ingesteld. Het bestuur van de
NVvR heeft hierop reeds in 1989 aangedrongen. Het `achtte het van groot belang
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dat ter begeleiding van de omvangrijke veranderingsprocessen binnen de rechterlijke macht een adequate communicatiestructuur tussen de minister van justitie en
de rechterlijke macht zou worden gerealiseerd' (Royer, 1991: 246). Na twee jaar
van voorbereiding wordt deze adviesraad uiteindelijk op 9 juli 1991 door de
minister van Justitie geïnstalleerd. Dat de adviesraad pas in een vrij laat stadium
tot stand is gekomen, is naar de mening van de minister niet bezwaarlijk omdat
de rechterlijke macht `op de nu toe gebruikelijke wijze door middel van directe
consultatie van alle geledingen toch intensief betrokken is geweest bij de eerste
fase van de herziening van de rechterlijke organisatie' (Hirsch Ballin, 1991:
243). Het raadplegen van de adviesraad komt in de plaats van de afzonderlijke
consultaties van alle functionele geledingen binnen de rechterlijke macht. Echter
wanneer specifieke belangen in het geding zullen zijn, dan kunnen - in aanvulling op de consultatie van de adviesraad - ook gesprekken worden gevoerd met
de betrokken functionele autoriteiten. De adviesraad is gericht op de `beleidsmatige componenten van de herzieningsoperatie', dit in tegenstelling tot de projectstructuur van het ministerie van Justitie, die meer tot taak heeft `de technische
aspecten op het gebied van wetgeving en implementatie van de herziening van
advies te dienen' (Hirsch Ballin, 1991: 245).

De voorzitter van de adviesraad, de president van de Hoge Raad, mr. Royer,
geeft tijdens zijn speech ter gelegenheid van de installatie aan dat de minister van
Justitie niet hoeft te verwachten dat met de installatie van deze raad tijdwinst zal
worden geboekt. Volgens hem is het belang van de raad juist gelegen in `de
unieke bundeling van enerzijds de functionele lijnen, de gerechtelijke aanspreekpunten of, zo u wilt, de `hiërarchie', en anderzijds de `werkvloeren' van de aan
de rechtspraak deelnemende organen. Door deze bundeling wordt voorkomen dat
een intern ongecoórdineerde en onsamenhangende lappendeken van adviezen
vanuit het gehele rechterlijke veld het departement bereikt. De adviesraad zorgt
voor coórdinatie en stroomlijning en zal fungeren als een trechter. De brede
samenstelling en het grote interne bereik, waardoor een optimale consultatie kan
worden gerealiseerd, zullen moeten garanderen dat vraagstukken diepgaand en
vanuit diverse invalshoeken en visies belicht zullen worden' (Royer, 1991: 246).
2.6.5 Projectstructuur HRO
Naast de adviesraad HRO is voor de feitelijke begeleiding en voorbereiding van
de implementatie van de HRO een aparte projectstructuur opgezet. Aan het hoofd
van deze projectstructuur staat de Stuurgroep HRO, waarin het hoofd van de
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het ministerie van
Justitie als voorzitter fungeert (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 5, p. 24).
De stuurgroep rapporteert tijdens de voorbereiding van de eerste fase HRO
rechtstreeks aan de minister van Justitie en voorzover het zaken van de Raad van
State betreft, ook aan de minister van Binnenlandse Zaken en de vice-president
van de Raad van State. In de stuurgroep zijn de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Justitie vertegenwoordigd. Daarnaast neemt de secretaris van de Raad

53
van State ook deel aan de vergaderingen van de stuurgroep. Hij heeft een adviserende stem over onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de Raad van
State. Onder de stuurgroep vallen twee werkgroepen, te weten de werkgroep
wetgeving en de werkgroep implementatie (Kamerstukken II, 1990191, 21 967,
nr. 5, p. 24). De eerste werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van
wetgeving met betrekking tot de HRO, terwijl de tweede werkgroep zich primair
dient te richten op de (voorbereiding van de) implementatie van de wetgeving.
De werkgroepen beschikken over een klankbordgroep om verzekerd te zijn van
deskundigheid uit de praktijk van de rechtspraak (Kamerstukken II, 1990191, 21
967, nr. 5, p. 24).

Minister van Justitie
Minister van BiZa
vice-pres. Raad van
State

Stuurgrcep HRO

Werkgrcep wetgeving
eerste fase HRO

Afbeelding 2.1

Adviesraad HRO

~i

~I

Projectteam HRO

I

Klankbordgrcep

Werkgroep
implementatie

Organogram projectstructuur HRO

De werkgroep implementatie bestaat overigens niet alleen uit leden van de
ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie, maar ook uit vertegenwoordigers
van het ministerie van Financiën, de rechterlijke organisatíes, de Raad van State
en de Bijzondere Commissies van de Raad van State en van de gerechten. Onder
deze werkgroep worden, per onderwerp, ad hoc subwerkgroepen samengesteld,
die bepaalde deelopdrachten dienen uit te voeren, zoals bijvoorbeeld het in kaart
brengen van de personele en financiële gevolgen van de wetsvoorstellen (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 24).

Het projectteam HRO, waarin naast ambtenaren van het ministerie van Justitie
ook leden van de rechterlijke macht zitting hebben, fungeert als een intermediair
tussen alle betrokkenen in de projectstructuur. Dit team `cobrdineert beleid,
wetgeving en implementatie en verzorgt en bewaakt de intra- en interdepartementale contacten met de functionele autoriteiten en met de adviesraad HRO' (Kamerstukken II, 1991I1992, 21 967, nr. 9, p. 12). Zie ook afbeelding 2.1. Orga-
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nogram projectstructuur.

2.7

Voorbereiding implementatie voorintegratie eerste fase HRO

De voorbereidingen van de voorintegratie eerste fase HRO worden reeds in een
vroeg stadium getroffen. Ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel 21
967 (voorintegratie) worden binnen de arrondissementen maatregelen genomen
om het integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Overigens verschilt
de wijze waarop deze voorbereidingen worden getroffen per arrondissement
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 27). Zo zullen de raden van beroeplAmbtenarengerechten Amsterdam, Den Haag en Utrecht volledig worden geïntegreerd in de rechtbanken. In andere arrondissementen daarentegen zal een
opsplitsing van de raden van beroeplAmbtenarengerechten dienen plaats te
vinden of is een opbouw van een volledig nieuwe administratieve sector in de
rechtbank nieuwe stijl noodzakelijk, omdat in deze arrondissementen geen raad
van beroeplAmbtenarengerecht is gevestigd' (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 27) .
Uit de interviews met de voorzitters van de sectoren bestuursrecht is naar
voren gekomen dat op het niveau van de functionele autoriteiten (voorzitters
raden van beroeplAmbtenarengerechten, rechtbankpresidenten, DGO's) de eerste
contacten voor de voorbereiding van de voorintegratie eerste fase HRO al in
1990 zijn gelegd (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 26). Deze contacten zijn
met name bedoeld om elkaars organisatie beter te leren kennen. Vervolgens
wordt in 1991 een verdere stap in de voorbereiding van de voorintegratie eerste
fase HRO gezet met het benoemen van de voorzitters van de administratieve
sectoren. De tien voorzitters van de raden van beroeplAmbtenarengerechten
krijgen op grond van het rechtspositie-akkoord (zie Kamerstukken II, 1990191,
21 967, nr. 3, p. 12) `automatisch' de functie van sectorvoorzitter (vice-president). Voor de overige negen administratieve sectoren moeten de nieuwe voorzitters (zgn. `kwartiermakers') uit de kring van ondervoorzitters worden gekozen.
Nadat de kwartiermakers zijn benoemd, kan verder worden gewerkt aan de
constructie van de nieuwe administratieve sectoren.

In de voorbereidingsfase van de voorintegratie zijn deze kwartiermakers
verantwoordelijk voor de aanstelling van enkele vitale functionarissen voor de
nieuwe administratieve sectoren, zoals het hoofd van de ondersteuning (de
unitcodrdinator) en het hoofd van de administratie (eerste medewerker administratie; Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 26). Deze vormen, onder leiding
van de kwartiermaker, de `scharnierpunten' van de administratieve sectoren.

~

Iedere rechtbank dient in principe een nieuwe administratieve sector te vormen.
Echter voor rechtbanken waar de raden van berceplAmbtenarengerechten in hetzelfde gebouw zijn gehuisvest, is de voorintegratie eenvoudiger te realiseren. Voor de
vorming van deze administratieve sectoren kan men immers putten uit het personeelsbestand van de voormalige raden van berceplAmbtenarengerechten.
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Onder hun leiding zal de personele opbouw verder gestalte moeten worden
gegeven.
Organisatorisch gezien wordt vanaf 1991 binnen de opsplitsende raden van beroeplAmbtenarengerechten gewerkt met een indeling van het zaakaanbod naar
geografische herkomst (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 27). Meestal is
per geografisch gebied een afzonderlijke unit, bestaande uit rechtsgeleerd en
ondersteunend personeel, gecreëerd, zodat een uiteindelijke verdeling van het
zaakaanbod tussen twee of ineer administratieve sectoren in een later stadium van
de voorintegratie geen problemen zal opleveren. In feite functioneren deze raden
van beroeplAmbtenarengerechten in de periode voorafgaande aan de voorintegratie dan ook met twee voorzitters, namelijk één `echte' en één kwartiermaker.
Daarnaast is per unit één unco (unitcodrdinator) en één ema (eerste medewerker
administratie) aangesteld. Na de vorming van de units is het vervolgens noodzakelijk dat voor ieder arrondissement een plan van aanpak ten behoeve van de
voorintegratie eerste fase HRO wordt ontwikkeld. Per brief van het hoofd van de
Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtsbescherming (HDORR) van
het ministerie van Justitie d.d. 23 mei 1991 zijn de arrondissementen van deze
eis reeds op de hoogte gesteld. De opstelling van deze plannen is in 1991 door
de voorzitters van de raden van beroeplAmbtenarengerechten, de kwartiermakers, de rechtbankpresidenten en de directeuren gerechtelijke diensten (eventueel
ondersteund door een unco en een ema) ter hand genomen8.

2.8

Implementatie voorintegratie eerste fase HRO

In april 1991 is door een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en
een DGO op de jaarvergadering van de gerechtssecretarissen voorlichting gegeven over de voorintegratie en de rechtspositionele consequenties die aan deze
voorintegratie zijn verbonden (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 5, p. 22).
Wat betreft de rechtspositionele aspecten van de voorintegratie voor het ondersteunend personeel geldt een zogenaamd rechtspositioneel kader, dat gebruikt
wordt bij alle reorganisaties binnen de rijksoverheid. Naast de bepalingen van het
Algemeen Rijksambtenarenreglement, is de kaderregeling voor de herplaatsingen
als gevolg van wijzigingen in de structuur van de organisatie van de gerechtelijke
diensten van toepassing (Kamerstukken II, 1990191, 21 967, nr. 5, p. 22). Deze
bevat bepalingen omtrent plaatsing en herplaatsing van medewerkers met behulp
van een plaatsingsadviescommissie (hoofdstuk II kaderregeling), evenals een
bezwarenprocedure (via een bezwarenadviescommissie; hoofdstuk V kaderregeling)9. In aanvulling op de kaderregeling wordt ten behoeve van flankerende
maatregelen tevens het Sociaal Beleidskader Rijksoverheíd toegepast (Kamerstuk-

s Brief van de Minister van Justitie aan de Vaste Kamercommissie voor Justitie dd. 4
november 1991, p. 6.
9 Zie ook brief hoofd HDORR ministerie van Justitie, 8 januari 1991.
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ken II, 1990~91, 21 967, nr. 5, p. 22 en brief hoofd HDORR ministerie van
Justitie 14 februari 1991).
Ondanks dat binnen de `opsplitstende' raden van beroeplAmbtenarengerechten
het zaakaanbod naar geografische herkomst is gescheiden, blijkt uit de interviews
met de voorzitters van de sectoren bestuursrecht dat een feitelijke personele
opsplitsing naar verschillende administratieve sectoren onder met name het
ondersteunende personeel zeer moeilijk realiseerbaar is. Uit de gehouden belangstellingsregistraties onder het ondersteunend personeel valt af te leiden dat weinig
medewerkers bereid zijn om van standplaats te veranderen. Vooral de langere
reistijden, het ontbreken van een garantie voor een hogere inschaling van de
functies, een eventuele verhuisplicht, werkende partners, etc. worden door het
gros van het ondersteunend personeel als een onoverkomelijke stap gezien (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 28). Een DGD (directeur gerechtelijke
diensten) merkt hierover tijdens een intervíew het volgende op:
`...nog iets over die splitsing. Het lijkt inderdaad dat het makkelijk zou
zijn, want we hadden al van te voren mensen die werkten voor gebied X en
voor gebied Y. Toen het er echter op aan kwam dat er feitelijk gesplitst
zou gaan worden, toen zei men `wij willen niet naar plaats X, omdat wij
toevallig in de sectie X werken'. Met als gevolg dat het gehele personeelsbestand door elkaar moest worden gemengd. Dat was qua personeelsbeleid
een heel moeizame periode. Heel veel overleg ook. Uiteindelijk bleef er
een kleine groep over die alleen onder bepaalde voorwaarden wilde...'

Het rechtsgeleerd personeel van de raden van beroep~Ambtenarengerechten
vertoont naar de mening van de respondenten daarentegen minder weerstand ten
aanzien van de voorintegratie eerste fase HRO. Aangetrokken door een vergroting van de promotiekansen vinden veel (jonge) ondervoorzitters het aantrekkelijk
om elders een nieuwe functie binnen de rechterlijke macht te bekleden (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 27). Op het punt van het aantrekken van rechters
voor de nieuwe administratieve sectoren, die gevestigd zijn op een standplaats
buiten een arrondissement met een raad van beroeplAmbtenarengerecht, bestaan
dus (relatief gezien) weinig complicaties, ondanks het feit dat enkele leden van
de raden van beroep~Ambtenarengerechten de voorintegratie als een soort `vijandige' overname door de rechtbank zien. Een beeld dat overigens ook herkend
wordt door enkele rechtbankpresidenten.
Door de beperkte belangstelling van het ondersteunend personeel om van
standplaats te wisselen, zijn de kwartiermakers veelal gedwongen om nieuw
personeel te werven, aldus de geïnterviewde sectorvoorzitters. De datum van 1
januari 1992 voor de vorming van negentien administratieve sectoren blijkt
hierdoor niet haalbaar. De voorintegratie eerste fase HRO zal pas op 1 juli 1992
kunnen worden gerealiseerd. In de tussenliggende periode moeten de kwar-
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tiermakers dan ook naarstig werven voor nieuw ondersteunend personeel"'. De
noodzaak voor een dergelijke wervingscapagne is voor de administratieve sectoren Amsterdam, Den Haag en Utrecht daarentegen volledig afwezig. Het personeel van de raden van beroeplAmbtenarengerechten van deze plaatsen kan
blijven zitten waar men zit, slechts de naambordjes `raad van beroeplAmbtenarengerecht' zullen per 1 juli 1992 moeten worden vervangen door
`administratieve sector'.
Overigens nog vóórdat de voorintegratie daadwerkelijk een feit is, ontstaan in
het begin van de jaren negentig op eigen initiatief samenwerkingsverbanden
tussen de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 26). Zo worden de beoogde voorzitters van de
administratieve sectoren veelal benoemd tot lid van het dagelijks bestuur en het
presidium van de rechtbank. Hierdoor worden de voorzitters rechtstreeks betrokken bij de besluitvorming over zaken die betrekking hebben op het functioneren
van de rechtbank. Omgekeerd krijgen de overige sectorvoorzitters (van de
civiele, straf- enlof familiesectoren) van de rechtbank eveneens de mogelijkheid
om mee te beslissen over de wijze waarop de administratieve sector zal worden
vormgegeven (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 26). Een dergelijke constructie blijkt in de praktijk positief uit te vallen (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 26). Naast de initiatieven op het niveau van de functionele autoriteiten
ontstaan eveneens samenwerkingsverbanden op `de werkvloer' (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 26). Bijvoorbeeld door de benoeming van ondervoorzitters als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank. Met deze benoeming kunnen
zij kennis nemen van de gebruiken en werkwijzen van bijvoorbeeld de strafsector
of de civiele sector van de rechtbank. Rechtbankrechters wordt eveneens de
mogelijkheid geboden om ondervoorzitter-plaatsvervanger van een raad van
beroeplAmbtenarengerecht te worden. Van deze mogelijkheid is echter in de
praktijk vrij weinig gebruik gemaakt, omdat het werkgebied van de raden van
beroeplAmbtenarengerechten als vrij specialistisch wordt ervaren (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 27).
Wat betreft het ondersteunend personeel wordt, net als bij het rechtsgeleerd
personeel het geval is, gepoogd om nader met elkaar kennis te maken. Dit komt
onder meer tot uitdrukking in het organiseren van gezamenlijke informatiebijeenkomsten over de voorintegratie en het toepassen van bepaalde uitwisselingsconstructies, zoals het benoemen van een griffier van de raad van beroep als plaatsvervangend-griffier van de rechtbank (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 27).
Overigens wordt niet alleen op het functionele vlak toenadering tussen de raden
van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken gezocht, maar ook op het
sociale vlak door gezamenlijke uitstapjes, fietstochten, etc. te organiseren (AIbers, Voermans, De Waard, 1994a: 27).
Per 1 juli 1992 is de voorintegratie uiteindelijk een feit. Vanaf deze datum be-

to Ten behoeve van de voorbereiding van de voorintegratie had het Ministerie van
Justitie 38 formatieplaatsen structureel toegevoegd (Brief Minister van Justitie aan
de Vaste Kamercommissie voor Justitie dd. 4 november 1991, p. 6.
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schikt iedere rechtbank over een administratieve sector. Over het verloop van de
voorintegratie eerste fase HRO zijn zowel de geïnterviewde voorzitters van de
administratieve sectoren als de rechtbankpresidenten zeer positief gestemd. Zie
bijvoorbeeld het onderstaande tekstfragment van een gesprek met een sectorvoorzitter van de administratieve sector:
`Hier is het [de integratie: PA] in uiterste harmonie verlopen. We hebben
een gezamenlijke zitting eraan gewijd, die we mede hebben benut om
nieuwe mensen te installeren. En daarbij is de raad van beroep en het
Ambtenarengerecht lof toegezwaaid en zijn zij tegelijkertijd in de rechtbank
geïntegreerd. En dat is niet anders dan uiterst plezierig verlopen'.

2.9

Veranderingsbereidheid voorintegratie

De veranderingsbereidheid, dat wil zeggen de mate waarin de betrokken actoren
een al dan niet positief oordeel hebben over de plannen inzake de voorintegratie
eerste fase HRO, is onder de (onder)voorzitters groot te noemen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 7). Dit in tegenstelling tot het ondersteunend personeel.
De grote veranderingsbereidheid onder de ondervoorzitters kan door twee
factoren worden verklaard (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 46). De eerste
factor heeft betrekking op een vergroting van de mobiliteitsmogelijkheden.
Doordat de (onder)voorzitters zijn benoemd als vice-president of rechter van de
rechtbank hebben zij tevens de mogelijkheid gekregen om na verloop van tijd
van sector te wisselen (horizontale mobiliteit). Daarnaast zijn de mogelijkheden
voor verticale mobiliteit eveneens vergroot (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 46). Zo hebben enkele ondervoorzitters van de raden van beroeplAmbtenarengerechten met de benoeming tot vice-presidentlsectorvoorzitter promotie
gemaakt. Voor andere ondervoorzitters zal deze mogelijkheid in de toekomst
blijven bestaan, met andere woorden: de carrièrepaden voor de leden van de
raden van beroeplAmbtenarengerechten zijn met de voorintegratie eerste fase
HRO zowel in horizontale als in verticale zin toegenomen. De tweede factor is
verbonden met de te verwachten taakverbreding. Met de voltooiing eerste fase
HRO wordt een nieuw rechtsgebied aan de administratieve sectoren toegekend,
namelijk de Arob-rechtspraak". Juist aan dit rechtsgebied wordt door de administratieve rechters een hoge status toegekend (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 46) .

Het positieve beeld van de voorintegratie onder met name de (onder)voorzitters en de leden van de rechtbank wordt ook bevestigd door de rechtspositieenquête die in 1991 door de NVvR is uitgevoerd. Uit de resultaten van deze
enquète blijkt dat van de 1249 geënquêteerden (zowel staande als zittende magistratuur) slechts 11 qo negatief staat tegenover de integratie; 44qo van de respondenten geeft een positief oordeel, terwijl 40qo neutraal tegenover deze beleidst t Dat wil zeggen de huidige Awb-rechtspraak in eerste aanleg.
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operatie staat (NVvR 1991: 9). Wat betreft het beeld onder de (onder)voorzitters
kan worden geconstateerd dat 54qo een positief oordeel heeft over de integratie
van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl; 17qo heeft een negatief oordeel. Volgens het rapport kan de verklaring voor dit positieve beeld voornamelijk worden gevonden in het feit dat een
meerderheid van de ondervoorzitters verwacht dat door de voorintegratie (en de
daaropvolgende voltooiing eerste fase HRO) een taakverbreding zal ontstaan. `De
verwachte taakverbreding is voor een meerderheid van de (onder)voorzitters
wellicht voldoende compensatie voor het kleiner worden van de zelfstandigheid
en de door een aantal van hen wat lager ingeschatte produktiviteit' (NVvR,
1991: 9; zie ook tabel 2.1).

Tabel 2.1

Oordeel (onder)voorzitters over de voorintegratie (Bron: NVvR
1991: 10)
Percentage

Taakversmalling

3 qo

Taakverbreding

78 qo

Zelfstandigheid lager

66 qo

Zelfstandigheid hoger

4 qo

Produktiviteit lager

29 ~a

Produktiviteit hoger

5 ~o

Algemeen oordeel negatief

17 qo

Algemeen oordeel positief

54 oI'o

2.10

Slot

Voordat in het empirische hoofdstuk de `kaderschepping' eerste fase HRO wordt
beschreven, zal in hoofdstuk drie worden ingegaan op een specifïeke wijze
waarop het beleid inzake de HRO kan worden beschreven, geanalyseerd en
verklaard. Aangegeven zal worden dat de beleidsvoorbereiding en uitvoering van
de eerste en tweede fase HRO plaatsvindt in de context van een beleidsnetwerk.

Hoofdstuk 3
Beleidsnetwerken

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen enkele theoretische noties rond beleidsnetwerken worden
beschreven. Het hoofdstuk begint met een inleidende paragraaf, waarin de belangrijkste verschillen tussen twee ideaaltypen met betrekking tot beleid worden
opgesomd, namelijk: (1) het `klassieke' beleidsdenken en (2) het deiiniëren van
beleid en beleidsprocessen in termen van een beleidsnetwerk. Vervolgens wordt
in paragraaf 3.3 het begrip beleidsnetwerk nader gedefinieerd. Aangegeven zal
worden dat in de theorieën over beleidsnetwerken bepaalde accenten kunnen
worden gelegd, waaraan aandacht zou kunnen worden besteed bij de analyse van
het proces van voorbereiding en uitvoering van beleid. Een aantal relevante
(structuur)kenmerken wordt in paragraaf 3.4 aan de orde gesteld. In paragraaf
3.5 staat de actor centraal. Een beleidsnetwerk is opgebouwd uit actoren die met
elkaar interacteren, ter voorbereiding en implementatie van beleid. Iedere actor
zal tijdens een dergelijke interactie strategisch opereren. De overheid beschikt
hierbij over specifieke sturingsinstrumenten. In paragraaf 3.6 worden deze
instrumenten nader beschouwd. In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de omgevingsfactoren die het verloop en het uiteindelijke resultaat van het proces met
betrekking tot de voorbereiding of uitvoering van beleid kunnen beïnvloeden. De
beoordeling van een beleidsproces in een beleidsnetwerk wordt in paragraaf 3.8
beschreven, waarna vervolgens in paragraaf 3.9 aandacht wordt besteed aan de
toepassing van bijzondere sturingsinstrumenten om de structuur, de verdeling van
de hulpbronnen, de spelregels van een beleidsnetwerk en de percepties van
actoren te beïnvloeden (netwerkmanagement). Het hoofdstuk wordt afgesloten
met een analysekader, dat in de volgende hoofdstukken wordt gebruikt om de
voorbereiding en de implementatie van de eerste en tweede fase HRO te kunnen
beschrijven, analyseren en verklaren.

3.2

Beleid en beleidsprocessen

Beleid en beleidsprocessen kunnen vanuit verschillende perspectieven worden
geanalyseerd. Beleid kan worden gezien als `een min of ineer weloverwogen
streven bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde
te bereiken' (Blommestein e.a., 1984: 19)'. Aan de andere kant kan beleid ook

t

In 1989 omschrijft Hoogerwerf beleid als `het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen' (Hoogerwerf (red.)
1989: 20).
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worden beschouwd als een resultante van interacties tussen verschillende actoren,
die een zekere vrijheid van handelen hebben (Teisman in Koppejan e.a., 1993:
59). Beleid betreft een `(veelal onvoorzien) resultaat van besluitvorming' (Teisman, 1992: 33). Het eerste perspectief kan - ideaaltypisch - worden beschouwd als `de klassieke' benadering van beleid; het tweede als `de netwerkbenadering'2.
De klassieke benadering van beleid gaat er van uit dat beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd op basis van mono-rationele principes. De beleidsbepaler is
in staat om op basis van wetenschappelijke inzichten een beeld te verschaffen van
één of ineer maatschappelijke problemen. Een probleem kan hierbij worden
omschreven als `een discrepantie tussen een maatstaf en een voorstelling van een
bestaande of een verwachte situatie' (Hoogerwerf, 1989: 38). Ter oplossing van
een probleem worden alle alternatieven op een rij gezet en kiest de beleidsbepaler de optimale oplossing. Simon (1976) heeft reeds aangegeven dat het voor de
beleidsbepaler, voorzover deze uit één actor bestaat, onmogelijk is om a[[e
alternatieven op een rij te zetten. Besluiten worden bovendien niet in een situatie
van absolute zekerheid genomen, maar er is sprake van het bestaan van een
zekere graad van onzekerheid. Een centrale besluitvormende actor kan met
andere woorden niet volledig rationeel handelen. Slechts op basis van een beperkte rationaliteit (`bounded rationality') kan een bevredigend (`satisiicing')
besluit worden genomen (Robbins (eds.), 1980: 103). Een bevredigend besluit
hoeft echter in theorie niet te leiden tot de beste oplossing. Het zoekproces naar
de oplossing van een probleem wordt gestopt indien een alternatief wordt gevonden, waarmee men zijn aspiraties kan verwezenlijken (Rosenthal, 1984: 43).
Bovendien kunnen problemen door verschillende actoren anders worden waargenomen en beoordeeld. Wat voor de ene actor als een groot probleem wordt
gezien, hoeft voor de ander geen probleem te zijn. Iedere actor zal een probleem
dan ook vanuit zijn eigen perspectief beoordelen. Problemen zijn geen objectieve
grootheden, maar `sociale constructies' (Koppejan, 1993).
De netwerkbenadering erkent het beperkte informatieverwerkende vermogen
van besluitnemende actoren. Daarnaast geeft zij aan dat besluiten niet worden
genomen op basis van monorationaliteit. In de dagelijkse beleidspraktijk is sprake
van het bestaan van verschillende rationaliteiten die elkaar trachten te verdringen
of uit te sluiten (Snellen, 1987: 5). Democratisch overheidsbeleid is een resultante van een strijd tussen voor- en tegenstanders over een bepaald beleidsonderwerp. De politieke rationa[iteit vereist dat (maatschappelijke) problemen in een
collectief verband worden aangepakt en opgelost. Voorts draagt deze rationaliteit
zorg voor een zekere bestendigheid van het beleid. Gekozen oplossingen kunnen
hierdoor niet zonder meer van de ene op de andere dag worden teruggedraaid.

2 Ook andere onderscheidingen zijn mogelijk. Zo maakt Teisman een onderscheid
tussen een unicentrische, een multicentrische en een pluricentrische benadering
(Teisman 1992: 30). Dit onderscheid is vergelijkbaar met een indeling in drie
modellen: het klassieke besturingsparadigma, het marktmodel en de beleidsnetwerkbenadering (De Bruin e.a. in Koppejan e.a. 1993: 20).
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De juridische rationaliteit waarborgt dat elementen van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en vrijheid van willekeur een wezenlijk onderdeel van beleid vormen.
Volgens deze rationaliteit dient er duidelijkheid en consistentie te bestaan in het
rechtssysteem (Snellen, 1987: 4). De economische rationaliteitvloeit voort uit de
beperkte beschikbaarheid van middelen om overheidsbeleid uit te voeren. De
middelen dienen zo efficiënt mogelijk te worden aangewend en wel op een
dusdanige wijze dat de behoeften van de collectiviteit op een maximale manier
bevredigd kunnen worden. Aan deze rationaliteit is overigens de behoefte aan
een, economisch gezien, meest rationele overheidsorganisatie gekoppeld. De
laatste rationaliteit die Snellen noemt betreft de technische en sociaal-wetenschappelijke ratiorcaliteit (Snellen, 1987: 4). Indien de overheid streeft naar een
maximale doelrealisatie, dan dient zij op grond van deze rationaliteit over passende beleidsvormings- en uitvoeringstheorieën te beschikken.
Naast het verschil in rationaliteitsdenken, onderscheiden de beide benaderingen
zich ook van elkaar door het feit dat beleid en beleidsprocessen kunnen worden
bekeken vanuit het perspectief van één actor of van meer actoren. Binnen de
klassieke benadering van beleid wordt het verloop van beleidsprocessen bestudeerd vanuit de visie van één centrale actor. Veelal is dit de centrale overheid,
welke op basis van rationele inzichten bepaalde doelen vaststelt. De selectie en
toepassing van middelen geschiedt via een vast omlijnd plan' (zie Kickert e.a.,
1985). De doelmatigheid van overheidsbeleid wordt beoordeeld aan de hand van
de mate waarin de gestelde doeleinden door de toepassing van bepaalde middelen~instrumenten zijn gerealiseerd. De netwerkbenadering daarentegen stelt dat
overheidsbesluitvorming niet op basis van de wil van één actor plaatsvindt. In de
beleidspraktijk zijn meer actoren betrokken bij het nemen van een besluit. Via
bijvoorbeeld onderhandelingsprocessen tussen actoren (Mastenbroek, 1984, 1987)
kunnen besluiten worden genomen, kan beleid worden gevormd en kan de wijze
van implementatie van dat beleid worden vastgesteld. Beleidsactiviteiten (waaronder besluitvorming) vinden dan ook niet plaats op één centraal punt, dat wil
zeggen de beleidsbepaler, maar in een cluster van actoren. Het is volgens Teisman dan ook een misvatting te denken dat er één actor is aan te wijzen, wiens
beslissingen belangrijker zijn dan die van andere actoren (Teisman in Van Heffen
en Van Twist (red.), 1993: 20). Bij de besluitvorming over de inhoud van beleid
of over de wijze waarop beleid moet worden uitgevoerd is een groot aantal
actoren betrokken, die verschillende belangen en doelen kunnen nastreven. Met
andere woorden: er is sprake van pluralisme.
Een ander onderscheid tussen de klassieke benadering van beleid en de netwerkbenadering heeft betrekking op de verhouding tussen de (centrale) overheid en de
maatschappij en op de keuze van sturingsinstrumenten. In de klassieke benadering wordt de centrale overheid gezien als een formele organisatie, die geken-

3

Onder planning verstaat Kickert `een vorm van beleidsvoering, gericht op de beheersing van de toekomst en vergroting van samenhang' (Kickert (red.), 1985: 59).
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merkt wordt door een bepaalde mate van centrale leiding en cobrdinatie (Toonen,
1987: 156). Centraal overheidsgezag wordt beschouwd als een noodzakelijke
voorwaarde voor eenheid. De verhouding tussen de overheid en de maatschappij
wordt in termen van hiërarchische relaties omschreven. De overheid bestuurt op
basis van een bovengeschikte relatie de maatschappij. Er is een sturend orgaan
(de overheid) dat tracht het gedrag van anderen (de maatschappij) te beïnvloeden
en te veranderen. Met behulp van directe regulering (wet- en regelgeving,
toezichtregels en planvoorschriften) poogt de overheid haar greep op de maatschappij te houden en te versterken (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 9). In
dit denken beschikt de overheid over een `gereedschapkist' (Hood, 1983), waarmee zij naar believen een keuze kan maken uit de instrumenten die zij kan
inzetten om richting te geven aan de koers van de maatschappij. Het denken in
termen van top-down-sturing is sterk bekritiseerd vanuit de netwerkbenadering.
De samenleving wordt volgens deze benadering gereduceerd tot een willoos
object van de overheid. Zij heeft geen oog voor andere belangen, percepties en
doeleinden. Pogingen van maatschappelijke actoren om de koers van het beleid
te beïnvloeden worden door de beleidsbepaler beoordeeld in termen van `onwetendheid' en `weerstand' van het beleidsveld c.q. de maatschappij (De Bruin e.a.
in Koppejan e.a., 1993: 20). In de netwerkbenadering wordt er echter vanuit
gegaan dat afzonderlijke actoren voor de realisatie van hun doelstellingen,
afhankelijk zijn van de medewerking van andere actoren (Hanf en Scharpf, 1978:
356). Doordat actoren van elkaar wederzijds afhankelijk zijn, zijn actoren als het
ware gedwongen om met elkaar te interacteren. Indien deze interacties structurele kenmerken beginnen aan te nemen, dan ontstaan netwerken. In een netwerk is
niet zozeer sprake van een hiërarchie, maar van pluricentrisme (Teisman, 1992:
30). Er is géén centraal punt van waaruit de maatschappij wordt bestuurd. In de
plaats daarvan zijn meerdere centra te onderkennen die stuursignalen afgeven,
ontvangen en verwerken. De centrale overheid is geen `deus ex machina' die
richting geeft aan maatschappelijke ontwikkelingen, maar één actor naast tal van
andere actoren. Met andere woorden de centrale overheid voert wel beleid, maar
degene op wie de sturing is gericht heeft een eigen wil en beleidsvrijheid. Omdat
actoren elkaar nodig hebben ontstaan relaties. Het gebruik van centrale wet- en
regelgeving en planning als `eerste generatie instrumenten' (De Bruin en Ten
Heuvelhof, 1993: 9) of `klassieke vormen van sturing' (Bekkers, 1993: 31 e.v.)
kunnen volgens deze benadering beter met `tweede generatie instrumenten' of
`nieuwe vormen van sturing' worden aangevuld. De basis voor deze gedachtengang wordt gevormd door het feit dat `eerste generatie sturingsinstrumenten' of
`klassieke vormen van sturing' onvoldoende rekening houden met de variëteit in
maatschappelijke actoren. Bijvoorbeeld de toepassing van wet- en regelgeving
veronderstelt dat normconform gedrag kan worden gerealiseerd door uniforme
maatregelen te treffen. Echter niet voor iedere actor is het gebruik van een
dergelijk instrument effectief, omdat een actor kan afwijken van `de gangbare'
situatie. Om hiermee meer rekening te houden en ook andere maatschappelijke
`barrières' te overwinnen zijn `tweede generatie sturingsinstrumenten' of `nieuwe
vormen van sturing' ontwikkeld, zoals communicatieve instrumenten (voorlich-
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ting, overreding e.d.), kengetallen, incentives, meerzijdige instrumenten (contracten, convenanten, gentlemen's agreement) of persoonsgerichte instrumenten
(De Bruin en Ten Heuvelhof, 1993: 81 e.v.). Later zal hierop nog worden
teruggekomen.
Tot slot verschilt de klassieke benadering van het netwerkdenken doordat binnen
deze benadering het verloop van beleidsprocessen aan de hand van afzonderlijke
fasen wordt beschreven. Ter realisatie van bepaalde doeleinden dient de beleidsvoerder volgens de `klassieke' definitie van beleid, zoals deze door Hoogerwerf
is geformuleerd, een aantal stappen te doorlopen, te weten van beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering, -evaluatie tot en met de beëindiging van beleid. De
beleidsvoorbereiding bestaat uit het uitdenken, formuleren en toelichten van de
keuzen ten aanzien van de beleidsinhoud (Hoppe in Hoogerwerf, 1989: 111). Het
proces van afweging van alternatieven vindt plaats tijdens de beleidsbepaling.
Beleidsbepaling is in eerste instantie gericht op het nemen van een beslissing
over de inhoud van beleid. Daartoe behoort ook het kiezen en specificeren van
doeleinden, middelen, de tijdsvolgorde en de te verrichten activiteiten (Arentsen
en Lulofs in Hoogerwerf, 1989: 132). De uitvoering van beleid kan worden
omschreven als het toepassen van middelen (instrumenten) in het kader van
beleid (Maarse in Hoogerwerf, 1989: 148). Het gaat hierbij om het omzetten van
een beleidsbeslissing in concrete activiteiten. Vanuit de klassieke benadering van
de beleidsuitvoering dient hierbij een scheiding te bestaan tussen politiek (beleid)
en het bestuur (de uitvoering), ofwel tussen regeren en besturen (Maarse in
Hoogerwerf, 1989: 152). De uitvoering van beleid wordt als een politiek neutrale
activiteit gezien. De uitvoerende actoren dienen zich loyaal op te stellen ten
opzichte van de politiek, alwaar het primaat van de beleidsvorming ligt. Een
ander element van de beleidscyclus betreft de evaluatie van beleid. Dit onderdeel
van het proces heeft betrekking op `het beoordelen van de waargenomen inhoud,
processen of effecten van beleid aan de hand van bepaalde criteria' (Hoogerwerf,
1984: 21). Het betreft het verkrijgen van een beeld van de huidige en~of de
toekomstige situatie (waarnemen), het vergelijken van de waarneming op basis
van normen (criteria) en het geven van een oordeel over de waarneming. Veelal
geschiedt dit door te bestuderen in welke mate de uitvoering van beleid heeft
geleid tot de realisatie van de gestelde doeleinden (beleidseffectiviteit) en tegen
welke kosten dat is geschied (beleidsefficiëntie; zie Blommestein e.a., 1984: 24).
Van beleidsbeëindiging wordt gesproken, wanneer de uitvoering van beleid
wordt gestaakt. Het kan hierbij gaan om het elimineren van een compleet beleid
of van programma-onderdelen, de vermindering van de omvang van overheidsuitgaven, het aantal cliënten en de omvang van de uitvoerende organisatie
(Korsten in Hoogerwerf, 1989: 205; Kickert e.a., 1985: 22). Als voorbeelden
van beleidsbeëindiging kunnen worden genoemd het afschaffen van de Wet
Investeringsrekening (WIR) en de `grote operaties' die onder de kabinetten
Lubbers I en II tot stand zijn gebracht (-2qo operatie, heroverwegingsrondes,
etc.).
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In de netwerkbenadering staan daarentegen niet zozeer de afzonderlijke fasen van
een beleidsproces centraal, maar de interactie tussen strategisch opererende
actoren. Beleid komt tot stand in een situatie, waarbij de betrokken actoren er in
slagen om via samenwerking tot een gezamenlijke oplossing van maatschappelijke problemen te komen (Teisman, 1992). Hetzelfde geldt voor de uitvoering van
beleid. Via gezamenlijke activiteiten van de betrokken actoren (bijvoorbeeld door
middel van onderhandelingen), worden de randvoorwaarden c.q. de condities
waaronder de implementatie dient te geschieden vastgesteld.

Samenvattend: het belangrijkste verschil tussen de klassieke benadering van
beleid en de netwerkbenadering is gelegen in het hanteren van een ander perspectief ten aanzien van beleid (zie ook kader 3.1). Binnen de klassieke benadering van beleid is het mogelijk om de complexe werkelijkheid in een dominante
`beslistheorie' te vangen, die de centrale overheid als leidraad neemt voor het
handelen (Klijn en Teisman, 1992: 34). Er zijn één of ineer centrale doelen die
als toetssteen voor effectief beleid worden benut. Ondanks dat meerdere actoren
in een beleidsproces een rol spelen ligt de nadruk op de regie van één centrale
bovengeschikte actor. In de netwerkbenadering daarentegen zijn actoren afhankelijk van elkaar. Deze actoren kennen een zekere mate van beleidsvrijheid om hun
eigen doelen in het beleidsproces in te brengen. Bovendien hoeft in een beleidsnetwerk geen sprake te zijn van het bestaan van een bovengeschikte actor. Beleid
dient te worden beschouwd als een resultante van de interactie tussen strategisch
handelende actoren (Klijn en Teisman, 1992: 35).
Bij het bovenstaande moeten overigens twee kanttekeningen worden geplaatst. De
eerste kanttekening heeft te maken met de waardering van beide benaderingen.
De netwerkbenadering wordt door mij niet als een betere benadering beschouwd.
Het is slechts één manier om naar de werkelijkheid te kijken. De beleidspraktijk
kan immers ook met behulp van de klassieke benadering worden beschreven en
geanalyseerd. In deze studie wordt echter op grond van drie redenen voor de
netwerkbenadering gekozen. Ten eerste vanwege de voorkeur het beleidsproces
met betrekking tot de eerste fase HRO en de tweede fase HRO vanuit verschillende gezichtspunten in beeld te brengen. Ten tweede omdat de benadering
belangrijke theoretische concepten biedt, zoals bijvoorbeeld de begrippen interdependentie en interactie, waarmee het verloop van een beleidsproces op een
systematische wijze in kaart kan worden gebracht. Ten derde vanwege het feit
dat de netwerkbenadering specifieke aangrijpingspunten geeft voor het verbeteren
van beleidsprocessen. Via de constructie van nieuwe netwerken, de reconstructie
van bestaande netwerken of via het strategisch beïnvloeden van interacties tussen
actoren kan worden getracht beleidsproblemen op te lossen.
Als tweede kanttekening dient te worden opgemerkt dat de twee benaderingen
als ideaaltypen moeten worden beschouwd. In de dagelijkse beleidspraktijk
zullen zowel de klassieke benadering als de netwerkbenadering in hun zuiverste
vorm zich zelden manifesteren. Deze benaderingen zijn slechts bedoeld om de
onderzoeker een analyse-instrument te bieden, waarmee de complexe werkelijk-

67
heid rondom beleidsprocessen in kaart kan worden gebracht.

Kader 3.1

Algemene verschillen tussen de klassieke benadering van beleid
en de netwerkbenadering

Dimensies

Klassieke benadering
van beleid

Netwerkbenadering

Rationaliteit

Monorationaliteit

Multirationaliteit

Perspectief

Een-actor-perspectief

Multi-actor-perspectief

Typering van relaties

Hiërarchie

Wederzijdse athankelijkheid

Doeleinden

Hiërarchisch bepaald

Meer (deels) conflicterende doelen

Typering beleidsproces

Fasenmodel

Beleid als resultante
van strategisch hande-

lende actoren
3.3

Begripsbepaling: beleidsnetwerken

Een beleidsnetwerk kan in algemene zin worden beschouwd als een geheel van
`patronen van interactie tussen wederzijds athankelijke actoren die zich formeren
rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma's' (De Bruin e.a. in Koppejan
e.a., 1993: 19)'. Het denken in termen van een beleidsnetwerk en de hiermee
samenhangende definiëring van dit begrip, is terug te voeren tot twee verschillende oriëntaties, te weten een beleidswetenschappelijke en een institutionele
oriëntatie (De Bruin e.a. in Koppejan e.a., 1993: 14-18). De eerste oriëntatie is
ontstaan vanuit een toenemende belangstelling voor de context waarbinnen beleid
en sturing wordt gerealiseerd. De tweede oriëntatie is daarentegen meer gericht
op de institutionele omgeving van beleid en sturing.
Binnen de institutionele oriëntatie bestaat onder andere belangstelling voor de
wederkerigheid van relaties tussen actoren en de mate waarin deze relaties
worden geïnstitutionaliseerd in de vorm van een netwerk. Van een netwerk is
sprake wanneer op structurele basis tussen verschillende actoren wordt samengewerkt. `The term `network' merely, denotes, in a suggestive manner, the fact
that policy making involves a large number and wide variety of public and
private actors from different levels and functional areas of government and
society' (Hanf and Scharpf (eds.), 1978: 12). Een netwerk dient dan ook te

a De Bruin e.a. in Koppejan e.a. spreken van een `brede' deBnitie van beleidsnetwerken.
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worden onderscheiden van een situatie waarin individuele actoren op incidentele
basis interacteren vanwege een streven naar een effectieve beleidscobrdinatie.
Netwerken kennen een zekere mate van bestendigheid. Interacties tussen actoren
vinden plaats vanwege `resource transfers', dat wil zeggen een uitwisseling van
hulpbronnen (Hanf en Scharpf, 1978). Hierbij kan het zowel gaan om materiële
hulpbronnen (geld, personeel en materieel), als om immateriële bronnen (macht,
deskundigheid, informatie en steun). Daarnaast wordt in de institutionele oriëntatie aandacht besteed aan de wijze waarop belangen worden georganiseerd. Als
voorbeeld kan hierbij de totstandkoming van corporatistische overlegstructuren
worden genoemd (Fortuyn in Holthoon, 1985: 285). Deze overlegstructuren zijn
gecreëerd vanuit de gedachte dat hiermee een eventuele kloof tussen de centrale
overheid en de maatschappij kan worden gedicht. In plaats van directe sturing
door de overheid van de maatschappij wordt met behulp van intermediaire
organisaties indirect gestuurd. Voorts wordt bij de institutionele oriëntatie gewezen op de aandacht voor de rol en het belang van instituties en institutionaliseringsprocessen tijdens de ontwikkeling en uitvoering van beleid (De Bruin e.a.
in Koppejan e.a., 1993: 18). Vooral culturele kenmerken van beleidsnetwerken,
zoals gedeelde normen en waarden, referentiekaders en percepties worden gezien
als belangrijke aangrijpingspunten om te komen tot gezamenlijk optreden en het
ontstaan van duurzame relaties.
Wat betreft de beleidswetenschappelijke oriëntatie is de oorsprong van de netwerkbenadering zowel terug te leiden tot empirische studies naar beleidsuitvoering, beleidscoórdinatie, politieke agendavorming en complexe besluitvorming als
tot verschillende theoríeën rond beleidsvorming en -uitvoering (bijvoorbeeld: de
public-choice-theorie, de speltheorie en de transactiekostenbenadering; zie De
Bruin e.a. in Koppejan e.a., 1993: 16). Vanuit deze oriëntatie zijn talloze concepties van beleidsnetwerken ontstaan. Iedere conceptie legt een bepaald accent
op de werking en structurering van beleidsnetwerken. In de literatuur over
beleidsnetwerken zijn vier belangrijke accenten te onderscheiden.

Ten eerste kan het accent worden gelegd op de interactie tussen actoren.
Actoren voeren één of ineer spelen uit. Een spel dient hierbij te worden opgevat
als een situatie van opeenvolgende en doorlopende handelingen. Een beleidsnetwerk bestaat uit `veranderende patronen van sociale relaties tussen wederzijds
afhankelijke actoren, die zich formeren rondom beleidsproblemen enlof beleidsprogramma's en die worden gevormd, in stand gehouden en veranderd door
reeksen van spelen, waarin de actoren proberen door strategisch gedrag zoveel
mogelijk invloed uit te oefenenen op beleidsprocessen' (Klijn en Teisman, 1992:
36). Actoren handelen in een spelsituatie strategisch. Dat wil zeggen ze richten
het eigen handelen en de doel-middel combinaties die ze via een dergelijk handelen nastreven op dat van andere actoren (Klijn en Teisman, 1992: 38).
Ten tweede zijn er benaderingen te onderkennen, waarin het accent wordt
gelegd op complexe besluitvormingsprocessen tussen actoren aan de hand van
afzonderlijke `stromen' van problemen, oplossingen, participanten en keuzemomenten (Koppejan, 1993). Niet zozeer de strategische interactie tussen actoren
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staat centraal, maar het tot stand komen van beleid via toevallige koppelingen
tussen problemen, oplossingen, participanten en keuzemomenten (Koppejan,
1993). Beleidsvorming vindt hierbij plaats in een strijd tussen actoren om de
definiëring van een beleidsprobleem, de keuze van doelen en middelen en de
afbakening van de kring van medespelers (Koppejan, 1993: 14). Deze strijd
speelt zich af in het geactiveerde deel van een netwerk, dat wil zeggen de arena
(Koppejan, 1993: 31). Een arena is `een strijdperk waarbinnen actoren over de
formulering van problemen, de keuze van oplossingen en de deelname aan
besluitvorming vechten; een arena is een keuzemoment of een keuzesituatie'
(Koppejan, 1993: 32). Er is sprake van een keuzemoment wanneer participanten
(actoren) hun problemen en oplossingen in een `vuilnisbak' deponeren. Besluiten
komen tot stand door een koppeling tussen de afzonderlijke stromen (Cohen,
March en Olsen, 1972).
Een derde accent dat binnen netwerkbenaderingen wordt gelegd, betreft de
aandacht voor de toepassing van sturingsinstrumenten. Sturíng kan worden
opgevat als een `doelconforme beïnvloeding van maatschappelijke wisselwerkingen' (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 3). Doordat de overheid geconfronteerd
wordt met een aantal maatschappelijke `barrières'is sturing met behulp van weten regelgeving, naast de toepassing van planningsinstrumenten, niet voldoende.
Nieuwe vormen van sturing (Bekkers, 1993) of tweede generatie sturingsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld de toepassing van kengetallen en communicatieve
sturing (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991), zijn noodzakelijk om enkele barrières te overwinnen. De aandacht voor sturingsvraagstukken in de context van
een beleidsnetwerk is dan ook terug te vinden in de definitie van De Bruin en
Ten Heuvelhof. `Een netwerk is een geheel van actoren dat publiek, semí-publiek of privaat van karakter is. Ieder van deze actoren heeft eigen waarden,
doelstellingen en belangen, die hij tracht te realiseren door instrumenten in te
zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen' (De Bruin en Ten Heuvelhof,
1991: 27).

Tot slot kan het accent met betrekking tot beleidsnetwerken worden gelegd op
de beelden en (gedeelde) opvattingen van actoren c.q. de percepties of handelingstheorieën van actoren. Actoren kijken vanuit hun eigen referentiekader naar
een bepaald beleidsprobleem of de oplossing daarvan. Doordat actoren verschillende percepties er op na kunnen houden, is het van belang om hiermee tijdens
de analyse van beleidsvoorbereidings- en uitvoeringsprocessen rekening te
houden. Voorbeelden van netwerkbenaderingen, waarbij de percepties van
actoren expliciet voor het voetlicht worden gebracht, betreffen de coniiguratiebenadering van Termeer (Termeer, 1993; Termeer in Koppejan, 1993: 105) en
de `handelingstheorieën' van Grin en Van de Graaf (1994). De configuratiebenadering is vooral gericht op het met behulp van bepaalde instrumenten `bewerken'
van de percepties van actoren, om hiermee een verandering in een bestaande
situatie te kunnen realiseren. Termeer geeft aan dat het verloop van een veranderingsproces kan worden bevorderd door (1) interactieprocessen tussen actoren te
faciliteren bijvoorbeeld via de creatie van een gemeenschappelijk taal of het
voeren van een open debat tussen actoren (beheer), (2) interventies toe te passen
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om blokkades in een beleidsproces te doorbreken, bijvoorbeeld met behulp van
spelsimulaties of de introductie van alternatieve percepties (door Termeer `werkelijkheidsdefinities' genoemd) en (3) gebruik te maken van trajectmanagement,
dat wil zeggen: het op een zodanige wijze beïnvloeden van een beleidsproces
door een netwerkmanager - namelijk via het uitzetten van enkele ontwikkelingstrajecten - dat dit in een gunstige richting verloopt (Termeer in Koppejan e.a.,
1993: 119; Termeer, 1993: 284-295). Grin en Van de Graaf gaan er van uit dat
een beleidsnetwerk kan worden gezien als `het geheel van actoren betrokken bij
de ontwikkeling en uitvoering van beleid (beleidmakers, -uitvoerders en doelgroepen) en de relatief duurzame interactie- en communicatiepatronen tussen
deze actoren' (Grin en Van de Graaf, 1994). Binnen een beleidsnetwerk maken
zij hierbij een onderscheid tussen beleidmakers, -uitvoerders, en doelgroepen.
Onder beleidmakers wordt verstaan al diegenen die vanuit een visie op de
inrichting van de samenleving pogen invloed uit te oefenen op de ontwikkeling
van beleid. De rationaliteit van deze beleidmakers is volgens Grin en Van de
Graaf terug te vinden in het `geheel van argumentaties van de actor over het
beleid en de kennisargumenten achter die argumentaties (beleidstheorie)' (Grin
en Van de Graaf, 1994). De beleidstheorie kan voor de beleidmakers worden
gezien als de handelingstheorie. Beleidsproblemen worden in de `handelingstheorieën' niet als een gemeenschappelijk uitgangspunt voor de analyse van beleidsvormings- en beleidsuitvoeringsprocessen genomen. Hoe een probleem wordt
gedefinieerd hangt van de eigen handelingstheorie van een actor af (Grin en Van
de Graaf, 1994). Voor de beleidmakers is dat een beleidstheorie, voor de andere
actoren, zoals de beleidsuitvoerders en de doelgroepen, kan dat echter een andere
theorie zijn.
Voordat in de volgende paragraaf wordt overgestapt naar een beschrijving van de
(structuur)kenmerken van een beleidsnetwerk zal thans worden stilgestaan bij het
algemene onderscheid tussen een netwerk en een beleidsnetwerk. Een netwerk
kan worden beschouwd als een bepaalde vorm van institutionalisering van
relaties tussen actoren. Deze relaties kunnen gericht zijn op de uitwisseling van
informatie. Dan spreekt men van een informatienetwerk. Ook kunnen relaties
tussen actoren ontstaan vanwege een gezamenlijk initiatief of gezamenlijke
belangen. Kickert en Van Vught spreken hierbij van `sociale-actie-netwerken'
(Kickert en Van Vught in Bekke e.a., 1983: 218). Een voorbeeld van een dergelijk netwerk is `het groene front' van de jaren zeventig, waarbij verschillende
groeperingen uit de landbouwsector hun krachten samenbundelden om beter de
landbouwbelangen te kunnen behartigen. Daarnaast kunnen actoren gegroepeerd
worden rond een bepaald beleidsprobleem of beleidsprogramma. In een dergelijk
geval wordt gesproken van een beleidsnetwerk (Kickert en Van Vught in Bekke
e.a., 1983: 220). Met andere woorden: een beleidsnetwerk kan worden beschouwd als een specificatie van een netwerk, waarbij overigens relaties c.q.
interacties tussen actoren zowel vertikaal als horizontaal van karakter kunnen
zijn.

Overigens dient bij het bovenstaande te worden opgemerkt dat wanneer wij in
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de werkelijkheid rondkijken, wij zo'n netwerk niet met onze eigen ogen kunnen
aanschouwen. Het is namelijk `onzichtbaar'. Het is slechts een artefact; een `analytische constructie' (Kickert en Van Vught in Bekke e.a., 1983: 200), waarmee
de onderzoeker de complexe realiteit rondom beleidsprocessen kan bestuderen.

3.4

(Structuur)kenmerken van een beleidsnetwerk

Teisman geeft in zijn onderzoek over complexe besluitvorming aan dat in een
beleidsveld een netwerk ontstaat, indien actoren elkaar niet kunnen `omzeilen' en
daardoor als het ware verplicht zijn onderling te interacteren (Teisman, 1992:
49). Actoren, opgevat als `strategisch handelende eenheden', treden niet zo maar
met elkaar in contact. Indien er sprake is van een wederzijdse athankelijkheidsrelatie kunnen netwerken tot stand komen (Hanf en Scharpf, 1978: 356). Interdependentie veronderstelt dat actoren in een netwerk min of ineer tot elkaar veroordeeld zijn en dat een dominante hiërarchische verhouding tussen actoren ontbreekt. Iedere actor is voor zijn of haar doelrealisatie afhankelijk van een of
meer actoren, omdat deze over bepaalde hulpbronnen beschikken, waarover de
afzonderlijke actor geen beschikking heeft (zie De Bruin en Ten Heuvelhof,
1993: 28 e.v.; Teisman, 1992: 52-53; Koppejan e.a., 1993: 19). Hulpbronnen
kunnen hierbij worden onderscheiden in materiële hulpbronnen en immateriële
hulpbronnen (zoals macht e.d). In een complexe maatschappij zal al snel een
situatie optreden waarbij de ene actor athankelijk is van de andere actor. Zo kan
de ene actor afhankelijk zijn van de kennis, expertise of informatie van de andere
actor. Daarnaast is sprake van een afhankelijkheidsrelatie indien een actor voor
zijn continuïteit over financiële en materiële middelen dient te beschikken,
waarvoor hij bij (een) andere actor(en) moet `aankloppen'. De mate waarin
actoren van elkaar afhankelijk zijn, wordt beïnvloed door het relatieve belang
van de hulpbron voor de actor en de mate van uitwisselbaarheid van hulpbronnen
(Hanf en Scharpf, 1978: 354). Een actor zal van een andere actor minder afhankelijk zijn, indien er meer keuzemogelijkheden bestaan om aan bepaalde hulpbronnen te komen of om bestaande hulpbronnen te substitueren voor andere
hulpbronnen. In een `monopolie-situatie' zal een actor gedwongen zijn te interacteren met de monopolist, indien deze over hulpbronnen beschikt die van belang
zijn voor de actor. Hetzelfde geldt voor de mate van importantie van een hulpbron voor de levensvatbaarheid van een actor. Indien de beschikbaarheid van een
hulpbron voor een actor zeer belangrijk is en deze actor dit via een interactie met
een andere actor dient te verwerven, dan zal er sprake zijn van een hoge graad
van afhankelijkheid.

Een beleidsnetwerk kenmerkt zich, zoals reeds in het begin van deze paragraaf
is aangegeven, dus ten eerste door een wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren. Hiermee onderscheidt een netwerk zich van situaties, waarbij sprake is van
een eenzijdige afhankelijkheid of een meerzijdige onafhankelijkheid (Hanf en
Scharpf, 1978: 355-356). In het geval van een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie
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heeft de afhankelijke actor er belang bij dat een uitwisselingsrelatie met een
andere actor blijft bestaan. `In the case of unilateral dependence, the interest of
the more dependent party in the maintainance of the ongoing exchange relationship must be greater than the interest of the less dependent (dominant) party'
(Hanf en Scharpf, 1978: 356). Bij eenzijdige afhankelijkheidsrelaties is de
beïnvloedingsstrategie veelal gericht op het domineren van de zwakkere, afhankelijke partij. Als echter sprake is van een wederzijdse onafhankelijkheidsrelatie
tussen actoren dan wordt het volgens Hanf en Sharpf zeer moeilijk om afstemming in beleid te realiseren (Hanf en Scharpf, 1978: 356). Actoren zijn in een
dergelijke situatie alleen geneigd te interacteren indien zij `winst' zien in het
aangaan van een relatie met een andere actor. Beleidscoórdinatie geschiedt
volgens Hanf en Scharpf het eenvoudigst indien actoren wederzijds van elkaar
afhankelijk zijn. Hiervan is sprake als `the resources received are important for
both partíes, and neither party has easily available alternative resources of
supply' (Hanf en Scharpf, 1978: 356). Een geringe substitutiemogelijkheid van
hulpbronnen en een groot belang van de beschikbaarheid van hulpbronnen voor
bepaalde actoren is van invloed op het ontstaan van wederzijdse afhankelijkheidsrelaties.
Een ander kenmerk dat verbonden is met een netwerk betreft pluriformiteit (De
Bruin en Ten Heuvelhof, 1991). In een netwerk opereren verschillende actoren,
die verschillende doeleinden nastreven, afzonderlijke belangen vertegenwoordigen en verscheidene probleemdefinities hanteren. Naarmate de groep van actoren
toeneemt, en dus ook de pluriformiteit wordt vergroot, zal de complexiteit van
een netwerk eveneens worden vergroot. Pluriformiteit kan zich op twee niveaus
voordoen. Zo kan in de eerste plaats een afzonderlijke actor pluriform zijn. Als
een actor bijvoorbeeld een groot bedrijf is, dan kan dit uit verschillende divisies
bestaan; iedere divisie kan verschillende doelen en belangen nastreven. In de
tweede plaats is een netwerk als geheel in meer of mindere mate pluriform. Dat
wil zeggen in een netwerk is een groot aantal verschillende actoren te onderkennen. Pluriformiteit is naar de mening van De Bruin en Ten Heuvelhof in de
beleidspraktijk onontkoombaar (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 29 e.v.).
Hiervoor geven zij vier redenen. Ten eerste ontstaat pluriformiteit vanwege de
omvang van een organisatie. Uitgezonderd de zeer kleine organisaties, zullen de
meeste organisaties opgebouwd zijn uit meerdere groepen medewerkers; ieder
met eigen doelen, belangen en probleemdeiinities. Ten tweede opereren personen
binnen een organisatie niet alleen vanuit het belang van deze organisatie maar
streven ook andere doeleinden en belangen na. Ten derde is veelal sprake van
een beleidsmatige of inhoudelijke pluriformiteit. Hierbij wordt onder meer
gedoeld op het bestaan van tal van rationaliteiten die elkaar trachten te verdringen of uit te sluiten (zie Sneilen, 1987: 5). Tot slot is pluriformiteit onvermijdbaar omdat actoren in een complexe samenleving opereren en verschillende
waarden nastreven die elkaar wederzijds uitsluiten (De Bruin en Ten Heuvelhof,
1991: 29). Echter niet ieder netwerk kent een sterk pluriform karakter. Zo zijn
er netwerken te identificeren, waarbij actoren `sympathiseren' met elkaars
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doeleinden. Bressers spreekt dan over een grote verbondenheid van actoren in
een netwerk (Bressers, 1993: 313). Een voorbeeld van een beleidsnetwerk met
een grote verbondenheid is het voormalige `groene front' binnen de landbouwsector.
Als derde kenmerk van een netwerk kan de mate van geslotenheid van actoren
worden genoemd. Actoren zijn relatief gesloten voor stuursignalen, afkomstig
van de centrale overheid. Zij zullen alleen besluiten tot interactie over te gaan
indien een stuursignaal van een andere actor verband houdt met de eigen probleemdefinities, doelen en belangen. Geslotenheid van actoren heeft te maken
met de permeabiliteit van de grenzen van organisaties. Organisaties hebben
grenzen die meer of minder eenvoudig zijn te doordringen (De Bruin en Ten
Heuvelhof, 1991: 33). Zij zijn in staat om de eigen grenzen te bewaken en
dientengevolge een gesloten karakter te ontwikkelen. Het voordeel van sterk
gesloten organisaties is dat niet iedere turbulentie of verandering vanuit de
omgeving volledig verdisconteerd hoeft te worden in de organisatie-routines.
Echter ten behoeve van vernieuwíngen of aanpassingen kan de geslotenheid van
een organisatie tijdelijk doorbroken worden. Het begrip geslotenheid kan volgens
De Bruin en Ten Heuvelhof worden gekoppeld aan de term autonomie. Autonomie en geslotenheid zijn wederzijds versterkende factoren (De Bruin en Ten
Heuvelhof, 1991: 35). Zo kan het zich afsluiten van de omgeving een middel
zijn om de autonomie van een actor te vergroten. Een actor kan er dus voor
kiezen om volledig autonoom te opereren. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat
deze actor zichzelf kan voorzien van relevante hulpbronnen. He[ voordeel van
een grote mate van autonomie is dat de actor zelf zijn koers kan bepalen (Teisman, 1992: 54). Actoren zijn slechts ontvankelijk voor externe stuursignalen, als
deze signalen niet als bedreigend worden ervaren. Is het laatste namelijk het
geval, dan kan een actor trachten zijn autonomie te vergroten (De Bruin en Ten
Heuvelhof, 1991: 35). Blijkt daarentegen dat de `ambities' van een actor hoog
zijn, dat wil zeggen dat de actor iets wil realiseren waarvoor hij de hulp van
andere actoren nodig heeft (Teisman, 1992: 54), dan zal deze actor trachten
samenwerking te zoeken met andere actoren. De actor levert bij een samenwerking een deel van de autonomie in, maar krijgt daarvoor meer speelruimte terug.
Het streven naar meer of minder autonomie kan voor een actor dus een welbewuste keuze zijn.
Een vierde kenmerk, betreft de mate van verwevenheid tussen actoren (Bressers,
1993: 312). Waar verbondenheid wordt gezien als een cultureel kenmerk van een
netwerk, is verwevenheid gerelateerd aan de structuur van een netwerk. De
intensiteit van de interactie tussen actoren kan gering zijn (een `los' netwerk) of
groot. In het laatste geval wordt gesproken van een sterk verweven netwerk
(Bressers, 1993: 312-313). Verwevenheid heeft te maken met de mate waarin
dezelfde actoren elkaar treffen in andere spelen en met de invloed van intermediaire organisaties die tot doel hebben om de contacten in een netwerk te verbeteren, personele unies te sluiten enlof een overstap van personen tussen verschil-
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lende organisaties in een netwerk mogelijk te maken. Een uitingsvorm van
netwerken met een hoge graad van verwevenheid betreft de sectorvorming
binnen het openbaar bestuur (Bressers, 1993: 312).
Een vijfde onderscheidend kenmerk heeft betrekking op de mate van professionalisering van een netwerk (Bressers, 1993: 313). Zo is in enkele gevallen sprake
van een sterk geprofessionaliseerd netwerk, waarin actoren als een gemeenschap
van experts met elkaar interacteren. In andere gevallen hoeft dit niet het geval te
zijn. Als voorbeeld van een sterk geprofessionaliseerd netwerk kan het netwerk
rond de gezondheidszorg worden genoemd. Het terrein is dermate complex, dat
de inbreng van specifieke deskundigheid bij de voorbereiding en uitvoering van
beleid dient te zijn gewaarborgd.
Een laatste kenmerk van een netwerk betreft de relatieve machtsverhoudingen
tussen actoren. Macht en de daarbij behorende middelen kunnen tussen actoren
ongelijk verdeeld zijn. Zo kan er sprake zijn van een machtsevenwicht of een
machtsoverwicht van een actor of een groep van actoren (Bressers, 1993: 314).
Een machtsevenwicht is echter geen voorwaarde voor het bestaan van een
netwerk. Wassenberg merkt hierover op dat er geen `equivalentie of machtsgelijkheid tussen de ruilpartners wordt [cursivering: toevoeging PA] verondersteld;
deelname aan een netwerk kan een onversneden onvrijwillig karakter hebben'
(Wassenberg in Bekke e.a., 1983: 200). De verdeling van macht is rechtstreeks
verbonden met de wijze van sturing. Besturing in netwerken zal moeten geschieden door coalitievorming (Kickert en Van Vught in Bekke e.a., 1983: 222). Die
actor die de machtigste coalitie tot stand heeft weten te brengen, zal de meeste
invloed uitoefenen op de collectieve uitkomsten van een beleidsnetwerk (zie
kader 3.2). Macht heeft op drie elementen betrekking, te weten: (1) een goede
uitgangspositie van een actor in een spel, (2) onderhandelingsvaardigheden van
een actor en de bereidheid om deze vaardigheden in te zetten en (3) de percepties
van andere actoren ten aanzien van de punten 1 en 2. Onderhandelingsvoordelen
kunnen door een actor worden behaald op grond van de formele positie die men
in een netwerk inneemt, de beheersing over bepaalde hulpbronnen (zoals bijvoorbeeld de controle over informatie), de mogelijkheid om doelstellingen van andere
spelers in andere spelen te beïnvloeden, de persoonlijke overtuigingskracht van
een actor richting de andere actoren en de toegang tot spelers die onderhandelingsvoordelen hebben, omdat zij een hiërarchisch hogere positie bekleden
(Allisson, 1971: 168-169). Zie ook kader 3.2.
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Kader 3.2

( Structuur)kenmerken van netwerken

Concept
Interdependentie

Begripsomschrijving
Mate waarin actoren van elkaar
athankelijk zijn

Pluriformiteit vs. verbondenheid

Mate waarin actoren verschillende

doelen en belangen nastreven
Autonomie

Mate waarin actoren ontvankelijk
zijn voor stuursignalen van andere

actoren
Verwevenheid

Mate van intensiteit van interactie

tussen actoren
Professionalisering

Mate waarin de inbreng van deskundigheid gewaarborgd dient te zijn

Macht

Mate waarin de macht geconcentreerd of verspreid is tussen een of
meer actoren

3.5

Actoren

Zoals uit paragraaf 3.4 valt af te leiden, wordt een netwerk gevormd door
actoren. Actoren zijn strategisch handelende eenheden. Teisman stelt dat een
actor, als een dergelijke eenheid, tracht invloed uit te oefenen op een beleidsproces (Teisman, 1992: 50). Een actor kan een formele organisatie zijn, of een
onderdeel daarvan. Zo kunnen grote organisaties onderverdeeld worden in
afdelingen of units, die zelf ook weer actoren kunnen vormen (Godfroij in
Koppejan e.a., 1993: 33). Een organisatie kan hierdoor eveneens worden opgemerkt als een actor (Teisman, 1992: 50). Voor de analyse van beleidsprocessen
maakt een dergelijk onderscheid overigens niet veel uit. Wel dient duidelijk te
worden omschreven wat met een actor bedoeld wordt, dat wil zeggen: of het een
(vertegenwoordiger van een) organisatie als geheel is, of een onderdeel daarvan.
In dit onderzoek worden actoren gezien als `personen of een groep van personen
die, als vertegenwoordigers van een organisatie, direct of indirect betrokken zijn
(geweest) bij de voorbereiding en de implementatie van de voltooiing eerste enlof
tweede fase HRO enlof daarvan invloed ondervinden'.

Actoren kunnen om verschillende redenen met elkaar interacteren. Veelal
geschiedt een interactie vanuit een strategisch oogpunt. Het handelen van de ene
actor wordt nauwlettend gevolgd door andere actoren. Het initiatief om tot
interactie over te gaan kan zowel betrekking hebben op de fase van agendavorming als op de beleidsvoorbereidings en -uitvoeringsfase. In de agendavormingsfase is een interactie gerelateerd aan het signaleren van maatschappelijke proble-
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men of het attenderen op specifieke oplossingen. Een actor kan pogen problemen
en oplossingen onder de aandacht van andere actoren te brengen. Koppejan geeft
aan dat de mate waarin dit lukt athangt van een `toevallige' koppeling tussen
problemen, oplossing en participanten (Koppejan, 1993: 25 e.v.). Complexe
besluitvormingsprocessen kunnen worden gezien als een stelsel van stromen,
waarbij problemen, oplossingen, participanten en keuzemomenten naast elkaar
bestaan. Een keuzemoment ontstaat wanneer actoren (participanten), problemen
en oplossingen in een `vuilnisvat' deponeren (Cohen, March en Olsen, 1972),
waardoor een koppeling tussen de afzonderlijke stromen tot stand kan worden
gebracht. Uitgangspunt voor het `stromenmodel' van Koppejan, dat wordt benut
bij de analyse van besluitvormingsprocessen tijdens de ontwikkeling van beleid,
wordt gevormd door het aspect schaarste en de daarmee verbonden `aandachtsstructuren' (Koppejan, 1993: 28). Problemen, oplossingen, participanten en
keuzemomenten zijn onderworpen aan een stelsel van vraag en aanbod. Ieder van
de afzonderlijke onderdelen van een stroom staat met elkaar in `concurrentie' om
de aandacht te trekken van actoren die bevoegd zijn om besluiten te nemen.
Teisman spreekt hierbij van selectoren (Teisman, 1992: 63). Dit zijn actoren die
in staat zijn om voortgang in de besluitvorming te realiseren door op een bepaald
moment een bindende beslissing te nemen (Teisman, 1992: 63). Entrepreneurs
zijn actoren die iets willen (een probleem of een oplossing op de agenda willen
zetten), maar niet over de middelen beschikken om een bepaald besluit af te
dwingen (Teisman, 1992: 63). Anti-entrepreneurs daarentegen gebruiken hulpbronnen om de totstandkoming van een besluit te blokkeren (Koppejan, 1993:
37). Teisman gelooft, in tegenstelling tot Koppejan, minder in de factor `toeval'.
Volgens hem komen besluiten tot stand door bewuste strategieën van actoren.
Een succesvol besluit kan worden geïdentificeerd door enerzijds te kijken naar
reeksen van beslissingen die in de tijd zijn genomen, anderzijds door spelen te
bestuderen die over hetzelfde beleidsonderwerp handelen, waarbij de betrokken
actoren op het moment dat zij het spel spelen niet van elkaars besluiten op de
hoogte zijn (Teisman in Van Heffen en Van Twist, 1993: 23). Zijn zij daarentegen wel op de hoogte van elkaars besluiten dan spreekt hij van een `koppeling'
(Teisman, 1992: 97). In tegenstelling tot Koppejan, gaat Teisman niet zozeer uit
van afzonderlijke stromen, maar van besluitvormingsronden. Bij de bestudering
van een beleidsproces zoekt Teisman naar cruciale besluiten. Dat zijn besluiten
die in een latere periode als referentiepunt dienen voor bepaald gedrag (Teisman
in Van Heffen en Van Twist, 1993: 23). Het begin- en een eindpunt van een
tijdperiode waarin een cruciaal besluit wordt genomen, wordt een `besluitvormingsronde' genoemd. Tussen twee cruciale beslissingen spelen de betrokken
actoren een spel. Indien tijdens dat spel coalities tussen actoren ontstaan die
krachtig genoeg zijn om een beleidsbeslissing te nemen, kan voortgang in een
besluitvormingsproces worden geboekt en kan een nieuwe `ronde' in het beleidsproces worden ingegaan (Klijn en Teisman, 1992: 39).

Aan de andere kant kan het initiatief om tot interactie over te gaan, gelegen
zijn in de voorbereiding en uitvoering van beleid. Een actor (of een coalitie van
actoren) kan (kunnen) - nadat het beleid op de agenda is komen te staan -

besluiten om tot de implementatie van beleid over te gaan. Een onderdeel van de
implementatie kan, afhankelijk van de fase waarin het uitvoeringsproces zich
bevindt, enerzijds betrekking hebben op de randvoorwaarden c.q. kaders waarbinnen de uitvoering van beleid dient te geschieden en de inhoud van een uitvoeringsplan ert~of een wet (`kaderschepping ~ en anderzijds op het uitvoeringsproces zelf (`toepassing ~5. In het eerste geval betreft het interacties tussen actoren
over de `speelruimte' die actoren hebben om de uitvoering op organisatieniveau
zelf in te vullen. Deze speelruimte wordt onder meer bepaald door de hoogte van
de budgetten die beschikbaar worden gesteld voor de implementatie, de termijn
waarbinnen de uirvoering dient plaats te vinden en de wijze waarop het uitvoeringsplan lokaal en landelijk wordt ingevuld. Het uiteindelijke resultaat van dit
onderdeel van de uitvoering kan uitmonden in gedetailleerde wetgeving en een
`blauwdrukplan', waarin precies staat aangegeven op welke wijze de uitvoering
op lokaal niveau dient te geschieden of in globale (kader)wetgeving en een
globaal beleidsplan, waarbinnen variëteit op uitvoerend niveau mogelijk is. In het
laatste geval worden in de plannen enlof wetten globale randvoorwaarden geschetst waaraan de implementatie dient te voldoen. Daarnaast worden de uitvoeringsprocedures in hoofdlijnen vastgelegd, evenals de termijn waarbinnen de
uitvoering dient plaats te vindenb.
De focus van de `kaderschepping' is, bij de eerste en tweede fase HRO, met
name gericht op de interactie tussen het ministerie van Justitie, het ministerie van
Binnenlandse Zaken, de Raad van State en de betrokken rechterlijke colleges
over de vorming en vaststelling van de inhoud van wetgeving en uitvoeringsplannen. De `toepassing' is daarentegen meer gericht op de sturing van het integratieproces, de wijze waarop het HRO-beleid wordt uitgevoerd en de feitelijke
realisatie van bepaalde veranderingen. Als de eerste en tweede fase HRO in
ogenschouw worden genomen dan gaat het met name om de sturing vanuit het
ministerie van Justitie - via het projectteam HRO - van de integratieprocessen
onder de betrokken rechterlijke colleges, de manier waarop de betrokken rechterlijke colleges de integratie uitvoeren (denken uit te kunnen voeren) en het
aangeven van enkele feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen binnen rechtbanken.

In aansluiting op onder andere de ideeën van Teisman wordt er dan ook van
uitgegaan dat tijdens de voorbereiding en implementatie van de eerste en tweede
fase HRO actoren verschillende `ronden' in het beleidsproces moeten doorlopen.

5`Kaderschepping' is gericht op de besluitvorming over uitvoeringsplannen en wetgeving, terwijl de `toepassing' betrekking heeft op het proces van uitvoering. Vergelijk
Huigen die bij de uitvoering van beleid een onderscheid maakt tussen `anticipation',
`preparation' en `application' (Huigen, 1994: 16)
6 Vergelijk de reorganisatie van de Nederlandse politie. Elke politieregio heeft de
vrijheid gekregen om op lokaal niveau invulling te geven aan het landelijke reorganisatieplan.
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In elk onderdeel van de uitvoering (`kaderschepping' en `toepassing') tracht
iedere actor bepaalde doelen te realiseren, door gebruik te maken van specifieke
hulpbronnen. De inzet van middelen en de keuze van doelen van de ene actor
worden afgestemd op die van de andere actoren (Klijn in Hufen en Van Twist,
1993: 232). Teisman geeft aan dat zonder middelen de uitvoering van beleid niet
kan worden beïnvloed (Teisman, 1992: 87). Indien een actor iets wil realiseren,
dan is deze afhankelijk van de middelen van andere actoren. `Tussen middel als
bezit en middel als benodigdheid staat de strategische inzet van middelen ten
behoeve van enerzijds het beleid en anderzijds de doelen die de actor ermee wil
bereiken' (Teisman, 1992: 87). In een interactie-situatie is een actor voortdurend
bezig met de interpretatie van zijn eigen handelen en dat van anderen en de
betekenis ervan voor de te volgen strategie. De interpretatie van een uitgangsituatie in een onderdeel van de beleidsuitvoering en de te volgen strategie gebeurt
aan de hand van percepties.
Percepties
Percepties kunnen worden gezien als `de definities of beelden die de actoren
hanteren in een spelsituatie, waarmee ze hun handelen en dat van andere actoren
zin geven en evalueren' (Klijn en Teisman, 1992: 39). Termeer spreekt over
`werkelijkheidsdefinities' (Termeer, 1993: 30). Werkelijkheidsdefinities zijn
onderwerpen die in een concrete handelingssituatie tussen twee of ineer actoren
worden gepresenteerd en de specifieke interpretaties van deze onderwerpen door
de afzonderlijke actoren (Termeer, 1993: 30). Zij koppelt dit begrip aan bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld activiteiten, problemen, oplossingen en instrumenten of aan de andere actoren in het netwerk. Bij het laatste gaat het om het
identificeren van de relatieve machtsposities van actoren, de voor- en tegenstanders, de expertise van actoren, etc. (Termeer, 1993: 43-44). Als werkelijkheidsdefinities c. q. percepties vanuit thema's worden bestudeerd, dan is het
bijvoorbeeld van belang om stil te staan bij de definiëring van begrippen als:
problemen en oplossingen. In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is aangegeven dat een probleem kan worden beschouwd als een discrepantie tussen een
maatstaf en een voorstelling van een bestaande of een verwachte situatie. De
definiëring van een probleem is geen objectieve conditie, maar een sociale
constructie. Problemen bestaan niet onathankelijk van mensen, maar moeten door
hen worden waargenomen en gedefinieerd (Koppejan, 1993: 36). Er bestaat
overigens een duidelijk verband tussen een probleem en een oplossing. Problemen gaan echter niet altijd vóóraf aan oplossingen. Via een proces van heen-enterugdenken tussen oplossingen en problemen worden geleidelijk aan zowel de
probleemdefinitie als de oplossingsrichting van een probleem ontwikkeld (Grin
en Van de Graaf, 1994: 341). Een oplossing heeft betrekking op de verdeling
van hulpbronnen, de keuze van beleidsinstrumenten en organisatorische maatregelen (zie bijvoorbeeld Koppejan, 1993: 36).

Omdat de voorbereiding en de uitvoering van HRO-beleid als aangrijpingspunt
voor deze studie wordt genomen, is het van belang om de beschrijving van

79
percepties van actoren te richten op de volgende elementen:
De gepercipieerde wijze waarop de kaders voor de uitvoering zijn (wor(1)
den) vastgesteld.
(2)
De gepercipieerde inhoud van het uitvoeringsplan, uitgedrukt in (voorstellen voor) beleid en wetgeving.

(3)

Het gepercipieerde procesverloop van de implementatie.

(4)

De beoordeling door actoren van de gerealiseerde structuurveranderingen.

ad (1) Het gepercipieerde procesverloop van de `kaderschepping'
Het gaat hierbij om de percepties die de betrokken actoren hebben van de onderhandelingen die zijn gevoerd over verschillende uitvoeringsvarianten en de
randvoorwaarden (budgetten, wettelijke kaders, ander beleid, etc.), waarbinnen
de implementatie van de eerste en de tweede fase HRO dient te geschieden. Zo
kan een belangrijke randvoorwaarde bij de opstelling van een uitvoeringsplan~wet
in het kader van de reorganisatie gelegen zijn in het streven van een actor om
een dergelijke operatie budgettair neutraal uit te voeren. Andere actoren kunnen
echter van mening zijn dat hierdoor de speelruimte voor het uitvoeringsproces
teveel wordt beperkt. Door middel van een reconstructie van het proces van
beleidsvoorbereiding wordt getracht de percepties van actoren ten aanzien van
het procesverloop rond de `kaderschepping' eerste en tweede fase HRO te
identificeren.

ad (2) Het gepercipieerde resultaat van de `kaderschepping'
Het resultaat van de onderhandelingen over de kaders, waarbinnen de uitvoering
van HRO-beleid dient plaats te vinden, wordt vastgelegd in uitvoeringsplannen
enlof wetgeving. Voor een grootschalige reorganisatie van de rechterlijke macht
zijn, zoals reeds in hoofdstuk twee is aangegeven, talloze wetswijzigingen
noodzakelijk. Dit vanwege het feit dat de taken en functies van rechtsprekende
gerechtelijke ambtenaren (grond)wettelijk zijn vastgelegd. Behalve van wetgeving, kan eveneens bij de voorbereiding van de uitvoering van beleid gebruik
worden gemaakt van één of ineer uitvoeringsplannen. Hierbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen een landelijk beleidsplan (en wetgeving) en
lokale implementatieplannen. Afhankelijk van de mate van detaillering zal in een
wetsvoorstel en een landelijk plan, ter voorbereiding van de uitvoering van
beleid, worden aangegeven welke doelen moeten worden gerealiseerd, welke
procedures moeten worden gevolgd, welke middelen beschikbaar worden gesteld
en binnen welke termijn de uitvoering dient te zijn gerealiseerd. De lokale
uitvoeringsplannen vormen veelal een verdere operationalisering van dit plan.

In het onderzoek zal worden nagegaan hoe de betrokken actoren de uiteindelijke resultaten van de onderhandelingen over de kaders, uitgedrukt in plannen en
wetgeving met betrekking tot de eerste fase HRO en tweede fase HRO, percipieren.
ad (3) Het gepercipieerde procesverloop van de `toepassing'
De percepties van het procesverloop hebben betrekking op de waarneming en
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beoordeling door actoren van de manier waarop de concrete uitvoering van het
beleid binnen de betrokken rechterlijke organisatie plaatsvindt en de wijze
waarop de centrale overheid hierin haar rol heeft vervuld. In het laatste geval
betreft het onder andere de percipiëring van de sturing van het uitvoeringsproces
vanuit het departement van Justitie.

Wat betreft de HRO gaat het hierbij om het identificeren van percepties die
actoren ten aanzien van het uitvoeringsproces van de voorintegratie en voltooiing
eerste fase HRO erop nahouden.
ad (4) Het gepercipieerde (beoogde) resultaat van de `toepassing'
De waarneming en beoordeling van feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen
door de betrokken actoren is, ten aanzien van de eerste en tweede fase HRO,
onder meer gerelateerd aan: de vorming van nieuwe sectoren binnen de rechtbanken, de introductie van andersoortige werkwijzen, veranderingen in personele
samenstelling, de toepassing van nieuwe informatiesystemen etc.
Hierbij gaat het om een oordeel van actoren over het uiteindelijke resultaat
van een beleid. In het geval van de eerste fase HRO is dat de vorming van
sectoren bestuursrecht en de invloed die deze fase uitoefent op het functioneren
van de rechtbank als geheel. Ten aanzien van de tweede fase HRO betreft het
percepties van actoren met betrekking tot het beoogde resultaat van de implementatie van deze fase, namelijk de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.

Kader 3.3

Inhoud van de percepties

Onderdeel van de uitvoering

Inhoud percepties

Analyse fase HRO

`kaderschepping'

- procesverloop (1)
- resultaat (2)

Eerste en tweede fase
HRO

`toepassing'

- procesverloop (3)

Eerste fase HRO en

-(beoogd) resultaat (4)

deels de tweede fase

HRO
Resumerend, voor de eerste fase HRO betekent het bovenstaande dat bij de
analyse van het eerste onderdeel van het uitvoeringsproces, de `kaderschepping',
wordt gekeken naar de percepties van actoren met betrekking tot de punten (1)
en (2). Tijdens de bestudering van de `toepassing' van de eerste fase HRO wordt
vervolgens aangegeven hoe de betrokken actoren de punten (3) en (4) percipieren. Wat betreft de tweede fase HRO kan op dit moment alleen nog worden
gekeken naar de percepties van actoren met betrekking tot de punten (1), (2) en
het beoogde resultaat van de `toepassing' (4). De besluitvorming rond deze fase
ligt thans in voorbereidende sfeer van de implementatie (`kaderschepping'). Zie
ook kader 3.3.
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Béinvlcedende factoren percepties
De percepties van actoren worden door een aantal factoren beïnvloed. In de
eerste plaats zal een actor een situatie waarnemen en beoordelen vanuit zijn eigen
referentiekader. Dit referentiekader wordt bepaald door de organisatie, waarin
men werkzaam is. Zo gaan bijvoorbeeld medewerkers onder invloed van socialisatieprocessen zich na verloop van tijd identificeren met de algemene doelen en
belangen van een organisatie. De mate waarin medewerkers zich vereenzelvigen
met de identiteit van de organisatie, wisselt overigens per organisatie. Zo zijn er
organisaties te onderkennen die een sterke bedrijfscultuur kennen (`corporate
culture') en organisaties waarin een sterke culturele band tussen medewerkers
ontbreekt (Katz (eds.), 1988: 355 e.v.).
In de tweede plaats worden de percepties `gekleurd' door de professionele
achtergrond van een actor. Het waarnemen en beoordelen door actoren van een
interactiesituatie wordt naar het oordeel van Grin en Van de Graaf geleid door
empirische en normatieve achtergrondtheorieën (Grin en Van de Graaf, 1994:
341). Empirische achtergrondtheorieën bepalen hoe een actor een situatie waarneemt, welke oplossingen hij formuleert en welke neven-effecten en kosten
worden opgemerkt. Normatieve achtergrondtheorieën vormen, naast de waarneming van een situatie en oplossingen, het kader van waaruit een actor een situatie
en oplossingsrichtingen waardeert. Volgens Grin en Van de Graaf horen bij een
bepaalde professie verschillende typen empirische en normatieve achtergrondtheorieën (Grin en Van de Graaf, 1994: 341).
Met name professionals zijn, vanwege langdurige vormings- en opleidingstrajecten, sterk georiënteerd op de eigen beroepsgroep. Professionals kunnen
worden omschreven als `individuals whose choice of work requires at least a
college education giving them specific knowlegde and skills, to be applied under
supervision for a period of time at the end of which they are entitled to a label
which carries cretentials for independent activity' (cit. S. Sarason in Raelin,
1991: 8). Uit deze definitie komt naar voren dat professionals door de langdurige
vormings- en opleidingstrajecten die zij hebben moeten ondergaan in de uitvoering van werkzaamheden een zekere mate van onafhankelijkheid kennen. Dit
heeft ook gevolgen voor de loyaliteit van een professional voor de organisatie
waarin hij werkzaam is. Professionals kennen hierdoor, naast een `corporate
identity' ook een professionele identiteit (`professional identity'). In welke mate
een professional loyaal is tegenover zijn organisatie, bepaalt of inen een `cosmopoliet' (cosmopolitan) of een `lokalist' (local) is (Raelin, 1991: 2). Een
cosmopoliet kent een minder sterke loyaliteit tegenover de organisatie dan een
lokalist.

Ten derde worden percepties beïnvloed door de feitelijke interacties tussen de
actoren. Klijn en Teisman definiëren deze interacties overigens met behulp van
het begrip `spel', dat wil zeggen een doelgerichte handeling tussen actoren'.
`Actoren nemen percepties die ze opdoen bij het ene spel mee naar een ander
7

Omwille van de duidelijkheid wordt in dit hoofdstuk niet gebruik gemaakt van het
begrip spel, maar van de term interactie.
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spel' (Klijn en Teisman, 1992: 39). Actoren kunnen hierdoor leren van situaties
die zich in het verleden hebben afgespeeld. Bijvoorbeeld een actor tracht fouten
die in het verleden zijn gemaakt in de toekomst te voorkomen. Succesvolle
handelingen daarentegen zal een actor in de toekomst, bij een vergelijkbare
situatie, wederom hanteren. Een netwerk kan hierdoor een forum zijn waarin
leerprocessen tussen actoren worden gestimuleerd.
Tot slot worden de percepties van actoren gekleurd door de spelregels die in
een concrete situatie worden toegepast (Klijn in Van Heffen en Van Twist, 1993:
233). Zonder deze regels zou geen enkele interactie tot stand komen, omdat de
actoren in een dergelijke situatie niet weten hoe zij, ten opzichte van elkaar,
moeten handelen. Er dient dan ook een minimale overeenstemming te zijn over
de toegelaten gedragingen in een interactie-situatie. Spelregels kunnen betrekking
hebben op de toegang tot een netwerk (wie mogen meespelen) en op de wijze
van omgang. Bij het laatste kan worden gedacht aan gedragsregels over de
manier waarop informatie tussen actoren wordt uitgewisseld, procedures voor
geschilbeslechting en besluitvorming (bv. toepassing van het (non)interventieprincipe; Klijn in Van Heffen en Van Twist, 1993: 237)B. Zie kader 3.4.

Kader 3.4

Factoren die percepties van actoren beïnvloeden

Beïnvloedende factoren:
- (Organisationele) referentiekader van een actor
- Professionele achtergrond van een actor
- Feitelijke interacties tussen actoren, inclusief leerervaringen
- Spelregels in een interactie-situatie (omgangs- en toegangsregels)
Strategieën
Actoren kunnen tijdens een interactie verschillende strategieën toepassen. Welke
strategieën worden benut, is deels afhankelijk van de aard en het doel van de
interactie. Zo kan een interactie tot stand worden gebracht om beleid op de
agenda te zetten of om te komen tot de uitvoering van beleid. In het laatste geval
gaat het om een vertaling van algemene beleidsplannen (of beleidsdoelen) in
concrete uitvoeringsactiviteiten. Zoals reeds eerder is aangegeven, kunnen in de
uitvoeringsfase van beleid twee onderdelen worden onderscheiden, namelijk de
voorbereiding van de uitvoering (`kaderschepping') en het feitelijke implementa-

s Klijn maakt overigens zelf een onderscheid in interactieregels en arenaregels.
Interactieregels geven aan welke spelhandelíngen binnen een bepaald type spel of
netwerk worden tcegelaten en zinvol zijn; arenaregels bieden de spelers houvast bij
het bepalen van het type spel en het netwerk waarin ze zich bevinden (Klijn in
Heffen en Van Twist, 1993: 237).
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tieproces (`toepassing') zelf. Tijdens de `kaderschepping' worden de marges
waarin de uitvoering dient plaats te vinden vastgesteld en neergelegd in één of
meer (algemene) uitvoeringsplannen en wetgeving. Hierbij vindt overigens ook
beleidsvorming plaats. Majone en Wildavsky schrijven over de vervlechting
tussen beleidsontwikkeling en -uitvoering het volgende: `when we act to implement a policy, we change it. When we vary the amount or type of resource
input, we also intend to alter outputs, even if only to put them back on the track
where they where once supposed to be (...) As we learn from experience what
is feasible or preferable, we correct errors' (Majone en Wildavsky in Pressman
en Wildavsky, 1984: 177). Met andere woorden: gedurende de uítvoeringsfase
worden doelen geherformuleerd, oplossingsrichtingen bijgesteld en fouten gecorrigeerd. Teisman stelt dat actoren in een interactíe afwisselend doelen zoeken of
doelen trachten te realiseren (Teisman, 1992: 88). Omdat een actor opereert in
een athankelijkheidsrelatie, zal een actor die iets wil (dus een doel heeft gesteld),
trachten bij andere actoren steun te verkrijgen voor zijn ideeën. Steun wordt
hierdoor een strategisch instrument, waarover de ene actor beschikt en waaraan
de andere actor behoefte heeft. Bij de voorbereiding van de uitvoering van beleid
is het voor de initiatiefnemende actor, veelal de (centrale) overheid, van belang
om een draagvlak bij de doelgroep voor zijn beleid (de andere actoren) te verkrijgen. Lukt het tijdens de 'kaderschepping' niet om een dergelijk draagvlak te
verkrijgen, dan wordt verwacht dat het tweede onderdeel van de beleidsuitvoering, de `toepassing', moeizaam zal verlopen, dit vanwege de kans dat enkele
actoren tijdens de uitvoering van het beleid zullen `tegenwerken'.
Gedurende de `kaderschepping' zal een ruil van hulpbronnen moeten plaatsvinden tussen actoren. De initiërende actor wil steun; de andere (doelgroepen)
actoren invloed op de wijze waarop het uitvoeringsproces gestalte wordt gegeven
(Teisman, 1992: 87). Tijdens het ruilproces gaat het dan ook om de beantwoording van de vraag in hoeverre de initiërende actor bereid is een deel van zijn
ambities (uitgedrukt in doelen) in te leveren of bij te stellen in ruil voor steun.
Steun is hiermee een essentiële voorwaarde om het implementatieproces in gang
te brengen. Teisman spreekt in dit opzicht van steunverlenende strategieën,
gericht op het beïnvloeden van de richting van het implementatieproces en van
steungeneratiestrategieën, gericht op het in gang zetten van een uitvoeringsproces
(Teisman, 1992: 87).
Het al dan niet verlenen van steun heeft te maken met het reeds eerder genoemde proces van doelzoeken en doelrealisering. De initiërende actor (de
`initiator~ weet wat hij wi19. In zijn optreden, richting de andere actoren, zal hij
zich dan ook offensief opstellen (`offensieve strategie'; Teisman, 1992). Andere
actoren die nog niet precies weten wat zij willen realiseren (doelzoeken), zullen
zich meer terughoudend opstellen en reageren op de initiatieven van initiërende
actoren (deze worden door mij gedefinieerd in termen van `reactoren ~. De
laatste strategie door Teisman bestempeld als `een reactieve strategie' (Teisman,
1992: 88), biedt actoren de mogelijkheid om `scoringskansen' te ontdekken.

9

Datgene wat hij wil staat veelal uitgedrukt in beleidsplannen en nota's.
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Anders gesteld, deze strategie wordt door een actor toegepast, wanneer een actor
denkt via de interactie met andere actoren iets te winnen. Bij de keuze tussen een
offensieve of een reactieve strategie speelt, naar de mening van Teisman, eveneens de afweging tussen het al dan niet inleveren van een deel van de autonomie
van een actor, in ruil voor steun of invloed, een belangrijke rol (Teisman, 1992:
88). Een actor kan tijdens de `kaderschepping' van mening zijn dat een vergroting van de autonomie de meest uitgelezen strategíe is, wanneer hij denkt dat hij
andere actoren niet nodig heeft of wanneer hij wenst de afhankelijkheid van
andere actoren te negeren (het `wij lossen zelf onze problemen op'-effect).
Teisman spreekt dan van een `autonomiebestendige strategie'. Aan de andere
kant kan een actor ook van mening zijn dat een implementatieproces alleen in
beweging kan worden gezet, wanneer hij verwacht dat hiervoor de inbreng van
andere actoren noodzakelijk is (`interactieve strategie'; Teisman, 1992: 88).
Wat betreft de analyse van de voorbereiding van de eerste en tweede fase
HRO gaat het er dus om na te gaan welke strategieën de betrokken actoren
tijdens de `kaderschepping' hebben toegepast. Heeft het Ministerie van Justitie
bij de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid, uitgedrukt in wetgeving en uitvoeringsplannen, een `autonomiebestendige strategie' of `een interactieve strategie' (Teisman, 1992) gebruikt? Hoe reageren de rechterlijke colleges hierop?
Passen zij bij het vaststellen van de kaders, waarbinnen de implementatie van de
eerste fase HRO en de tweede fase HRO dienen plaats te vinden, een autonomiebestendige of een interactieve strategie toe?

Afhankelijk van de toegepaste strategieën zal de uitkomst van de `kaderschepping' bestaan uit één of ineer uitvoeringsplannen en~of wetgevingsmaatregelen,
die in meer of mindere mate gesteund worden door de betrokken actoren. De
verwachting is dat een interactieve strategie in een situatie van een sterke wederzijdse afhankelijkheid tussen actoren eerder zal leiden tot de acceptatie van
uitvoeringskaders dan een autonomiebestendige strategie. Indien de initiërende
actor eenzijdig tracht uitvoeringsmaatregelen te ontwikkelen en toe te passen kan
dit leiden tot complicaties tijdens de `toepassing'. De reagerende actoren kunnen
in het geval van een situatie van beperkte athankelijkheid van de initiator trachten het uitvoeringsproces te `dwarsbomen' door vertragingstactieken toe te passen
of door gewoonweg niet mee te werken aan het uitvoeringsproces. In een dergelijk geval treedt tijdens dit spel `cognitieve en sociale fixatie' op (Termeer, 1993:
262). Sociale fixatie komt tot uitdrukking in ritueel gedrag van actoren, vaste
rolpatronen, benadrukking standaardprocedures, etc. Cognitieve fixatie betreft
vooral de `blokkade' in percepties van actoren om kennis te nemen van c.q.
begrip te tonen voor de positie van andere actoren en het ontstaan van een
`welles-nietes' discussie tussen actoren (Termeer, 1993: 262). De toepassing van
een interactieve strategie zal echter, bij een grote wederzijdse afhankelijkheid
tussen actoren, eerder leiden tot een vergroting van het draagvlak voor het
uitvoeringsproces. De actoren hebben immers in de sfeer van gezamenlijkheid de
randvoorwaarden vastgesteld, waarbinnen de uitvoering dient plaats te vinden.
De feitelijke `toepassing' van beleid wordt hierdoor gefaciliteerd, omdat actoren
zich committeren aan de uitvoering van beleid en wetgeving. Met andere woor-
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den: de condities waaronder de uitvoering zal plaatsvinden (tijdens de `toepassing'), worden gunstig beïnvloed,indien de actoren gedurende de `kaderschepping' bereid zijn om interactieve strategieën toe te passen.
Voor de `toepassing' van beleid gelden overigens andere strategieën. In dit
onderdeel van de beleidsuitvoering tracht de initiërende actor het uitvoeringsproces in beweging te houden. De initiërende actor kan zowel een `directe sturing'strategie toepassen, als een 'sturing op afstand'-strategie. De eerste strategie is
gericht op het via (`zachte') dwang, regelmatig controleren of het uitvoeringsproces volgens planning verloopt. De tweede strategie heeft betrekking op het via
indirecte sturingsmechanismen - zoals kengetallen en subsidiëring - faciliteren
en codrdineren van het uitvoeringsproces. De reagerende actoren kunnen een
`coóperatieve' of een `non-codperatieve' strategie benutten. Welke strategie
wordt gebruikt zal afhangen van het resultaat van de `kaderschepping'. Als de
`kaderschepping' heeft geleid tot een voor de reagerende actoren onbevredigend
resultaat, dan is de inschatting dat zij eerder geneigd zullen zijn een non-coóperatieve strategie tijdens de `toepassing' van beleid te benutten (kader 3.5).

Kader 3.5

Actor, onderdeel van de beleidsuitvoering en strategie

Actor'o

Onderdeel van
de uitvoering

Strategie

Initiator

`kaderschepping'

autonomie

interactie

`toepassing'

directe-sturingstrategie

sturing-op-afstand-strategie

`kaderschepping'

autonomie

interactie

`toepassing'

non-coóperatie

codperatie

Reactor (reagerende actor)

3.6

De overheid als initiator: instrumenten en sturing

Welke strategie de overheid als initiërende actor bij de uitvoering van beleid
toepast, hangt samen met de achterliggende sturingsconcepties of sturingsfilosofieën. In het klassieke beleidsdenken is de centrale overheid een superieure actor
die boven de andere actoren, uitgedrukt in doelgroepen, uitstijgt. Met behulp van
`klassieke sturingsinstrumenten', zoals wet- en regelgeving en planning, poogt de
overheid de maatschappij te besturen. De te besturen actoren (actoren) worden
in deze opvatting als willoze subjecten beschouwd, die tijdens de beleidsvorming
en uitvoering van beleid geen enkele strategie zullen toepassen om dat beleid of

io Een onderscheid tussen actoren is gebaseerd op de rol die men inneemt ten tijde van
de voorbereiding en uitvcering van beleid ( zie Teisman, 1992: 63).
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de uitvoering ervan te beïnvloeden. De praktijk wijst echter uit dat hiervan geen
sprake hoeft te zijn. In het begin van dit hoofdstuk heb ik aangegeven dat beleid
tot stand komt en wordt uitgevoerd in een netwerk. In zo'n netwerk zijn verschillende actoren te onderkennen - met verschillende probleemdefinities,
doelen en belangen - die, afhankelijk van het onderdeel van de beleidsuitvoering, verschillende strategieën zullen toepassen. Als de centrale overheid optreedt
als initiator bij de opstelling van een beleidsplan of betrokken is bij de uitvoering
van beleid, dan dient men met dit gegeven bij de keuze van sturingsinstrumenten
rekening te houden.
In de theorieën over (beleids)netwerken bestaan verschillende opvattingen over
de wijze waarop door de centrale overheid sturingsinstrumenten moeten worden
toegepast en in welke situatie. Aan de ene kant zijn er wetenschappers aan te
wijzen die in de veronderstelling zijn dat de overheid, ondanks dat zij in een
netwerk opereert, een bijzondere positie inneemt (Hufen en Ringeling 1990). Op
grond van deze positie lijkt het alsof een overheid zich meer mag veroorloven,
dan de andere actoren, omdat `de overheid' beschikt over bijzondere instrumenten, zoals de bevoegdheid om wetgeving op te stellen en gebruik te mogen
maken van een gelegitimeerde toepassing van geweld (politie en leger). Bovendien wordt door deze auteurs beweerd dat de overheid een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft voor het oplossen van bepaalde problemen, die door de afzonderlijke actoren niet opgelost kunnen worden (De Bruin
en Ringeling in Koppejan e.a., 1993: 154; Hufen en Ringeling, 1990). Aan de
andere kant zijn er auteurs die stellen dat de centrale overheid een actor is,
welke in een gelijkwaardige positie, naast andere actoren opereert (Zie bijvoorbeeld Kickert, 1991). Sturingsmodaliteiten zullen dan met name een horizontaal
karakter kennen, dit in tegenstelling tot een situatie waarin aan de overheid een
bijzondere positie wordt toebedeeld. In het laatste geval zal, ondanks het netwerkkarakter, de overheid eerder geneigd zijn om, naast horizontale vormen van
sturing, gebruik te maken van hiërarchisch georiënteerde vormen van sturing
(`directe-sturing-strategie').
De Bruin en Ten Heuvelhof (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991) lijken bij hun
analyse van sturingsconcepties in een netwerk uit te gaan van de overheid als een
actor met `bijzondere' bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De relatie tussen
overheid en maatschappij wordt door de auteurs gedefinieerd in termen van
sturende en te sturen actoren. Het probleem met betrekking tot de geringe
effectiviteit en efficiëntie in de toepassing van eerste generatie sturingsinstrumenten bij de uitvoering van beleid (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 9), zoals
wet- en regelgeving en planning, heeft te maken met het feit dat de overheid
wordt geconfronteerd met een aantal `barrières'. Vanwege het karakter van een
netwerk - door De Bruin en Ten Heuvelhof uitgedrukt in de termen `pluriformiteit, geslotenheid en interdependentie' (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 28)
- ontstaan deze barrières. Zo weet de overheid door de pluriformiteit bij de
toepassing van bepaalde (klassieke) sturingsinstrumenten slechts een deel van de
actoren bereiken. Dit gegeven biedt echter ook een kans voor effectieve sturing,
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omdat de overheid eerder `de juiste snaar' bij een actor zal raken (De Bruin en
Ten Heuvelhof, 1991: 31). Pluriformiteit vereist dat instrumenten op een dusdanige wijze worden ingezet dat recht wordt gedaan aan het individuele karakter
van de afzonderlijke actoren. Er wordt dan gesproken over `fine tuning' (De
Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 160). Hiervoor is echter veel gedetailleerde
informatie over de te sturen actoren noodzakelijk. De vraag is of in iedere
situatie het voor de overheid mogelijk is om aan dergelijke informatie te komen.
Grin en Van de Graaf stellen voor om in plaats van `fine tuning' een incrementele strategie te volgen met, wat zij noemen, `seriële en wederzijdse aanpassingen' (Grin en Van de Graaf, 1994: 347). Seriële aanpassing heeft betrekking
op het welbewust proefondervindelijk leren van actoren. Dit leren dient in beleid
te worden verdisconteerd via zogenaamde uitvoerbaarheidsschattingen (Grin en
Van de Graaf, 1994: 348). Deze uitvoerbaarheidsschattingen moeten echter niet
door één actor worden uitgevoerd, maar dienen op een dusdanige wijze te
worden verricht dat een proces van leren tussen de verschillende actoren ontstaat. De inzet volgens Grin en Van de Graaf is om te komen tot `congruente
betekenissen' over onderdelen van het beleid. Anders geformuleerd: een interactie tussen actoren zal ertoe moeten leiden dat de percepties van actoren bij elkaar
worden gebracht (vergelijk het begrip `sturing door gemeenschappelijke beeldvorming'; Snellen, 1987).
Ook door de geslotenheid van een netwerk ontstaan barrières en kansen. Zo
kunnen stuursignalen van de overheid `botsen' op de geslotenheid van de te
sturen actoren. De actoren zijn alleen ontvankelijk voor stuursignalen die binnen
het eigen (organisationele) referentiekader passen. Dat wil zeggen: actoren zullen
alleen externe stuursignalen incorpereren indien deze signalen passen bij de
routines van de organisatie, de organisatiestructuur, -cultuur, etc. (zelfreferentialiteit). Aan de andere kant bieden deze signalen een kans omdat door de geslotenheid eveneens de autonomie van actoren wordt versterkt. Volgens De Bruin
en Ten Heuvelhof is autonomie een noodzakelijke voorwaarde om tot sturing te
komen. Externe stuursignalen bieden namelijk de mogelijkheid voor actoren om
te leren. Een zekere mate van geslotenheid voorkomt desintegratie van het
netwerk en biedt daardoor meer mogelijkheden om extern te sturen (De Bruin en
Ten Heuvelhof, 1991: 36). Doordat actoren onder bepaalde omstandigheden
bereid zijn om te leren, kunnen nieuwe ideeën tijdens een interactie worden
geïntroduceerd. Een instrument hierbij is `reframing'. Actoren worden met
behulp van de toepassing van een specifieke interventiemethode geprikkeld om
los te komen van het eígen referentiekader (`frame'), waardoor het mogelijk
wordt om een onderdeel van het beleid ook vanuit een ander denkkader te
beschouwen (Termeer in Koppejan e.a., 1993: 118; Termeer, 1993: 292). Overigens kan een teveel aan autonomie echter ook leiden tot fixatie. Een initiërende
actor kan allerlei plannen bedenken, die door de andere actoren naast zich neer
worden gelegd. Bovendíen kunnen actoren zich tijdens de uitvoering van voor
hen onwelgevallig beleid van de omgeving afsluiten, door zich te beroepen op
hun (wettelijk vastgelegde) autonome positie in het netwerk, waardoor iedere
poging tot verandering gedoemd lijkt te mislukken.
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Wederzijdse afhankelijkheid brengt met zich dat de overheid deels athankelijk
is van de bereidwilligheid van de te sturen actoren. De overheid dient daardoor
haar gedrag onder invloed van de wensen van de te sturen actoren te wijzigen.
Daarnaast kunnen barrières voor effectieve sturing worden opgeworpen doordat
de te sturen actoren ook onderling allerlei afhankelijkheidsrelaties kunnen hebben. Echter vanwege de interdependentie worden tevens kansen gecreëerd. Deze
biedt de mogelijkheid om de geslotenheid van de te sturen actoren te doorbreken.
Bovendien kan de afhankelijkheidsrelatie door de overheid worden benut of
uitgebuit. Door te exploreren waar interdependenties tussen de overheid en de
andere actoren bestaan kunnen kanalen worden gecreëerd waarlangs stuursignalen kunnen worden verzonden (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 40). Interdependenties in een netwerk betekenen dat aspecten als onderhandelingen en
overleg een cruciale rol spelen tijdens de ontwikkeling en uitvoering van beleid.
Via de toepassing van tweede generatie instrumenten kunnen de bovengenoemde barrières worden overwonnen (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 12).
`Een instrument van de tweede generatie kan worden omschreven als een instrument dat barrières verdisconteert die de overheid in haar sturingsactiviteit ontmoet' (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 13). Hierbij kan gedacht worden aan
de volgende instrumenten: meerzijdige instrumenten, persoonsgerichte instrumenten, incentives, kengetallen en communicatieve instrumenten (De Bruin en Ten
Heuvelhof, 1991: 81 e.v.)". Van een meerzijdig instrument is sprake indien de
overheid (als initiator) en de te sturen actoren (als reagerende actoren) onderhandelen over het gewenste resultaat en zich verbinden tot het behalen van een
bepaalde prestatie. Het meest bekende voorbeeld hierbij is de toepassing van het
convenant. Bij persoonsgerichte instrumenten staat bij de sturíngsactiviteiten een
individueel persoon centraal. Sturingssignalen kunnen worden gericht op een
persoon binnen een te sturen organisatie (bijvoorbeeld met behulp van de inzet
van een regeringscommissaris die toezicht houdt op het functioneren van een
overheidsbedrijf) of een persoon die, op grond van zijn gezag en bevoegdheden,
toegang heeft tot de te sturen actoren (bijvoorbeeld de veiligheidsinspecteur bij
bedrijven). Incentives kunnen worden omschreven als `gedragsprikkels met een
niet-dwangmatig karakter' (Kickert e.a., 1985: 138-139). Volgens Bekkers
(Bekkers, 1993: 101) kunnen incentives met name geschikt zijn om de wederzijdse afhankelijkheden te beïnvloeden door de positie van actoren te versterken of
te verzwakken. Kengetallen zijn parameters met betrekking tot de prestaties van
een organisatie, waarbij het intra-organisatorische functioneren van een organisatie wordt gerespecteerd (Bekkers, 1993: 99). Communicatieve sturing is `het

tt Bekkers spreekt over nieuwe vormen van sturing (Bekkers, 1993: 59). Nieuwe
vormen van sturing richten zich op ten eerste de grenzen van een organisatie.
Sturing geschiedt dan op basis van in- en outputparameters (contractmanagement,
budgettering en kengetallen) of incentives. Ten tweede kan sturing gericht zijn op
de wederzijdse afhankelijkheden tussen organisaties. Gemeenschappelijke beeldvorming, communicatie, netwerkorganisaties of contracten zijn sturingsinstrumenten die
gerelateerd zijn aan deze wederzijdse afhankelijkheden (Bekkers, 1993: 98-110).
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doelgericht beïnvloeden van één of ineerdere actoren doordat deze zichzelf
binden op basis van informatie-overdracht' (cit. Própper in Bekkers, 1993:
103)12.
In het begin van deze paragraafis aangegeven dat de overheid ook kan worden
gezien als een gelijkwaardige actor naast andere actoren. Niet alleen de overheid
stuurt, maar ook de andere actoren sturen. `Sturing is niet iets van een `derde',
een invloed van boven en van buiten, maar een invloed die de actoren zelf
uitoefenen op elkaar en op zichzelf(Kickert, 1991: 27). Sturing in een beleidsnetwerk wordt door Kickert gezien als een vorm van zelfsturing. De actoren
sturen elkaar en daarmee zichzelf. Gegeven de grote hoeveelheid actoren die zich
in een beleidsnetwerk kunnen bewegen, heeft sturing in dit opzicht betrekking op
het bereiken van een evenwicht tussen sturende actoren. In een beleidsnetwerk
heerst een zekere mate van stabiliteit, dat wil zeggen een evenwicht tussen de
krachten van verschillende sturende actoren. Dit betekent echter niet dat een
verandering in een beleidsnetwerk onmogelijk is. Sturing wordt namelijk gezien
als een continu proces van verandering van dynamische evenwichten (Kickert,
1991: 28). Door een bepaalde omstandigheid kan een beleidsnetwerk `als geheel'
uit evenwicht geraken. De onevenwichtigheid in een netwerk neemt toe totdat
een drempel van instabiliteit is gepasseerd en een nieuwe structuur of `orde'
ontstaat (Kickert, 1991: 30). Kickert neemt hierbij als voorbeeld het onderwijsbeleid. In het begin bestaat het beeld dat ambtelijke, politieke en maatschappelijke actoren slechts zeer moeizaam in beweging zijn te krijgen. Het krachtenspel
in het beleidsnetwerk vormt op dat moment een broos evenwicht waardoor
veranderingen niet van de grond komen. Als het systeem echter ver uit een
evenwichtssituatie geraakt, bijvoorbeeld doordat een `crisis' optreedt, kan er een
structurele wijziging worden aangebracht. `Pas als de mate en aard van de
beleidswijziging een kwalitatieve drempel bereiken kan de stagnatie worden
doorbroken, geraakt het systeem in beweging en ontstaat een nieuwe orde'
(Kickert, 1991: 31). Het management van complexe beleidsnetwerken dient zich,
als gevolg van dit gegeven, te richten op het gebruiken van onevenwichtigheid
binnen dat netwerk om vernieuwing en verandering te realiseren.
Ondanks dat de verschillen tussen de twee benaderingen - een netwerk waarin
zowel horizontale als verticale sturing mogelijk is en een netwerk waarin zelfsturing centraal staat - gradueel lijken, bieden zij beiden goede aangrijpingspunten

t2 Vergelijk ook Snellen (Snellen, 1987). Snellen spreekt over sturing door structurering, procedurering en gemeenschappelijke beeldvorming. Bij sturing door structurering kan gedacht worden aan het scheppen van een arena, waarin actoren beleid
ontwikkelen en uitvoeren. Sturing door procedurering is gericht op het geven van
voorschriften (spelregels) waarin besluitvormingsprocessen en beleidsprocessen
moeten voldoen. Sturing via gemeenschappelijke beeldvorming heeft betrekking op
de realisatie van een gemeenschappelijke definitie van de situatie, bijvoorbeeld door
een dialoog te starten tussen de betrokken actoren (Snellen, 1987: 21-23).
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om een stap verder te zetten in het denken over de wijze waarop veranderingsprocessen in het kader van de uitvoering van de HRO kunnen worden geanalyseerd. In het (beleids)netwerk rond deze beleidsoperatie heeft het ministerie van
Justitie (als initiator) bepaalde instrumenten in handen, waarover de andere
actoren (als reagerende actoren) niet beschikken. Het gaat hierbij met name om
wet- en regelgevingsinstrumenten en beheersmacht. Dit hoeft echter niet te
betekenen dat de overheid een bijzondere positie inneemt in het netwerk. Immers
de andere actoren beschikken ook over bepaalde instrumenten en hulpbronnen,
zoals informatie, kennis, expertise en steun. Bovendien speelt hierbij de scheiding der machten een rol, waarbij de uitvoerende macht (waaronder het ministerie van Justitie) náást de wetgevende en de rechtsprekende macht opereert. De
overheid (als uitvoerende macht) bevindt zich in een krachtenveld, waarin in
eerste instantie evenwicht lijkt te heersen.
Met de implementatie van de eerste fase HRO en de voorbereiding van de implementatie van de tweede fase HRO lijkt een stap te zijn gezet in het realiseren van
een nieuwe `orde' in de wereld van de rechtspleging. De vraag die hierbij
gesteld kan worden is in hoeverre deze nieuwe orde het resultaat is van een
bewuste sturingsstrategie door één centrale actor (het ministerie van Justitie) of
van de zelfsturing van actoren in het (beleids)netwerk? Voor de HRO ga ik
vooralsnog uit van het eerste; dat wil zeggen: dat de overheid tijdens de beleidsvoorbereiding en uitvoering zichzelf een bijzondere positie heeft toebedeeld. Het
ministerie van Justitie treedt namelijk als regisseur van een grootschalig reorganisatieproces op - uitgedrukt in het beleidsplan `op weg naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie' (zie hoofdstuk twee) - en tracht, met de
toepassing van bepaalde sturingsinstrumenten, een nieuwe `orde' binnen de
rechterlijke organisatie te creëren. De mate waarin een dergelijke `orde' kan
worden gerealiseerd is echter afhankelijk van de mate waarin de overheid (als
`initiator') er in slaagt om tijdens de verschillende onderdelen van de beleidsuitvoering (kaderschepping en toepassing) met andere actoren een dominante
coalitie te vormen.
Welke (mix van) instrumenten bij de `kaderschepping' en `toepassing' door de
overheid als initiator zijn benut, vormt een onderdeel van deze studie (kader
3.6).
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Kader 3.6

Strategie initiërende actor (de overheid) en sturingsinstrumenten

Strategie

Sturingsinstrument (voorbeelden)

`directe-sturing'lautonomie

- wet- en regelgeving
- planning

`sturing op afstand'linteractie

- meerzijdige instrumenten
- persoonsgerichte instrumenten
- incentives

- kengetallen
- communicatieve sturing

- zelfsturing

3.7

Externe factoren

Een evenwichtssituatie in een (beleids)netwerk hoeft niet alleen verstoord te
worden doordat een dominante coalitie in staat is om voldoende krachten te
genereren om een netwerk in beweging te zetten, maar kan ook worden beïnvloed door de omgeving waarin het netwerk opereert. Koppejan (Koppejan,
1993) heeft gewezen op het feit dat `ander' beleid en beleidsproblemen het
verloop van besluitvormingsprocessen kunnen beïnvloeden. Het ene beleid dient
te concurreren met het andere beleid. Tijdens een crisissituatie, zoals bijvoorbeeld de `watersnoodramp' van 1995 waarbij grote delen van Gelderland en
Limburg onder water is komen te staan, dient `al' het andere beleid te wijken
voor de oplossing van het dijkenprobleem. Beschikbare budgetten, die voorheen
bestemd zijn voor andere doelen, worden ingezet om dit probleem zo snel
mogelijk uit de wereld te helpen. Bestaand beleid kan door een dergelijke situatie
(tijdelijk) een lagere prioriteit krijgen. Naast het `concurrentie-aspect' kunnen
ook de effecten van ander beleid van invloed zijn op het verloop van beleidsprocessen. Beleidsoperaties die op hetzelfde beleidsterrein betrekking hebben kunnen
elkaar versterken of verzwakken. Met name het laatste punt lijkt van belang te
zijn voor de HRO. In aanvulling op deze reorganisatie wordt namelijk ook een
groot aantal andere beleidsoperaties uitgevoerd, die van invloed zijn op de
organisatie en werkwijzen van de rechterlijke macht. Zo is in hoofdstuk twee
reeds gewezen op de verbeteringen die worden aangebracht in de rechterlijke
infrastructuur. Het gaat hierbij met name om de decentralisatie van het beheer
met de benoeming van negentien directeuren gerechtelijke diensten, de creatie
van units binnen de gerechten, de introductie van nieuwe werkwijzen en functies
bijvoorbeeld door de invoering van zogenaamde staf- of schrijfjuristen en de
automatisering van de gerechtelijke diensten. Daarnaast is in hoofdstuk twee
aangegeven dat onderdelen van de wetgeving grondig worden herzien. Voor de
voltooiing eerste fase HRO is vooral de introductie van de Awb (Algemene wet
bestuursrecht) en het daarbij behorende nieuwe bestuursprocesrecht van belang.
Echter, de herziening van de Vreemdelingenwet, de ABW, de wijziging van de
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rechterlijke indeling en de uitbreiding van de mogelijkheden voor unus-rechtspraak kunnen eveneens van invloed zijn op het verloop van de eerste fase HRO.
Wat de tweede fase HRO betreft, kan gewezen worden op de introductie van de
nieuwe kantongerechtsprocedure en de introductie van het NBW.
Een tweede externe factor die het verloop van implementatieproces kan
beïnvloeden, vormen maatschappelijke ontwikkelingen. Een neergaande economische ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat het aantal faillissementen van
bedrijven toeneemt, waardoor het beslag op de rechterlijke macht om geschillen
te beslechten in faillissementszaken kan stijgen. Als dergelijke autonome omgevingsfactoren zich voordoen, dan kan dit zowel negatieve als positieve repercussies hebben voor de implementatie van een bepaalde beleidsoperatie. In het
negatieve geval kan een omgevingsfactor de snelheid en de effectiviteit van de
implementatie van een beleidsplan doen afnemen, dit vanwege het feit dat tijdens
`de verbouwing' van een organisatie de druk op de betrokken medewerkers sterk
wordt verhoogd, indien men tevens te maken krijgt met een vergroting van de
`vraag' naar bepaalde diensten. Bij de rechterlijke colleges kan deze `vraag' naar
diensten worden afgeleid uit de instroom van zaken. Ten aanzien van de eerste
fase HRO zal met name gekeken worden naar de mate waarin de instroom van
sociale zekerheidszaken, ambtenaren- en pensioenzaken, ABW-zaken, Vreemdelingenzaken en overige Awb-zaken door autonome omgevingsfactoren is gestegen
of gedaald (zie kader 3.7).

Kader 3.7

Externe factoren

Concept

Kenmerken (voorbeelden)

Ander beleid en wetgeving

Beleid:

- decentralisatie van het beheer
- unitstructuur
- nieuwe werkwijzenlfuncties
- automatisering
Wetgeving:

- Awb f nieuw bestuursprocesrecht
- herziene Vreemdelingenwet

-

ABW
Wet op de rechterlijke indeling
Nieuwe kantongerechtsprocedure
NBW

- uitbreiding mogelijkheden unusrechtspraak
Economische en maatschappelijke

Autonome stijging instroom van za-

ontwikkelingen

ken (in de rechtbanken " nieuwe
stijl" en de kantongerechten)
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3.8

De beoordeling van de voorbereiding en beleidsuitvcering van de
eerste fase HRO door de onderzoeker

De beleidsuitvoering kan op verschillende manieren worden beoordeeld en
geanalyseerd. Zo kan door de onderzoeker, bij een reconstructie van het proces
van de uitvoering van beleid, worden gekeken naar de mate waarin de verschillende doelen tijdens de besluitvorming over de uitvoering bij elkaar zijn gekomen. Teisman noemt dit `dcelverzoenen' of het `vervlechten van doelen' (Teisman, 1992). Volgens hem vindt doelvervlechting plaats in een sfeer van onderhandelen. Dit heeft betrekking op drie elementen, te weten: (1) het bieden van
de mogelijkheid aan actoren om concrete doelen te zoeken, te ontdekken, zichtbaar te maken en te verzoenen met die van andere actoren, (2) de inzet van
middelen om een beleidsproject te genereren en (3) de ontwikkeling van gedeelde
selectiecriteria (Teisman, 1992: 259). Actoren moeten zicht krijgen op `scoringskansen' en moeten tijdens de voorbereiding en uitvoering van beleid in een
dusdanig proces geraken, dat vastgesteld kan worden waarover men het met
elkaar eens is. In een dergelijk geval kan een verdere stap worden gezet in de
besluitvorming over een beleidsproject. Overigens geeft Teisman aan dat er geen
unicausale relatie is tussen doelen, middelen en het gedrag van actoren (Teisman,
1992: 259). Doelen veranderen in de loop van de besluitvorming en er vindt een
vertaalslag plaats van formele doelen naar operationele doelen. Naar de mening
van Teisman is `de meest gunstige voedingsbodem voor uitgebalanceerde projecten die situatie (...), waarin betrokken actoren goed gepercipieerde eigen belangen formuleren' (Teisman, 1992: 260). Door de eigen opvattingen aan andere
actoren zichtbaar te maken kan in de sfeer van gezamenlijkheid gewerkt worden
in de richting van een `bevredigende beslissing', dat wil zeggen een beslissing
die voor een meerderheid van de actoren acceptabel is.

Een bevredigende beslissing kan volgens Teisman ten eerste worden afgemeten aan het ex posteriori oordeel van actoren over het uiteindelijke resultaat van
beleid (Teisman, 1992: 91). Ten tweede door een reconstructie te maken van de
concrete doelen die door de actoren feitelijk zijn gerealiseerd. Ten derde door te
bezien in hoeverre tijdens het besluitvormingsproces nieuwe doelen zijn ontdekt
of andere doelen zijn verworpen omdat ze onhaalbaar worden geacht of omdat
ze achterhaald zijn (Teisman, 1992: 96).
In het verlengde van de ideeën van Teisman kan een `bevredigende' voorbereiding en uitvoering van het HRO-beleid worden afgemeten aan de mate waarin:
Win-win-situaties zijn gerealiseerd.
(1)
(2)
Het procesverloop door actoren als positief wordt ervaren.
(3)
Er sprake is van een realísatie van één of ineer structuurwijzigingen.
Door dit laatste als uitgangspunt voor het onderzoek te nemen wordt voorkomen
dat de beoordeling van de uitvoering van beleid alleen gefixeerd wordt op
doelen. Bij de implementatie van beleid gaat het immers ook om het gezamenlijk
uitvoeren van beleid. Wat betreft de HRO is dit beleid primair gericht op het
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verbeteren en vernieuwen van de structuur van de rechterlijke organisatie".
ad (1) Win-win-situaties
De voorbereiding en de uitvoering van beleid wordt als bevredigend ervaren als
de betrokken actoren van mening zijn dat een nieuwe situatie is (wordt) gerealiseerd die door de betrokkenen als geheel genomen als een verbetering wordt
beschouwd ten opzichte van de oude situatie, dat wil zeggen wanneer een winwin-situatie is gecreëerd. Win-win-situaties betekenen overigens niet dat iedere
actor ook daadwerkelijk volledig instemt met de uitkomst van het proces. Het
streven is erop gericht om een dusdanig uitvoeringsbeleid voor te bereiden en te
realiseren, waarin voor een `ieder wat wils' is (De Bruin e.a. in Koppejan e.a.,
1993: 187). Voor de implementatie van de eerste fase HRO wordt dan ook
gekeken in welke mate win-win-situaties zijn bewerkstelligd.

ad (2) Procesverloop implementatie
Een ander element om de voorbereiding en de uitvoering van het beleid inzake
de eerste fase HRO te beoordelen heeft betrekking op de vraag hoe actoren het
verloop ervan percipiëren. Actoren kunnen zeer tevreden zijn over de wijze
waarop de uitvoering van beleid heeft plaatsgevonden, zonder dat de oorspronkelijke doeleinden van het beleid zijn gerealiseerd. Dit hoeft geen probleem te zijn,
indien de onderzoeker duidelijk aangeeft wat onder een bevredigende uitvoering
van beleid moet worden verstaan. Een bevredigende uitvoering van beleid heeft
betrekking op een situatie, waarin de betrokken actoren van mening zijn dat de
voorbereiding en de uitvoering op een zorgvuldige wijze zijn geschied, dat wil
zeggen: dat rekening is gehouden met de afzonderlijke doelen en belangen van
de verschillende betrokken actoren en externe factoren die de uitvoering van het
beleid kunnen faciliteren of belemmeren (ander beleid en wetgeving, groei
instroom van zaken).

ad (3) Gerealiseerde structuurveranderingen
Ook kan de voorbereiding en de uitvoering van beleid met betrekking tot de
eerste fase HRO worden beoordeeld door te bezien welke (gepercipieerde)
structuurveranderingen bij de rechtbanken door de uitvoering van het beleid
daadwerkelijk zíjn gerealiseerd. De HRO is erop gericht om een aantal rechterlijke colleges samen te voegen en om te vormen tot een nieuwe organisatie. Wat
betreft de voorintegratie eerste fase HRO gaat het om de integratie van de
voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Indien de HRO heeft geleid tot een integratie `in papieren
zin'14, dan kan men zich afvragen of de uitvoering van dat beleid bevredigend
is geweest. De implementatie van de (voorintegratie en voltooiing) eerste fase

i3 Zie in hoofdstuk twee. Doeleinden van de herziening van de rechterlijke organisatie.
ta Dat wil zeggen organisatorisch en procedureel is niets veranderd, Alleen de `naambordjes' van de te integreren rechterlijke colleges zijn gewijzigd.
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HRO zal door actoren als bevredigend kunnen worden beoordeeld, indien onderdelen van de structuur van de rechtbank dusdanig zijn gewijzigd, dat er een
vernieuwing is opgetreden en een integratie op verschillende fronten is gerealiseerd.
Bij het laatste dient een onderscheid te worden gemaakt tussen (1) een structurele integratie, (2) een personele integratie, (3) een processuele integratie en (4)
een culturele integratie. Met een structurele integratie wordt bedoeld: het samenvoegen van twee afzonderlijke organisatieonderdelen tot een nieuw(e) organisatie(onderdeel). Van een personele integratie is sprake indien het mogelijk is om
rechters (en ondersteunend personeel) binnen één gerecht te laten rechtspreken
over civiele, straf- of bestuursrechtelijke zaken. Met andere woorden indien
rechters binnen de rechtbanken nieuwe stijl in meerdere sectoren inzetbaar zijn.
De processuele integratie heeft betrekking op het op elkaar afstemmen van de
werkprocessen en werkwijzen van de te integreren gerechten. Tot slot, de
culturele integratie is gerelateerd aan de mate waarin verschillen in gebruiken of
`rituelen' tussen de rechters, afkomstig van verschillende rechterlijke colleges,
met de implementatie van de eerste fase HRO zijn verdwenen (Albers, 1995).
Wat betreft de tweede fase HRO kan hierover nog geen uitspraak worden gedaan
omdat de implementatie van deze fase nog dient te geschieden. Voor deze fase
kan slechts worden nagegaan welke mogelijkheden voor integratie aanwezig zijn
(kader 3.8).

Kader 3.8

Beoordelingscriteria bevredigende uitvoering van het beleid
(voorintegratie en voltooiing) eerste fase HRO

Criterium

Begripsomschrijving

Win-win-situatie

De mate waarin actoren door de
uitvoering van beleid er gezamenlijk

op vooruit zijn gegaan
Verloop implementatieproces

Zorgvuldige uitvoering van beleid:
- rekening houdend met de doelen

en belangen van actoren
- rekening houdend met externe factoren (ander beleid en wetgeving,
instroom van zaken)
Feitelijk gerealiseerde structuurver-

De mate waarin door de integratie

anderingen

structuurveranderingen in de rechtbank zijn opgetreden (incl. verandering in werkwijzen) en de mate
waarin sprake is van een structurele,
een personele, een processuele en
een culturele integratie
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3.9

Netwerkmanagement

Een van de uitkomsten van de implementatie van de eerste fase HRO (`kaderschepping' en `toepassing') kan zijn dat de betrokken actoren het uiteindelijke
resultaat van deze fase als positief bestempelen, met andere woorden: er is
sprake van een bevredigende uitvoering van het beleid rond deze fase. Wat
betekent dit nu voor de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase HRO?
Anders gesteld: in hoeverre creëert dit een gunstige conditie voor de voorbereiding en uitvoering van deze fasé?
Van een positieve beoordeling van de eerste fase HRO wordt verwacht dat dit
een gunstige impuls biedt voor de `kaderschepping' en de `toepassing' tweede
fase HRO. De bij de tweede fase HRO betrokken actoren nemen immers kennis
van een goed verloop van de uitvoering van de eerste fase HRO, waardoor de
verwachting ten aanzien van de voorbereiding en uitvoering van de tweede fase
HRO in positieve zin kan worden beïnvloed. Echter de gunstige condities voor
de voorbereiding en de uitvoering van de tweede fase HRO worden niet alleen
beïnvloed door de leerervaringen van de eerste fase HRO, maar ook door andere
factoren, zoals:

- De mogelijkheden die actoren zien in het creëren van win-win-situaties.
- De percepties van actoren ten aanzien van de plannen rond de tweede fase
HRO.
- De mogelijkheden die actoren zien om een structurele, processuele, personele
en culturele integratie te bewerkstelligen.
Als actoren weinig mogelijkheden zien in de creatie van win-win-situaties, het
beleid inzake de tweede fase HRO negatief percipiëren en de integratiemogelijkheden voor de tweede fase HRO beperkt zijn, dan kan de initiërende actor in een
dergelijke situatie besluiten om een specifiek instrument toe te passen, namelijk
netwerkmanagement15, in de hoop dat hiermee de besluitvorming rond de voorbereiding en implementatie van deze fase kan worden bespoedigd en op een
bevredigende wijze kan worden afgesloten.
Met behulp van netwerkmanagement wordt de verdeling van hulpbronnen en
relaties, de samenstelling van een netwerk, de regels, de percepties en interacties
van actoren binnen een netwerk beïnvloed. Netwerkmanagement heeft aan de ene
kant te maken met `alle activiteiten die gericht zijn op een duurzame verandering
van het netwerk zelf(Teisman in Koppejan e.a., 1993: 69). Aan de andere kant

ts Klijn e.a. maken overigens een onderscheid tussen spelmanagement en netwerkconstituering. Spelmanagement is een vorm van netwerkmanagement dat is gericht
op de `beïnvloeding van interactieprocessen tussen actoren, waarbij wordt ingespeeld
op de beperkingen en de mogelijkheden die zich binnen een netwerk voordoen'
(Klijn e.a., 1993: 234). Netwerkconstituering wordt daarentegen gezien als `het
bewerkstelligen van veranderingen in een netwerk' (Klijn e.a., 1993: 234). Spelmanagement is voornamelijk bedoeld om het spelverloop te beïnvloeden, terwijl
netwerkconstituering meer betrekking heeft op een verbetering van de condities
waaronder interactieprocessen in een spel verlopen.
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heeft netwerkmanagement ook betrekking op het beïnvloeden van de verdeling
van hulpbronnen~middelen, de spelregels en het verloop van het beleidsproces.
Netwerkmanagement kan zich ten eerste richten op de verdeling van de
hulpbronnen om hiermee de machtsrelaties tussen actoren te wijzigen, bijvoorbeeld met behulp van de toepassing van financiële instrumenten kunnen actoren
ertoe bewogen worden om met elkaar samen te werken. Hierbij kan als voorbeeld gedacht worden aan de subsidiëring van gezamenlijke milieudiensten,
waardoor kleine gemeenten een incentive krijgen om met elkaar samen te werken.
Ten tweede kan netwerkmanagement zich richten op het wijzigen van de
samenstelling van een netwerk en de besluitvormingsstructuren waarin besluiten
worden voorbereid en~of genomen. Nieuwe actoren kunnen tot een netwerk
worden toegelaten of bestaande actoren uit een netwerk worden `gestoten'.
`Selectief activeren' maakt het mogelijk dat potentiële relaties tussen actoren
worden gestimuleerd of juist geblokkeerd (Termeer in Koppejan e.a., 1993:
107)16. De mate waarin succesvol selectief geactiveerd kan worden, is afhankelijk van een juiste identificatie van de voor een beleidsproces noodzakelijke
actoren en de bereidheid van deze actoren om bepaalde middelen te investeren in
dat proces. In het geval van beleidsontwikkeling kunnen met behulp van `gatekeeping' actoren in een netwerk worden toegelaten of geweerd (Koppejan, 1993:
48 e.v.).
Binnen een netwerk kunnen verscheidene constructies worden toegepast om
gezamenlijke besluitvorming tussen actoren over de ontwikkeling of uitvoering
van beleid te vereenvoudigen. Teisman spreekt over `arrangementen' (Teisman,
1992: 99). Onder een arrangement moet worden verstaan `de structuur, waarbinnen actoren hun interactie vormgeven' (Teisman, 1992: 100). Arrangementen
zijn met name bedoeld om de samenwerking tussen actoren te verbeteren en
conflicten hanteerbaar te maken (Ktijn en Teisman, 1992: 46; Teisman in Koppejan e.a. 1993: 68). Arrangementen kunnen worden onderscheiden in: 1) impliciete onderhandeling om tot wederzijdse aanpassing te komen, 2) projectorganisaties
om tot gezamenlijke besluitvorming te komen, 3) partnerschappen om tot gedelegeerde besluitvorming te komen, 4) gentlemen's agreements, 5) bestuursakkoorden en samenwerkingsovereenkomsten en 6) contracten (Teisman, 1992: 100).
Onderhandelen betreft een arrangement dat geschikt is om te komen tot wederzijdse aanpassing. Met name daar waar actoren geen gezichtsverlies willen lijden

t6 Criteria voor deelname van een actor aan een spel hebben betrekking op bepaalde
wettelijke verplichtingen van actoren tot deelname, culturele opvattingen over wat
belangrijk is en een rationele keuze van de actor zelf (Klijn en Teisman, 1992: 43).
Daarnaast kan de deelname aan een spel door één centrale actor in het beleidsnetwerk worden beïnvloed (de netwerkmanager). Deze kan selectief bepaalde organisaties of delen daarvan in het spel betrekken. Hierbij kan een organisatie worden
uitgenodigd vanwege het feit dat het een prestigieuze coalitiepartner betreft of dat
bijvoorbeeld de organisatie over veel hulpbronnen (geld, expertise, macht) beschikt
(Teisman in Koppejan. e.a., 1993: 68).
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als teruggekomen moet worden op een bepaald standpunt, is het `impliciet onderhandelen' een goed instrument (Teisman, 1992: 101). Projectorganisaties zijn
`tijdgebonden constructies met een speciale beleidsontwikkelingsopdracht' (Teisman, 1992: 101). Dit is vooral geschikt om een platform te creëren, waarbij een
selecte groep van actoren in de sfeer van gezamenlijkheid beleid voorbereiden of
implementeren. Partnerschapsconstructies, zoals het public-private-partnership,
zijn gemeenschappelijke organisaties die actoren in het leven roepen als zij een
intensieve samenwerkingsrelatie nastreven (Teisman, 1992: 102). Partnerschappen zijn eveneens interessant om beleidsprojecten te ontwikkelen die de afzonderlijke actoren (publiek en privaat) niet zelfstandig kunnen realiseren. Een gentlemen's agreement is een arrangement waarbij spelregels worden ontwikkeld en
inhoudelijke afspraken tussen actoren worden gemaakt, die niet formeel en
bindend (hoeven te) zijn (Teisman, 1992: 103). Zo ook bij een groot vertrouwen
tussen actoren en het feit dat sommige actoren zich niet van tevoren volledig op
iets willen vastleggen is de toepassing van een dergelijke arrangement nuttig.
Bestuursakkoorden en samenwerkingsovereenkomsten zijn andere vormen van
arrangementen. Akkoorden zijn bedoeld om de relaties tussen twee of ineer actoren te verbeteren, terwijl samenwerkingsovereenkomsten zich met name richten
op het object van de samenwerking (Teisman, 1992: 103). In een overeenkomst
wordt vastgelegd wat partijen moeten nastreven en welke middelen daarvoor
worden ingezet. Contracten, waaronder uitbestedingscontracten, zijn vooral
arrangementen die in de sfeer van de ruimtelijke investeringen voorkomen
(Teisman, 1992: 104).
Ten derde kan netwerkmanagement zich richten op het beïnvloeden van
spelregels in de zin van interactieregels (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993). Bij
interactieregels gaat het om `hoe actoren in het spel [interactie-situatie: PA] zich
ten opzichte van elkaar hebben te gedragen' (Klijn in Van Heffen en Van Twist,
1993: 238). Ook afspraken over de wijze waarop informatie wordt uitgewisseld,
de manier waarop actoren kunnen of mogen interveniëren tijdens een interactie
en regels met betrekking tot het beslechten van conflicten behoren tot deze
categorie. Naast bovengenoemde regels behoren hiertoe eveneens afspraken
tussen actoren over de positie van actoren ín een netwerk. Netwerkmanagement
kan erop gericht zijn om bestaande regels te expliciteren, teneinde een discussie
op gang te zetten over de juistheid en geldigheid van deze regels.
Ten vierde kan netwerkmanagement worden toegepast om de percepties van
actoren te beïnvloeden (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993). Actoren kunnen,
wat betreft het object van beleid gedurende een interactie met andere actoren,
verschillende percepties erop na houden. Met behulp van spelmanagement, als
onderdeel van netwerkmanagement, kan gepoogd worden om deze verschillende
percepties in kaart te brengen. De actoren kunnen met een dergelijk overzicht
worden geconfronteerd, in de hoop dat dit ertoe leidt dat actoren zich zullen
gaan richten op de vraag `wat willen wij nu gezamenlijk realiseren en hoe doen
wij dat?'. Door actoren te confronteren met de verschillende referentiekaderslpercepties (`frames': zie Termeer, 1993), kan door één actor (of een coalitie
van actoren) worden gepoogd andere actoren zover te krijgen dat zij hun percep-
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ties aanpassen en in overeenstemming brengen met het gezamenlijke belang. Grin
en Van de Graaf (Grin en Van de Graaf, 1994) spreken dan van `congruente
betekenissen', hetgeen erop neer komt dat actoren een gezamenlijk beeld vormen
van het beleid, dat gebruikt zou kunnen worden bij een verdere stap in de
besluitvorming over de voorbereiding en uitvoering van beleid. Middelen om de
percepties van actoren te beïnvloeden zijn onder andere (1) het bevorderen van
reflectie, (2) de introductie van alternatieve percepties en (3) reframing (zie
Termeer in Koppejan e.a., 1993: 112-119). Bij het bevorderen van reflectie
wordt getracht actoren ertoe te bewegen oog te krijgen voor andere percepties en
dat zij de bereidheid tonen de eigen percepties ter discussie te stellen. Een
reflectieve sfeer kan worden opgeroepen via brainstormsessies en het creëren van
een open debat. Een actor kan ook pogen een alternatieve perceptie in de beleidsdiscussie in te brengen, waardoor vastgelopen onderhandelingen weer in
beweging kunnen worden gezet. Reframing is een interventietechniek, waarmee
getracht wordt om actoren met een nieuw perspectief naar beleid te laten kijken.
Het gaat hierbij niet alleen om het faciliteren van de reflectie, maar ook om het
daadwerkelijk in verandering brengen van percepties, gedrag en relaties. Reframing is een middel om voorbij de eigen perceptie te gaan en een bepaald onderdeel van het beleid vanuit een totaal ander perspectief te beschouwen. Technieken die bij reframing worden toegepast zijn onder meer simulatiespelen en
beleidsexercities (zie bijvoorbeeld Geurts, 1993).

3.10

Analysekader

Ter beantwoording van de centrale vraagstelling van dit onderzoek is het noodzakelijk dat op een systematische wijze een vergelijking kan worden gemaakt
tussen de wijze waarop de beleidsvoorbereiding (`kaderschepping') en de uitvoering (`toepassing') van de eerste fase HRO en de beleidsvoorbereiding (`kaderschepping') van de tweede fase HRO hebben plaatsgevonden. Om een dergelijke
vergelijking mogelijk te maken wordt ervoor gekozen om het beleidsproces rond
deze twee fasen van de HRO met behulp van een netwerkbenadering te beschrijven en te analyseren.

Op grond van de in dit hoofdstuk geschetste theoretische noties ten aanzien
van de structuur en werking van beleidsnetwerken kan een analysekader worden
ontwikkeld. Dat kader bestaat uit zes onderdelen, te weten:
(1)
(Structuur)kenmerken van het beleidsnetwerk.
(2)
Actoren.
(3)
Sturing en strategieën (inclusief factoren die de percepties van actoren beinvloeden).
(4)
Percepties van actoren.
(5)
Externe factoren.
(6)
Beoordeling resultaat eerste fase HRO.
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ad (1) (Structuur)kenmerken van een beleidsnetwerk
Een eerste stap die wordt gezet bij het vergelijken van de eerste fase HRO met
de tweede fase HRO betreft het in kaart brengen van de (structuur)kenmerken
van het beleidsnetwerk. Hierbij gaat het onder meer om het vaststellen van de
mate van pluriformiteit van het netwerk rond de `kaderschepping' en `toepassing'
van de eerste fase HRO en de `kaderschepping' van de tweede fase HRO.
Anders gesteld: nagegaan wordt of het aantal actoren dat bij de eerste fase HRO
betrokken is, groter of kleiner is dan bij de tweede fase HRO. Voorts wordt
bestudeerd in welke mate sprake is van het bestaan van verschillende probleemdefinities, doelen en belangen tussen actoren. Ook behoort, als onderdeel van het
vaststellen van de structuurkenmerken, hiertoe het in kaart brengen van de
athankelijkheidsrelaties tussen actoren. Hierbij gaat het met name om de vraag
in hoeverre het ministerie van Justitie afhankelijk is van de steun van de `gewone' en de `bijzondere' rechterlijke macht om de eerste en de tweede fase HRO
te kunnen implementeren. Ook de mate van geslotenheid van bepaalde actoren
ten opzichte van het ministerie van Justitie is een element, waarmee de structuurkenmerken van het beleidsnetwerk HRO kunnen worden bepaald. In het geval
van de kantonrechters kan het bijvoorbeeld zijn dat zij ten opzichte van het
ministerie van Justitie een grote mate van autonomie trachten na te streven. Dit
in verband met het feit dat de kantonrechters principieel tegenstander van de
tweede fase HRO zijn en slechts in beperkte mate bereid zijn actief inee te
zoeken naar een gezamenlijke oplossing om de structuur en werking van de
rechterlijke organisatie te verbeteren. De mate van professionalisering, de
onderlinge verwevenheid en de relatieve machtsverhoudingen tussen actoren
vormen tot slot eveneens elementen, waarmee overeenkomsten en verschillen
tussen de eerste en de tweede fase HRO kunnen worden vastgesteld. Bij de mate
van professionalisering betreft het de vaststelling van het feit of de inbreng van
bepaalde professionals, teneinde het beleid inzake de eerste en tweede fase HRO
te kunnen vaststellen, noodzakelijk is. Verwevenheid is gekoppeld aan de vraag
of ten aanzien van het gebied van de `rechtspleging' gesproken kan worden van
sectorvorming, omdat de bij de HRO betrokken actoren elkaar regelmatig in
andere interactiesituaties tegenkomen. De verdeling van macht is gerelateerd aan
de interdependentie tussen actoren. Het betreft het vaststellen van de mate waarin
de betrokken actoren (waaronder de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken, de Raad van State, de kantongerechten, de functionele autoriteiten van de
rechtbanken) over bepaalde machtsinstrumenten beschikken, die gebruikt zijn (of
worden) teneinde de koers van de eerste en de tweede fase HRO te beïnvloeden.

ad (2) Actoren
Een beleidsnetwerk is opgebouwd uit strategisch handelende actoren. In het geval
van de HRO is het interessant om na te gaan welke actoren bij de `kaderschepping' en `toepassing' van de eerste fase HRO en welke bij de `kaderschepping'
van de tweede fase HRO zijn betrokken. Ook is het van belang om hierbij vast
te stellen of sprake is van een proces van `selectief activeren', dat wil zeggen dat
bepaalde actoren op grond van hun positie of deskundigheid worden uitgenodigd
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om aan de beleidsvoorbereiding of de uitvoering van de HRO deel te nemen of
dat zij juist van dat proces zijn uitgesloten.

ad (3) Sturing en strategieën

Binnen de `kaderschepping' en `toepassing' kunnen door de betrokken actoren
verschillende rollen worden aangenomen. Het gaat hierbij met name om het
onderscheid tussen actoren die `weten wat ze willen realiseren' (de `initiatoren')
en actoren die zich meer terughoudend opstellen en reageren op de initiatieven
van initiërende actoren (de `reactoren'). Zowel bij de eerste fase als bij de
tweede fase HRO zal, afhankelijk van het onderdeel in het beleidsproces (`kaderschepping' of `toepassing') worden nagegaan welke rollen door de actoren zijn
gehanteerd. Gekoppeld aan deze rollen, zijn eveneens de strategieën en sturingsinstrumenten die door actoren in het beleidsproces van de HRO worden gebruikt
van belang. Afhankelijk van het onderdeel van de uitvoering kunnen de volgende
strategieën worden onderscheiden: autonomiebestendige en interactieve strategieën (in het geval van de `kaderschepping') respectievelijk directe-sturing vs.
sturing-op-afstand strategieën en coóperatieve vs. non-codperatieve strategieën
(in het geval van de `toepassing'). Ook dient te worden nagegaan welke sturingsinstrumenten door het ministerie van Justitie en eventueel de andere actoren zijn
benut om het verloop van de `kaderschepping' en de `toepassing' in een bepaalde
richting te sturen.

ad (4) Percepties van actoren ( inclusief factoren die de percepties beïnvloeden)

Ten aanzien van de percepties van actoren moet een onderscheid worden gemaakt tussen: (1) het gepercipieerde procesverloop van de `kaderschepping', (2)
het gepercipieerde resultaat van de `kaderschepping', (3) het gepercipieerde
verloop van de `toepassing' en (4) het gepercipieerde (beoogde) resultaat van de
`toepassing'. Het gepercipieerde procesverloop van de `kaderschepping' van de
eerste en de tweede fase HRO wordt vastgesteld door een reconstructie te maken
van het proces van beleidsvoorbereiding en de wijze waarop actoren met elkaar
in `onderhandeling' gaan om de randvoorwaarden c.q. de condities waaronder de
eerste of de tweede fase HRO dienen te worden geïmplementeerd, te kunnen
bepalen. (Een dergelijke reconstructie is voor de eerste fase HRO in de paragrafen 4.3 tot en met 4.5 van hoofdstuk vier te vinden en voor de tweede fase HRO
in de paragrafen 6.3 tot en met 6.5.) Het gepercipieerde resultaat van de `kaderschepping' is gericht op het verschaffen van een beeld van actoren ten aanzien
van de beleidsplannen en wetsvoorstellen, zoals deze voor de eerste en tweede
fase HRO zijn geformuleerd. Het gepercipieerde procesverloop van de `toepassing' kan overigens alléén voor de eerste fase HRO worden vastgesteld. Immers
deze fase is reeds, in tegenstelling tot de integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, geïmplementeerd. Het vaststellen van
het gepercipieerde (beoogde) resultaat heeft betrekking op het vastleggen van de
beelden en oordelen van de betrokken actoren ten aanzien van de vorming van
de sectoren bestuursrecht en de beoogde creatie van een tweede civiele sector
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van de rechtbank (sector kantongerechtszaken).
In aanvulling op het geven van een beschrijving van de percepties van actoren
met betrekking tot het verloop en het resultaat van het beleidsproces van de
eerste en tweede fase HRO is het tevens van belang om na te gaan welke factoren van invloed zijn op deze percepties. Concepten die hierbij worden benut
betreffen: het identificeren van het organisationele referentiekader van actoren,
de professionele achtergrond van de actoren, de feitelijke interacties tussen
actoren ten tijde van de `kaderschepping' en `toepassing' en de spelregels die
actoren tijdens dergelijke interacties hanteren.

ad (5) Externe factoren
De beleídsvoorbereiding en uitvoering van de HRO vinden niet in een geïsoleerde omgeving plaats. Naast de implementatie van de eerste fase en eventueel de
tweede fase HRO worden tal van andere beleidsoperaties binnen de rechterlijke
organisatie ten uitvoer gelegd. Nagegaan dient te worden in hoeverre dergelijke
beleidsoperaties, evenals de introductie van nieuwe wetten, een positieve of
negatieve invloed op het beleidsproces van de eerste fase HRO hebben uitgeoefend en op de tweede fase HRO kunnen uitoefenen. Daarnaast wordt tevens
bekeken in hoeverre de ontwikkeling van de instroom van zaken het verloop van
deze beleidsprocessen beïnvloeden.

ad (6) Beoordeling resultaat eerste fase HRO
De beoordeling van de beleidsvoorbereíding en uitvoering van de eerste fase
HRO wordt ten eerste bepaald door de mate waarin door actoren `win-win'situaties zijn gecreëerd. Ten tweede wordt nagegaan in hoeverre deze fase op een
bevredigende manier is voorbereid en uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar het oordeel van actoren, maar wordt tevens aangegeven op welke
wijze de `initiator', dat wil zeggen het ministerie van Justitie, het implementatieproces heeft gefaciliteerd en in hoeverre deze in voldoende mate rekening heeft
gehouden met ander beleid, wetgeving en de zaakontwikkeling. Tot slot wordt
bij de beoordeling van het resultaat van de eerste fase HRO eveneens ingegaan
op de feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen en de mate waarin de betrokken actoren aangeven dat de eerste fase HRO aan een integratie heeft bijgedragen.

Door de eerste fase HRO en de tweede fase HRO op basis van de bovenvermelde elementen met elkaar te vergelijken wordt het mogelijk om aan te geven
hoe op basis van het verloop van de uitvoering van de eerste fase HRO een
uitspraak kan worden gedaan over de condities waaronder de uitvoering van de
tweede fase HRO dient plaats te vinden. Mocht uit het onderzoek naar voren
komen dat deze condities als gevolg van de geboekte resultaten van de `kaderschepping' rond de tweede fase HRO ongunstig zijn, dan kan op basis van de
ervaringen die zijn opgedaan met de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de
eerste fase HRO en met gebruikmaking van netwerkmanagement worden aangegeven op welke wijze verbeteringen in het beleidsproces van de tweede fase
HRO kunnen worden aangebracht (zie afbeelding 3.1).
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(structuur)kenmerken van het beleidsnetwerk
actoren
sturing en strategieén
percepties (inclusief factoren die percepties
beïnvloeden)

Kaderschepping eerste en
~ tweede fase HRO t
toepassing eerste fase
HRO

~ ezterne factoren
beoordeling resultaat (eerste fase HRO)

1
Condities met betrekking tot implementatie
tweede fase HRO

Afbeelding 3.1

3.11

Analysekader eerste en tweede fase HRO

Slot

In dit hoofdstuk zijn enkele theoretische noties met betrekking tot de werking en
inrichting van beleidsnetwerken geschetst. Deze beschrijving is met name bedoeld om een analysekader te kunnen opstellen waarmee een systematische
vergelijking kan worden gemaakt tussen de `kaderschepping' en `toepassing' van
de eerste fase HRO en de `kaderschepping' van de tweede fase HRO. De hoofdstukken vier tot en met zes vormen een empirische beschrijving van het beleidsproces rond deze twee onderdelen van de HRO. De daadwerkelijke vergelijking
van de overeenkomsten en de verschillen tussen de eerste fase en de tweede fase
HRO komt in hoofdstuk zeven aan bod.

Hoofdstuk 4
De eerste kaderschepping
4.1

Inleiding

Dit hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de inhoud van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO'. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op
het besluitvormingsproces met betrekking tot de kaders c. q. de randvoorwaarden,
waarbinnen de implementatie van de eerste fase HRO dient te geschieden. In
hoofdstuk drie is dit de `kaderschepping' genoemd. Via een interactie tussen de
Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, en in nauw
overleg met de functionele autoriteiten van de arrondissementen, zijn deze kaders
na langdurige onderhandelingen vastgesteld. In paragraaf 4.4 staat het politieke
besluitvormingsproces centraal, waarna vervolgens in paragraaf 4.5 een analyse
wordt gegeven van het beleidsnetwerk, waarbinnen de `kaderschepping' zich
heeft afgespeeld. De percepties van de betrokken actoren met betrekking tot het
resultaat van de `kaderschepping' worden in paragraaf 4.6 aan de orde gesteld.
In paragraaf 4.7 worden de door de verschillende actoren gekozen strategieën
beschreven en wordt ingegaan op keuze van het ministerie van Justitie om tijdens
de `kaderschepping' gebruik te maken van een bepaalde mix van sturingsinstrumenten.

4.2

Het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO

Met de indiening van het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO (Kamerstukken II, 1990~91, 21 967, nr. 3) is reeds een eerste stap gezet in de herstructurering van de rechterlijke organisatie vanwege de vorming van negentien
administratieve sectoren danwel sectoren bestuursrecht van de arrondissementsrechtbanken. De voltooiing eerste fase HRO vormt het tweede onderdeel van
deze herstructurering. Het beoogt de onderstaande punten te realiseren:
`- het instellen van algemeen bevoegde enkelvoudige en meervoudige
administratieve kamers bij de arrondissementsrechtbanken voor de behandeling en beslissen van bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg;

- het invoeren van administratieve rechtspraak in twee instanties voor een
groot aantal bestuursrechtelijke zaken die thans nog in één instantie bij de
Raad van State worden behandeld en beslist;
- het treffen van definitieve voorzieningen in kroongeschillen;
i

Het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO is reeds in hoofdstuk twee beschreven.
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- het opnemen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van een algemene
regeling van het bestuursprocesrecht;
- het treffen van een voorlopige voorziening binnen de rechtspraak ter
verwezenlijking van eenheid in de toepassing van het recht binnen de
bestuursrechtspraak en tussen de bestuursrechtspraak, de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak' (Kamerstukken II, 1991I1992, 22 495, nr.
3, p. 8).
In de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO
wordt aangegeven dat met behulp van deze operatie wordt getracht drie doelstellingen te realiseren, namelijk (1) het verbeteren c.q. instandhouden van de
juridische kwaliteit en gehalte van de rechtspraak, (2) het scheppen van voorwaarden voor het verbeteren van de cliëntgerichtheid en (3) het scheppen van
evenwicht in de structuur van de rechterlijke organisatie (Kamerstukken II,
1991I1992, 22 495, nr. 3, p. 10). Wat betreft de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO wordt in het voorstel aangegeven dat gestreefd dient te
worden naar een gelijktijdige invoering van de bovengenoemde vijf onderdelen.
Als voornaamste redenen voor een dergelijke gelijktijdige invoering worden
genoemd: de beperking van de werklastproblematiek bij de Raad van State, de
wenselijkheid een nieuw uniform procesrecht te introducerenZ, het expireren van
de TwK en de wens voor het aanbrengen van een voorlopige rechtseenheidsvoorziening (Kamerstukken II, 1991~1992, 22 495, nr. 3, p. 12).
Net als in het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO wordt ook in dit
voorstel ingegaan op de planning van de tweede en de derde fase HRO. Voor
wat de tweede fase HRO betreft, wordt gewezen op het feit dat met deze fase de
integratie van de bestuursrechtspraak, de civiele rechtspraak en de strafrechtspraak in eerste aanleg zal worden voltooid. Voor het verloop van een goede
implementatie van de tweede fase HRO wordt echter in het voorstel aangegeven
dat een behoorlijke tijdsruimte tussen de voltooiing eerste fase HRO en de
tweede fase HRO dient te zitten (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p.
13). Aan de andere kant mag deze ruimte tussen de twee fasen ook weer niet te
groot zijn, dit vanwege enerzijds de continuïteit van de herzieningsoperatie en
anderzijds de wenselijkheid het burgerlijk procesrecht binnen de rechtbanken te
stroomlijnen. Gedacht wordt aan een tijdperiode van twee jaar tussen de beide
fasen (Kamerstukken II, 1991~1992, 22 495, nr. 3, p. 13). De invoering van de
derde fase wordt, blijkens de Memorie van Toelichting, door het kabinet als
minder urgent beschouwd (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 13). In
het wetsvoorstel wordt aangegeven dat men denkt aan een tijdsruimte van drie
jaar tussen de tweede en de derde fase HRO.

Voor de problematiek van de Raad van State wordt in het wetsvoorstel niet

2

Bij de beschrijving van de inhoud van het wetsvoorstel zal niet worden ingegaan op
de introductie van het nieuwe bestuursprocesrecht. Alleen onderwerpen zullen
worden behandeld die verwant zijn met de herstructurering van de rechterlijke
organisatie.
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gekozen om eerst de werkvoorraden weg te werken, alvorens de voltooiing
eerste fase HRO in te voeren (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 14).
Erkend wordt dat hiermee het uitvoeringsproces wordt gecompliceerd, omdat niet
al het overtollige personeel van de Raad van State op één tijdstip kan worden
`overgeheveld' naar de rechtbanken, maar dat een geleidelijke overheveling van
formatieplaatsen noodzakelijk is. Tegelijkertijd wordt in het wetsvoorstel gewezen op het feit dat ondanks deze complicatie de rechterlijke organisatie (met
name de rechtbanken) met extra beleidsmaatregelen zal worden ondersteund,
zodat de voltooiing eerste fase HRO in een relatief kort tijdbestek kan worden
doorgevoerd. Het gaat hierbij vooral om het versterken van de infrastructuur van
de rechterlijke organisatie (decentralisatie van het beheer, gekoppeld aan de
aanstelling van een directeur gerechtelijke diensten per arrondissement), uitbreiding van het aantal formatieplaatsen, automatisering en maatregelen ter beperking van het zaakaanbod (Kamerstukken II, 22 495, nr. 3, p. 14). Ook de keuze
om een fasering in de gehele herzieningsoperatie aan te brengen wordt gezien als
een middel om de belasting van de rechtbanken niet al te hoog te laten worden,
bijvoorbeeld: met de invoering van het NBW en de nieuwe kantongerechtsprocedure in januari 1992 wordt de werkdruk van de civiele sectoren van de rechtbank
en de kantongerechten tijdelijk vergroot (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr.
3, p. 14). Verwacht wordt echter dat deze druk zal zijn gereduceerd als de
tweede fase HRO wordt geïmplementeerd (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495,
nr. 3, p. 14-15).
Verderop in de Memorie van Toelichting van het wetsvoorstel wordt een korte
opsomming gegeven van de knelpunten in het vigerende stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Een eerste knelpunt dat wordt vermeld betreft de
hoge mate van verbrokkeldheid, ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid van het
stelsel (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 18). Zo is de toekenning
van de rechtsmacht aan de administratieve rechter grillig. Bovendien is de
rechtsmacht van de administratieve rechters onvolledig, doordat bijvoorbeeld
slechts een deel van de administratieve rechters een specifieke bevoegdheid heeft
inzake de afhandeling van voorlopige voorzieningen (Kamerstukken II, 1991192,
22 495, nr. 3, p. 19).
Een tweede knelpunt is de onevenwichtigheid van het stelsel (Kamerstukken
II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 19). Dit komt tot uitdrukking in het feit dat de
regeling van rechtsmiddelen niet consistent is. Soms is sprake van rechtspraak in
eerste en enige aanleg; in andere gevallen van rechtspraak in twee instanties
(Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 19-20). Ook de beperkte geografische spreiding van (administratieve) gerechten wordt als een element van
onevenwichtigheid beschouwd (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 20).
Zo kunnen justitiabelen zich voor Arob-zaken alleen maar wenden tot één
gerecht, de afdeling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag, in plaats
van meer over het land verspreide gerechten. Tot slot wordt in het wetsvoorstel
aangegeven dat de onevenwichtigheid tot uitdrukking komt in het feit dat de
samenstelling van de kamers van de rechterlijke colleges niet altijd is afgestemd
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op het kaliber van een zaak.
Een derde knelpunt betreft het ontbreken van afstemming op het bewaken van
de rechtseenheid (uitgedrukt in rechtsgelijkheid en rechtszekerheid; Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 20). Het gaat hierbij om zowel de eenheid
binnen het bestuursrecht als om de eenheid van het recht in zijn geheel (civiel,
straf- en bestuursrecht; Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 20).
Als vierde knelpunt wordt de groeiende overbelasting van de administratieve
rechters genoemd (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 21), met name
waar het de afdeling rechtspraak van de Raad van State en de civiele kort-gedingrechtspraak in vreemdelingenzaken betreft.
Een laatste knelpunt is gerelateerd aan de afstemming van het stelsel op
internationale en europese richtlijnen inzake de rechtsbescherming van justitiabelen (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 21). Zo dient het vigerende
stelsel in overeenstemming te worden gebracht met de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (EVRM) en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten (IVBP). Enerzijds gaat het hierbij om het treffen van definitieve
voorzieningen in Kroongeschillen en anderzijds om het hanteren van het uitgangspunt dat in die gevallen waarin sprake is van een `criminal charge' (artikel
14 IVBP en artikel 6 EVRM) rechtspraak in twee instanties mogelijk moet zijn.
Integratie
Uitgaande van de denkbeelden, zoals geformuleerd door de Staatscommissie
HRO, is het wetsvoorstel gebaseerd op een streven naar integratie: `de organisatorische en personele eenwording van de civiele rechtspraak, de strafrechtspraak
en de bestuursrechtspraak' (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 22).
Met de voorintegratie eerste fase HRO is, blijkens de Memorie van Toelichting,
een aanzet gegeven voor de `bouw aan onze nieuwe rechterlijke organisatie. De
totstandkoming van een organisatorische en personele integratie van de raden van
beroep~Ambtenarengerechten en de rechtbanken verschaft het fundament waarop
de voorzieningen die in het onderhavige wetsvoorstel worden getroffen, kunnen
worden opgetrokken. Hierdoor wordt het noodzakelijke organisatorische kader
geschapen waarbinnen de eerste fase van de herziening verwezenlijkt kan worden' (Kamerstukken II, 1991~1992, 22 495, nr. 3, p. 22).
Met de voltooiing eerste fase HRO wordt afstand genomen van de gedachte
dat bestuursrechtelijke geschillen in hoger beroep door een bestuursorgaan
kunnen worden beslist. Uitgangspunt is de keuze voor één administratieve
rechter met betrekking tot de afdoening van dergelijke geschillen (Kamerstukken
II, 1991192, 22 495, nr. 3, p. 23). Ook in zaken in eerste aanleg wordt veelal
gekozen voor één algemeen bevoegde administratieve rechter (Kamerstukken II,
1991~92, 22 495, nr. 3, p. 24). Voorts wordt met de voltooiing eerste fase HRO
voor de voormalige Arob-zaken en een deel van de TwK- en Kroongeschillen
rechtspraak in twee instanties ingevoerd. De Arob-zaken zullen verdwijnen en
zullen worden geïntegreerd in de algemene bestuursrechtspraak in eerste aanleg
bij de rechtbanken. Bovendien zal met de invoering van een nieuw uniform
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bestuursprocesrecht een einde komen aan de `onnodige' versplintering van het
bestuursprocesrecht (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 25). In beginsel wordt bij de behandeling van beroepszaken in eerste aanleg gestreefd naar
enkelvoudige rechtspraak, terwijl in hoger beroep wordt uitgegaan van meervoudige rechtspraak (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 25). Daarnaast
wordt in het wetsvoorstel de invoering van een prejudicieel stelsel voorgesteld
`voor de beantwoording door de Hoge Raad van de door de administratieve
rechters in hoogste ressort aan hem voor te leggen rechtsvragen die van belang
zijn voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling in het algemeen' (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, nr. 3, p. 25 en ook p. 61- 62).

4.3

De kaderschepping

4.3.1

Structurering van besluitvorming

Aan de vorming van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO is een langdurig voorbereidingsproces voorafgegaan. Tijdens dat proces zijn door verschillende relevante actoren gepoogd de kaders met betrekking tot de inhoud van en
de wijze waarop de implementatie dient te geschieden, vast te stellen. Dit onderdeel van het uitvoeringsproces is in hoofdstuk drie aangeduid met de `kaderschepping'. Een centraal element van de `kaderschepping' wordt gevormd door
de projectstructuur HRO. Deze is reeds ten tijde van de voorintegratie eerste fase
HRO ingesteld met het oog op `het treffen van maatregelen ter voorbereiding van
de implementatie van voorstellen met betrekking tot de invoering van Arobrechtspraak in twee instanties, het treffen van definitieve voorzieningen in
Kroongeschillen en het instellen van sectoren bestuursrecht bij de rechtbanken''.
De projectstructuur kan worden beschouwd als een `arrangement' (Teisman,
1992), waarbinnen de ambtelijke besluitvorming over de eerste fase HRO plaatsvindt. Actoren die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorbereiding van de
uitvoering, zijn hetzij vertegenwoordigd op het niveau van de voorbereiding van
besluiten, hetzij op het niveau van de beleidsadvisering. Het besluitvoorbereidend
gremium4 wordt gevormd door de stuurgroep HRO waarin de ambtelijke toppen
van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State
vertegenwoordigd zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken speelt bij de
`kaderschepping' een belangrijke rol, omdat het formeel verantwoordelijk is voor

3

Ministerie van Justitie, concept-instellingsbeschikking projectstructuur eerste fase
HRO, 21 mei 1990.
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De stuurgroep HRO heeft tot taak de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
te adviseren omtrent wetgeving en de financiële, organisatorische en personele
consequenties van de invoering van de HRO. Daarnaast heeft de stuurgroep tot taak
de uitvoering te begeleiden (Zie concept-instellingsbeschikking projectstructuur
HRO, 21 mei 1990: 2).
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de Hoge Colleges van Staat, waaronder begrepen de Raad van State. De Raad
van State neemt eveneens op ambtelijk niveau aan de beleidsvoorbereiding deel
vanwege de grote personele en organisatorische consequenties die de implementatie van de eerste fase HRO voor deze organisatie met zich brengen. Het
ministerie van Justitie is, als initiator van de HRO, eveneens op dit niveau
vertegenwoordigd.
Ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding op het niveau van de stuurgroep HRO zijn tal van adviserende (sub)werkgroepen ingesteld. Omdat het
wetgevingsproces grotendeels parallel loopt aan de voorbereidingen rond de
implementatie van de eerste fase HRO zijn twee aparte werkgroepen in het leven
geroepen, te weten: een werkgroep wetgeving, die verantwoordelijk is voor de
opstelling van het wetsvoorstel voltooiing en een werkgroep implementatie, die
belast is met de personele, financiële en organisatorische voorbereidingsaspecten
welke verbonden zijn aan de afronding van de eerste fase HROS. Aan deze twee
werkgroepen hebben overigens niet alleen de primair verantwoordelijke Ministeries deelgenomen (Justitie en Binnenlandse Zaken), maar zijn ook vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, de betrokken rechterlijke colleges (Raad
van State en rechtbanken) en de `ondernemingsraden' van de Raad van State en
de rechtbanken (Bijzondere Commissies) voor deelname aan een van deze
werkgroepen uitgenodigdb. Afhankelijk van de aard van een onderwerp zijn
tevens binnen de twee werkgroepen - op ad hoc basis - subwerkgroepen
ingesteld. Om de kwaliteit van de door de werkgroepen uitgebrachte adviezen
extra te waarborgen, is binnen de projectstructuur tevens ruimte vrijgemaakt
voor zogenaamde klankbordgroepen HRO'. In deze klankbordgroepen (wetgeving en implementatie) hebben enkele leden uit het veld van de rechtspleging
(rechterlijke macht, advocatuur, juridische wetenschap) zitting genomen om de
adviezen van de werkgroepen implementatie en wetgeving kritisch op hun
merites te beoordelen. De codrdinatie en afstemming van de werkzaamheden
tussen de verschillende werkgroepen, de stuurgroep, de klankbordgroep en de
adviesraad HRO zijn in handen van een projectteam HRO, bestaande uit ambtenaren van het ministerie van Justitie en een lid van de rechterlijke macht.

4.3.2 De aanvang (1990)
Gedurende de voorbereidingen van de implementatie van de eerste fase HRO
komt al in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces de personele problematiek van de rechtbanken en de Raad van State op de agenda van de stuurgroep
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HRO te staang. Als onderdeel van het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase
HRO zal in juli 1992 de opheffing van 10 raden van beroeplAmbtenarengerechten en de vorming van negentien `administratieve kamers' (als onderdeel van de
te vormen sectoren bestuursrecht) bij de rechtbanken plaatsvinden. Omdat tegelijkertijd met de opheffing van de raden van beroeplAmbtenarengerechten een
uitbreiding van het aantal administratieve kamers dient te worden bewerkstelligd,
is het voor de stuurgroep HRO noodzakelijk om reeds ten tijde van de voorintegratie eerste fase HRO te bestuderen op welke wijze extra beschikbare formatieplaatsen bij de rechtbanken zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld. Voor
de oplossing van dit probleem wordt in beginsel gedacht aan een forse reductie
van het aantal formatieplaatsen bij de Raad van State9. Een dergelijke reductie
wordt beargumenteerd door te wijzen op het feit dat met de voltooiing eerste fase
HRO een `overheveling' van voormalige Arob-zaken in eerste aanleg, TwKzaken en een deel van de Kroonberoepen van de Raad van State aan de negentien
sectoren bestuursrecht plaatsvindt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de
vrijgekomen personele capaciteit bij de Raad van State in te zetten bij de sectoren bestuursrecht'o. Een concrete oplossing voor de personele problematiek bij
zowel de gerechten als de Raad van State, blijkt echter gecompliceerder te zijn
dan de leden van de stuurgroep en het projectteam HRO aanvankelijk hebben
ingeschat. Het tempo in de voortgang in het wetgevingsproces en ook de voorbereidingen van de feitelijke implementatie van de eerste fase HRO worden dan
ook grotendeels gedetermineerd door dit probleem.
De eerste stap die wordt gezet om de personele problematiek met betrekking
tot de eerste fase HRO in kaart te brengen, zijn verbonden met de activiteiten
van de werkgroep implementatie. Deze brengt in het najaar van 1990, op basis
van de adviezen van enkele interdepartementale subwerkgroepen (financiën, nietontslaggarantie en werkvoorraden), haar eindrapport uit (Werkgroep implementatie, 19 oktober 1990). De werkgroep implementatie heeft zich tot taak gesteld
een antwoord te geven op vragen die gericht zijn op de wijze waarop de personele knelpunten bij de Raad van State en de sectoren bestuursrecht gedurende de
voltooiing eerste fase HRO het beste kunnen worden opgelost. Het gaat hierbij
vooral om vragen: hoe een deel van het personeel van de Raad van State richting
de sectoren bestuursrecht kan worden `verschoven', welke rechtspositionele
consequenties dit met zich zal brengen, welke kosten verbonden zijn aan de
implementatie van Arob-rechtspraak in twee instanties en op welke wijze de
werkvoorraden bij de Raad van State zo snel mogelijk tot aanvaardbare proporties kunnen worden gereduceerd". Omdat verwacht wordt dat met de implementatie van de eerste fase HRO meer formatieplaatsen bij de sectoren bestuurs-
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Zie notitie projectteam HRO aan de stuurgroep HRO, 14 december 1990.

9

Zie bijvoorbeeld verslag vergadering stuurgrcep HRO, 22 januari 1991.

io Zie notitie projectteam HRO, 22 januari 1991.
t t Zie Ministerie van Justitie, 21 mei 1990, p. 5.
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recht moeten worden ingevuld, in vergelijking met het aantal te reduceren plaatsen bij de Raad van State, is de werkgroep van mening dat rechtspositionele
garanties voor het overtollige (en het zittende personeel) van de Raad van State
zonder problemen kunnen worden afgegeven (Werkgroep implementatie, 19
oktober 1990, 1990: 2). Deze garanties hebben met name betrekking op een bescherming tegen gedwongen ontslag voor medewerkers die per december 1992
in vaste dienst zijn getreden en het aanbieden van een pakket van flankerende
maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van een verhuiskostenregeling, mogelijkheden voor her- en bijscholing, etc. De personele problematiek is echter met
het aanbieden van deze rechtspositionele garanties nog niet opgelost. Verwacht
wordt dat het aantal zaken dat bij de Raad van State aanhangig wordt gemaakt,
sterk zal stijgen, waardoor de voorraden eveneens zullen oplopen (Werkgroep
implementatie, 1990: 4). Dit verhoudt zich echter niet goed met het voornemen
om een deel van het personeel van de Raad van State aan de sectoren bestuursrecht over te dragen. Immers zowel het rechtsgeleerd als het ondersteunend
personeel zal zoveel mogelijk moeten worden ingezet om de omvang van de
werkvoorraden bij de Raad in de hand te houden. Om de problemen bij de Raad
van State zo adequaat mogelijk op te lossen stelt de werkgroep voor om een
geleidelijke personele reductie bij de Raad en tegelijkertijd een gefaseerde
formatieve uitbreiding bij de sectoren bestuursrecht te laten plaatsvinden (Werkgroep implementatie, 1990: 6-7). Daarnaast wordt geadviseerd het aantal staatsraden in bijzondere dienst uit te breiden en een deel van de beroepszaken over
te hevelen naar andere rechtsprekende colleges (CBvB en rechtbank Den Haag
in verband met vreemdelingenzaken; Werkgroep implementatie 1990: 6-7).
Voorts worden enkele voorstellen gedaan met betrekking tot versnelling van de
behandelingsprocedure, zoals het verhogen van het aantal afdoeningen buiten
zitting en het vergroten van de zittingsproductie (Werkgroep implementatie,
1990: 5-8).
Vanwege het feit dat de stijging van de instroom van zaken bij de Raad van
State in het begin van de `kaderschepping' moeilijk valt te prognotiseren, is het
voor de werkgroep implementatie niet goed mogelijk gebleken om een structuur
voor de begeleiding van juristen van de Raad van State, die in het kader van de
integratie naar de rechterlijke macht wensen over te gaan, op te stellen. Juist
door de sterke autonome stijging van zaken is op dat moment niet in te schatten
hoeveel nieuwe formatieplaatsen bij de sectoren bestuursrecht moeten worden
gecreëerd. Daarnaast speelt ook het ontbreken van inzicht in de procedurele
werkwijzen van de te vormen sectoren bestuursrecht een rol in de besluitvorming
over de vaststelling van de uitvoeringskaders. Eerst dient naar het oordeel van de
werkgroep meer helderheid te zijn verschaft in de opzet van de organisatorische
structuur van een sector bestuursrecht. De werkgroep is van mening dat hiervoor
een aparte subwerkgroep werkwijzen dient te worden ingesteld. Die moet nagaan
op welke wijze rechters, stafjuristen en het overige ondersteunende personeel op
een adequate wijze binnen de sectoren bestuursrecht kunnen worden ingezet
(Werkgroep implementatie, 1990: 3).
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4.3.3 Reacties van de stuurgroep, de klankbordgroep HRO en het vervolg
(1990-1991)
De Stuurgroep HRO geeft in haar eindadvies aan de twee betrokken ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken en de vice-president van de Raad van State
aan, dat zij de conclusies van de werkgroep implementatie onderschrijft (Stuurgroep HRO, 25 oktober 1990). Ook is de stuurgroep van mening dat enerzijds
een subwerkgroep werkwijzen moet worden ingesteld en anderzijds een `spoorboekje' dient te worden opgesteld, dat wil zeggen `een systeem dat voorziet in
een gefaseerde vermindering van de formatie van de Raad die bestemd is voor
de eerste instantie (rekening houdend met de voorraadproblematiek), in combinatie met een gefaseerde opbouw van de formatie bij de eerste instantie (de rechtbanken) en de tweede instantie bij de Raad van State' (stuurgroep HRO, 1990:
3). De ontwikkeling van een dergelijk systeem vormt tijdens de vergaderingen
van de stuurgroep HRO in het jaar 1991 een regelmatig terugkerend agendapunt.
De discussies hierover blijven echter zeer gecompliceerd vanwege de groeiende
instroom van zaken bij de Raad van State'Z. De Raad grijpt de onzekerheid met
betrekking tot de instroom aan om zoveel mogelijk te koersen op een maximaal
behoud van formatieplaatsen. De stijgende instroom van zaken en de specifieke
werkwijze van de Raad waarbij sterk wordt `geleund' op de expertise van de
ondersteuning, worden als argumenten gebruikt om zo min mogelijk formatieplaatsen bij de Raad te laten verdwijnen.
Ter beperking van de problematiek bij de Raad wordt voorgesteld om het
aantal staatsraden i.b.d. in beperkte mate uit te breiden en tijdelijk extra personeel van het ministerie van Justitie in te zetten". Over de toekomstige totale
vaste omvang van de Raad van State wordt door het projectteam HRO aangegeven dat deze flink kan worden gereduceerd14. Bovengenoemde voorstellen
leiden tijdens de vergaderingen van de stuurgroep tot grote meningsverschillen
tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State15. De ambtelijke vertegenwoordiger van de Raad geeft in zijn reactie op de
notities aan dat de publikatie van dergelijke documenten de verhoudingen tussen
de actoren niet ten goede komen (verslag vergadering stuurgroep d.d. 22-1-1991:
2). Bovendien is hij het niet eens met het voorstel om de omvang van de Raad
al te sterk te reduceren. Uiteindelijk leidt dit meningsverschil ertoe dat - als
compromis - wordt afgesproken dat vanaf 1995 minder formatieplaatsen dan is
voorgesteld zullen worden overgeheveld en dat via een onderzoek zal worden
nagegaan of nog meer formatieplaatsen kunnen worden overgedragen.

Een andere `speler' in het spel rond de kaderschepping wordt gevormd door
12 Zie bijvoorbeeld verslag vergadering stuurgroep HRO, 22 januari 1991.
t3 Zie notitie projectteam HRO, 17 januari 1991.
ta Zie notitie projectteam HRO, 19 januari 1991.
15 Zie verslag vergadering stuurgroep HRO, 22 januari 1991.
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de klankbordgroep implementatie HRO. Deze laat in een brief1ó een geluid van
zorg doorklinken met betrekking tot de toekomstige positie van de Raad van
State. Door de te verwachten stijging van de instroom van zaken bij de Raad van
State kunnen minder formatieplaatsen naar de sectoren bestuursrecht overgaan
dan is voorzien. De rechtbanken daarentegen zullen in de voorbereidingsfase van
de voltooiíng eerste fase HRO trachten zoveel mogelijk nieuwe medewerkers aan
te trekken, dit ter voorkoming van implementatieproblemen in de sfeer van
personele tekorten bij de sectoren bestuursrecht. De klankbordgroep denkt dat
wanneer de voltooiing eerste fase HRO nadert, rechtbanken zullen trachten
ervaren medewerkers van de Raad van State te `strikken' voor een functie binnen
de sector bestuursrecht". De Raad kan hierdoor geconfronteerd worden met
een massale uitstroom van goed gekwalificeerd personeel, waardoor de problemen op het vlak van de verwerking van zaken alleen maar zullen toenemen.
Medewerkers van de Raad van State die voor de rechtbanken minder aantrekkelijk zijn of die vanwege het wegwerken van de voorraden pas op een later
tijdstip voor de sectoren bestuursrecht beschikbaar komen (na 1 januari 1993),
kunnen door deze ontwikkeling `wel eens achter het net blijken te vissen indien
over twee jaar de formaties van de rechtbanken volledig vervuld zouden zijn'
(Brief voorzitter van de klankbordgroep implementatie aan de voorzitter van de
stuurgroep HRO, 6 februari 1991).

4.3.4 Vergroting van de verschillen van mening (1992)
Het jaar 1992 is voor het verloop van de beleidsoperatie HRO zeer belangrijk.
Ten eerste omdat in dat jaar het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO in
werking treedt (zie hoofdstuk twee), ten tweede vanwege het verschijnen van een
rapport van de subwerkgroep werkwijzen (20 mei 1992) en ten derde door de
vervolgactiviteiten in het kader van de voorbereidingen rond het wetsvoorstel
voltooiing en de implementatie ervan. Het eerste punt, de inwerkingtreding van
het wetsvoorstel voorintegratie eerste fase HRO is reeds in hoofdstuk twee aan
de orde gesteld. Thans zal worden ingegaan op het rapport van de subwerkgroep
werkwijzen en de vervolgactiviteiten met betrekking tot de voorbereiding van
wetgeving en implementatie voltooiing eerste fase HRO.
Het document van de subwerkgroep werkwijzen (Subwerkgroep werkwijzen,
20 mei 1992) is van belang voor de voorbereiding van de implementatie, omdat
het structuurmodellen verschaft voor de negentien sectoren bestuursrecht. Bovendien wordt aangegeven op welke wijze, gegeven de beperkte capaciteit aan
rechters, het ondersteunend personeel zo effectief mogelijk kan worden ingezet.
Hiertoe is door de subwerkgroep een vergelijking gemaakt tussen de werkwijzen

16 Brief voorzitter van de klankbordgrcep implementatie aan de voorzitter van de
stuurgroep HRO, 6 februari 1991.
t~ Brief voorzitter van de klankbordgroep, 6 februari 1991.
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van de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten en de Raad van State.
Uitgangspunt is dat de één op één relatie (dat wil zeggen een vaste gerechtssecretaris voor een (onder)voorzitter), zoals gebruikelijk bij de raden van beroeplAmbtenarengerechten, dient te worden losgelaten en dat meer gewerkt dient
te worden met uitgebreide delegatiepatronen richting het ondersteunend personeel
(Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 9). De subwerkgroep adviseert om het ondersteunend personeel op het niveau van het secretariaat te onderverdelen in:
juridisch-medewerker, senior-secretaris, secretaris, adjunct-secretaris (Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 10). Athankelijk van de zwaarte kunnen deze functionarissen een bepaalde taak vervullen in de voorbereiding van een zaak (Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 10). Met betrekking tot de organisatorische vormgeving
van de sectoren bestuursrecht worden vier structuurmodellen onderscheiden
afhankelijk van de grootte van een sector. Gevarieerd wordt van een generalistisch model, waarin alle bestuursrechters zowe] de voormalige raad van beroep~Ambtenarenzaken moeten behandelen alsmede de ex-Arob zaken, tot en met
gespecialiseerde kamers, waarbij een sector beschikt over een `Arob'-kamer, een
SZ-kamer, een ambtenarenkamer, etc. (Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 30-34).
De leiding van een dergelijke sector dient naar het oordeel van de subwerkgroep
in handen te komen van een sectorvoorzitter op het niveau van vice-president.
De codrdinatie binnen een unit of kamer dient door een unitvoorzitter of een
kamervoorzitter te geschieden. Een unitcobrdinator (UNCO) is verantwoordelijk
voor het ondersteunend personeel van een unit (Subwerkgroep werkwijzen, 1992:
34) .
Het tempo in het verloop van het wetgevingstraject rond de voltooiing eerste fase
HRO blijft ook in de loop van 1992 afhankelijk van de onderhandelingen tussen
de Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken over de
hoeveelheid over te hevelen formatieplaatsen en de wijze waarop dient te worden
omgegaan met de sterke instroom van zaken bij de Raad van State. De tijdsdruk
die hierdoor bij de wetgevingsambtenaren van het ministerie van Justitie ontstaat,
neemt geleidelijk aan toe. Gestreefd wordt het wetsvoorstel voltooiing per 1
januari 1993 in werking te laten treden18. Deze datum is vooral van belang
omdat de Tijdelijke wet Kroongeschillen expireert en andere met de HRO
samenhangende wetten moeten worden geïmplementeerd. Het gaat hierbij om de
herziening van de Vreemdelingenwet (1 januari 1993), de Algemene Bijstandswet
(1 januari 1993), de totstandkoming van de Awb en de wijziging van de wet op
de rechterlijke indeling19. Vanwege moeizame onderhandelingen tussen de
betrokken actoren lijkt in de loop van 1992 een invoeringsdatum van 1 januari
1993 echter onhaalbaar en wordt de planning bijgesteld. Vanaf dat moment
wordt gestreefd naar de inwerkingtreding van het wetsvoorstel voltooiing per 1
juli 1993.

ts Zie notitie projectteam HRO, S april 1991 (nr. 5).
t9 Zie notitie projectteam HRO, 8 april 1991 (nr. 5).
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In het verdere verloop van de `kaderschepping' nemen de verschillen van
mening tussen met name de Raad van State en het ministerie van Justitie steeds
sterker toe. Dit wordt deels veroorzaakt doordat het ministerie van Justitie - in
verband met een in zijn ogen verantwoorde invoering van de voltooiing eerste
fase HRO - heeft toegestaan dat binnen de sectoren bestuursrecht vacatures
worden opengesteld (zogenaamde `anticipatieplaatsen')20. Als gevolg hiervan
ontstaat datgene waarvoor de klankbordgroep implementatie in 1991 heeft
gewaarschuwd, namelijk een uitstroom van ervaren juristen van de Raad van
State richting de rechterlijke macht. De Raad is hierover zeer ontstemd en stelt
zich op het standpunt dat de datum van openstelling van de overige anticipatieplaatsen tot een later tijdstip dient te worden uitgesteld, zodat de problemen bij
de Raad in ieder geval niet zullen worden vergroot. Het ministerie van Justitie
blijkt echter niet gevoelig te zijn voor de argumenten van de Raad en blijft op
het standpunt dat voor een verantwoorde invoering deze plaatsen tijdig moeten
worden opengesteldZ'. De belangentegenstelling tussen de Raad en het ministerie van Justitie is op dat moment dan ook zeer groot te noemen. De Raad vreest
een vroegtijdige uitstroom van deskundig personeel en daardoor het ontstaan van
grote knelpunten in de verwerking van zaken.

De belangentegenstelling tussen de twee bovengenoemde centrale actoren
komt overigens tevens tot uitdrukking in de kritiek van het ministerie van Justitie
op de houding van de Raad van State met betrekking tot het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de personele problematiek. Gewezen wordt op de `geïsoleerde wijze van werken' van de Raad van State (Zie verslag vergadering stuurgroep HRO, 18 maart 1992). Ook de andere actor, het ministerie van Binnenlandse Zaken, is van mening dat door de attitude van de Raad van State het
moeizaam is een overeenkomst tussen de drie actoren tot stand te brengen.
Terwijl een gezamenlijke oplossing niet in zicht lijkt, nemen in de loop van 1992
en in het begin van 1993 de knelpunten bij de Raad van State steeds grotere
proporties aan. Zo is sprake van een `onaanvaardbare'22 uitstroom van ervaren
rechtsgeleerd personeel, waarbij overigens vermeld dient te worden dat slechts
SOqo van het ontslagnemende personeel een functie binnen de rechterlijke macht
aanvaardt. Gegeven de complexiteit van het personele vraagstuk en de grote
belangentegenstellingen tussen de Raad van State enerzijds en de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken anderzijds is ook de invoeringsdatum van het
wetsvoorstel voltooiing per 1 januari 1993 onhaalbaar gebleken. Wederom wordt

zo Zie verslag vergadering stuurgrcep HRO, 1 juli 1992.
2i Zie verslag vergadering stuurgrcep HRO, 1 juli 1992: 3.
zz Zie ook interview vice-president van de Raad van State Scholten in NRC~Handelsblad 14 april 1994; Jaarverslag Raad van State, 1992: 9, en een brief voorzitter
subwerkgroep financiën aan de werkgroep implementatie, 12 maart 1993.
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de planning bijgesteld en wordt gestreefd naar een implementatie per 1 januari
199423.

4.3.5 Van individuele belangen naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid
(1993)
De huidige wijze van besluitvorming, waarbij de ministeries van Justitie en
Binnenlandse zaken het initiatief nemen en de Raad van State zich dient te
`schikken' naar de plannen van de beide departementen blijkt niet bevorderlijk te
zijn voor de voortgang ervan. Een verandering in de manier waarop de drie
actoren met elkaar trachten tot overeenstemming te komen, ontstaat na de publikatie van een rapport van de subwerkgroep financiën met betrekking tot de
financiële gevolgen van het wetsvoorstel voltooiing (Subwerkgroep financiën, 12
maart 1993). De subwerkgroep is van mening da[, mede gezien de problemen bij
de Raad van State, meer financiële middelen voor de voltooiing eerste fase HRO
ter beschikking moeten worden gesteld dan is voorzien (Subwerkgroep financiën,
1993: 2). Daarnaast schrijft de subwerkgroep financiën (en de werkgroep implementatie) in een begeleidende brief dat door de huidige wijze van omgang tussen
de drie actoren de onderlinge problemen alleen maar zullen worden vergroot24.
Indien de betrokken actoren niet snel tot overeenstemming weten te komen,
wordt verwacht dat de uitstroom van ervaren personeel bij de Raad van State
verder in omvang zal toenemen, terwijl de rechtbanken eveneens met een tekort
aan personeel zullen worden geconfronteerd25. Om meer rekening te houden
met de uiteenlopende belangen van de betrokken actoren wordt gedacht aan de
opstelling van een convenant over de personele problematiek26. Als onderdeel
van een dergelijk convenant kunnen tussen de actoren concrete afspraken worden
gemaakt over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk personeelsbeleid en de
creatie van een `juristenpool'27. Het eerste punt (personeelsbeleid) heeft betrekking op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk personeelsbeleid voor de
werving en selectie van (rechtsgeleerd) personeel voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de sectoren bestuursrecht van de rechtbank.
Met het laatste punt (juristenpool) wordt bedoeld het tijdelijk inhuren van juristen, afkomstig van verschillende departementen, die zowel bij de Raad van State
als bij de sectoren bestuursrecht kunnen worden ingezet. Zowel een gezamenlijke

23 Zie verslag vergadering stuurgroep HRO, 17 maart 1993.
za Brief van de voorzitter van de werkgroep implementatie aan de stuurgroep HRO,
12 maart 1993.
25 Brief voorzitter werkgrcep implementatie, 12 maart 1993.
z6 Brief voorzitter werkgrcep implementatie, 12 maart 1993.
27 Brief voorzitter werkgroep implementatie, 12 maart 1993.
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verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid als de creatie van een interdepartementale juristenpool worden ook door de leden van het projectteam HRO
gezien als middelen, waarmee voortgang in de besluitvorming kan worden
gestimuleerd en waarmee verder gewerkt kan worden aan een `bevredigende'
oplossing van de personele problematiekzB.
Ondanks de voorgestelde suggestie om te werken aan een gezamenlijke
oplossing voor de knelpunten rond de implementatie van de voltooiing eerste fase
HRO, blijft de Raad van State tijdens de ambtelijke besprekingen met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken een afwachtende houding aannemen. De
Raad stelt zich op het standpunt dat pas besluitvorming over de overgang van
personeel van de Raad van State richting de rechtbanken kan plaatsvinden indien
onder meer duidelijkheid is verkregen over: de datum waarop de voormalige
Arob- en TwK-zaken overgaan, hoeveel formatieplaatsen bij de Raad van State
ter beschikking zullen blijven voor de verwerking van de instroom van zaken en
binnen welke tijd en met welke formatie de werkvoorraden dienen te worden
weggewerkt29. Voorts wordt door de Raad wederom bezwaar aangetekend tegen
de openstelling van anticipatieplaatsen bij de sectoren bestuursrecht30. Het
ministerie van Justitie blijft echter op het standpunt dat de openstelling ervan
noodzakelijk is in verband met de planning van de voltooiing eerste fase
HRO". Ondanks dit verschil van inzicht worden de problemen van de Raad
door zowel het ministerie van Justitie als het ministerie van Binnenlandse Zaken
erkend. Uiteindelijk weten de drie actoren in het voorjaar van 1993 tot overeenstemming te komen en wordt een convenant door de ministers van Justitie en
Binnenlandse Zaken en de vice-president van de Raad van State ondertekend. In
dat convenant zijn nadere afspraken vastgelegd over onder andere de hoeveelheid
formatieplaatsen die bij de Raad van State in de loop der jaren zal worden
ingezet voor het wegwerken van de werkvoorraden, de omvang van de vaste
(`ijzeren') formatie van de Raad, de omvang van de formatie die van de Raad
richting de rechtbanken zal gaan, de poolvorming en het gemeenschappelijke
personeelsbeleid32. Met de ondertekening van het convenant lijkt één van de
grootste hindernissen in de besluitvorming met betrekking tot de voltooiing eerste
fase HRO genomen te zijn en kan een verdere stap worden gezet in de richting
van de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO. De druk om voortgang
in de besluitvorming te bewerkstelligen blijft daarentegen groot. Om het proces
van besluitvorming in het vervolgstadium de bespoedigen worden andere spelregels gelanceerd en wordt de werkwijze van de projectstructuur (deels) gewijzigd.

2s Zie brief projectleider HRO aan de stuurgroep HRO, 15 februari 1993.
29 Verslag vergadering stuurgroep HRO, 18 februari 1993.
3o Verslag vergadering stuurgroep HRO, 18 februari 1993: 2.
3t Verslag vergadering stuurgroep HRO, 18 februari 1993: 2.
32 Concept convenant, 19 april 1993.
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De keuze om deze structuur via breed samengestelde overlegvergaderingen op te
zetten en een werkwijze te gebruiken waarbij één van de actoren (als initiator)
met een voorstel komt, waarop de anderen (na verloop van tijd) hun reacties
kenbaar moeten maken, leidt niet altijd tot een snelle en effectieve manier van
besluitvorming". De toenmalige projectleider HRO stelt dan ook voor de 'coordinatiegroep' (projectteam HRO) te belasten met de afstemming van werkzaamheden tussen de drie betrokken actoren en met de bewaking van de verrichtingen van de `taks forces' (werkgroepen). De `task forces' dienen verantwoordelijk te worden gesteld voor de opstelling van onder andere een `spoorboekje'
voor de overgang van personeel van de Raad van State naar de sectoren bestuursrecht, het feitelijk ontwikkelen van een gemeenschappelijk personeelsbeleid
en de vorming van een interdepartementale juristenpool34. Of dit ook heeft
geleid tot een daadwerkelijke versnelling in de besluitvorming kan niet op basis
van de documenten worden afgeleid. Wèl heeft het mede geresulteerd in de
formulering van zogenaamde `ijkpunten' ten behoeve van de sectoren bestuursrecht, dat wil zeggen: voorwaarden waaraan per 1 januari 1994 moeten
zijn voldaan, wil van een verantwoorde implementatie sprake kunnen zijn35.
Deze ijkpunten hebben deels betrekking op de personele problematiek van de
sectoren bestuursrecht, deels op het gebruik van bepaalde software ten behoeve
van de rechters en de ondersteuning, namelijk:
- Een operationeel automatiseringssysteem voor het administratieve beheer per 1
januari 1994 (Berber).
- Een formatieve omvang en bezetting van de sectoren bestuursrecht die de
behandeling van de voorlopige voorzieningen en de verwachte instroom van
voormalige zaken voor het eerste half jaar garandeert.
- Een werkvoorraad van de sectoren bestuursrecht (sociale zekerheidsrechtspraak, ambtenaren- en pensioenrechtspraak) die gemiddeld niet meer dan één
jaar omvat, dan wel een zodanige werkvoorraad per medio 1994.
- Een operationeel toegankelijke jurisprudentiedocumentatiesysteem per 1 januari
1994 ten behoeve van de sectoren bestuursrecht (JUDOK), zodat de jurisprudentie van de Raad van State en de sectoren bestuursrecht over en weer raadpleegbaar zijn36.
Resumerend, is het verloop van de `kaderschepping' rond de implementatie van
de eerste fase HRO vooral gedetermineerd geweest door de wijze waarop de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State getracht
hebben overeenstemming te bereiken over de omvang van het personeel dat van

33 Zie brief projectleider HRO aan de stuurgroep HRO, 19 mei 1993.
3a Brief projectleider HRO aan de leden van de stuurgroep HRO, 19 april 1993 en
brief projectleider HRO aan de stuurgroep HRO, 19 mei 1993.
35 Notitie projectleider HRO, 26 januari 1993.
36 Notitie projectleider HRO, 26 januari 1993.
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de Raad van State richting de sectoren bestuursrecht kan worden overgedragen,
de hoeveelheid en het tijdstip van openstelling van vacatures bij de sectoren
bestuursrecht, de werkvoorraden bij de Raad en het tempo van overheveling van
zaken van de Raad naar de rechtbanken. In het begin van het besluitvormingstraject zijn met name `blokkades' van de zijde van de Raad van State ontstaan,
vanwege de alsmaar groeiende instroom van zaken en de `aanzuigende' werking
van de sectoren bestuursrecht met betrekking tot het ervaren personeel van de
Raad van State. Geleidelijk aan groeit echter in de loop van 1993 het besef dat
het nastreven van eigen belangen zonder oog te hebben voor het gezamenlijke
belang niet leidt tot een besluit in bevredigende zin. De belangentegenstellingen
tussen de Raad van State enerzijds en de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken anderzijds zijn daarvoor te groot. Door aan te sturen op een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is het uiteindelijk in 1993 toch mogelijk gebleken om
tussen de actoren overeenstemming te bereiken over de aanpak van het personele
probleem van de Raad van State, gekoppeld aan een verantwoorde implementatie
van de eerste fase HRO. Eén en ander heeft ertoe geresulteerd dat in 1993 een
convenant tussen de actoren is gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd met
betrekking tot de personele consequenties voor de Raad van State gedurende de
inwerkingtreding van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO. Door af te
stappen van strategieën die gericht zijn op een vergroting van de autonomie van
actoren en te opereren in de sfeer van gezamenlijkheid (interactieve strategie) is
het mogelijk gebleken om na lange onderhandelingen afspraken te maken over de
kaders waarbinnen de implementatie van de eerste fase HRO dient plaats te
vinden.

4.3.6 De rol van de sectoren bestuursrecht tijdens de `kaderschepping'
De feitelijke `kaderschepping' heeft zich grotendeels buiten het directe zicht van
de voorzitters van de sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten afgespeeld. Het projectteam HRO is echter op een aantal momenten ten tijde van de
`kaderschepping' in contact getreden met de functionele autoriteiten van de
verschillende arrondissementen. Deze contacten zijn vooral bedoeld geweest om
onder andere zicht te krijgen op de behoeften vanuit de sectoren bestuursrecht
aan rechtsgeleerd en ondersteunend personeel, de huisvestingssituatie en de
omvang van de werkvoorraden. Daarnaast zijn de `bezoekrondes' door leden van
het projectteam HRO benut om de rechtbanken op de hoogte stellen van de
voortgang met betrekking tot de besluitvorming rond de voorbereiding van de
implementatie eerste fase HRO. Veel feitelijke invloed op het verloop en het
resultaat van de `kaderschepping' hebben de rechtbanken echter niet gehad. Formeel gezien is de rechterlijke macht tijdens de `kaderschepping' immers vertegenwoordigd geweest via het ministerie van Justitie. Wel is vanuit de arrondissementen getracht in rechtstreeks overleg met het ministerie van Justitie de
openstelling van vacatures en het toekennen van extra formatieplaatsen zo vroeg
mogelijk te laten geschieden, dit om invoeringsproblemen binnen de sectoren
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bestuursrecht te voorkomen, bijvoorbeeld: het ontstaan van een tekort aan personeel om zaken tijdig te kunnen afdoen, doordat te laat extra formatieplaatsen ter
beschikking worden gesteld (Albers, Voermans en De Waard, 1994a: 28-29).

4.4

Het politieke besluitvormingsproces (1991-1993)

Het resultaat van het besluitvormingsproces, waaraan de Raad van State, de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en (indirect) ook de functionele
autoriteiten van de arrondissementen hebben bijgedragen, is mede vastgelegd in
het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO en een convenant tussen de Raad
van State en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie. Hiermee is de
`kaderschepping' met betrekking tot de eerste fase HRO op ambtelijk niveau
afgerond. Vanaf 1991 is echter ook een ander traject in de besluitvorming in
gang gezet, namelijk de advisering door de Raad van State inzake de inhoud van
het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO en de parlementaire behandeling
ervan.

4.4.1 De advisering door de Raad van State
De Raad bekleedt naast zijn rol als actor in de `kaderschepping' tevens een
andere rol, namelijk die van formeel adviseur inzake het wetsvoorstel voltooiing
eerste fase HRO. Hierdoor ontstaat de situatie dat de Raad van State dient te
adviseren over de inhoud van een wetsvoorstel, waarbij hijzelf tijdens de opstelling ervan - als mede-besluitvormer - in het voorbereidingstraject betrokken
is geweest. De Raad van State krijgt door de rol van adviseur dan ook een extra
mogelijkheid om de inhoud van het wetsvoorstel in een bepaalde richting te
sturen. De Raad doet dat met name door kritiek te leveren op de keuze van het
kabinet om af te wijken van het voornemen om een integrale nota over de
reorganisatie van de rechterlijke macht aan de Raad van State voor te leggen en
in de Staten-Generaal te behandelen (Kamerstukken II 1991~92, 22 495, A, p.
3). De keuze om de HRO fasegewijs te laten plaatsvinden biedt, naar het oordeel
van de Raad, het parlement weinig ruimte om in een later stadium van het
wetgevingsproces majeure koerswijzigingen door te voeren. Bovendien wordt de
politieke besluitvorming door het `opknippen' van de HRO in aparte fasen
ondoorzichtig: `de Raad acht de vrees niet ongegrond dat de thans gekozen
procedure tot een onoverzichtelijke en daardoor verbrokkelde politieke besluitvorming zal leiden' (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 3). Met betrekking tot de keuze om reeds te starten met de voorbereiding van de implementatie
voltooiing eerste fase HRO, alvorens de politieke besluitvorming is afgerond,
wordt eveneens door de Raad sterk van de hand gewezen (Kamerstukken II
1991~92, 22 495, A, p. 4). Gesproken wordt van een `onjuiste handelswijze,
zoals ook bij andere grote reorganisatieprojecten zoals die ten aanzien van het
politiebeheer, met uitvoeringsmaatregelen niet gewacht wordt totdat de politieke
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besluitvorming over de structuur van de herziening is voltooid' (Kamerstukken
II, 1991192, 22 495, A, p.4). Daarnaast legt de Raad van State de vinger op de
`achilleshiel' van de herzieningsoperatie, namelijk de personele, financiële en
organisatorische consequenties van het wetsvoorstel. Mede op grond van interne
informatie waarover de Raad beschikt, komt hij tot de conclusie dat deze aspecten in de Memorie van Toelichting onvoldoende uitgebreid aan de orde worden
gesteld (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 54). Naar het oordeel van de
Raad is hierdoor een evenwichtige belangenafweging `van enerzijds de organisatorische uitvoerbaarheid, de termijn(en) van invoering, de kosten en de financiële
dekking alsmede anderzijds de beoogde toegevoegde waarde die met het wetsvoorstel moet worden gediend niet mogelijk' (Kamerstukken II, 1991192, 22
495, A, p. 54). De Raad lijkt met het bovenstaande kenbaar te willen maken dat
hij de voorstellen inzake de HRO van de hand wijst. Dit is overigens verklaarbaar, gezien het feit dat de Raad van State formatieplaatsen dient in te leveren.
Met het wetsvoorstel voltooiing wordt immers een groot deel van het pakket aan
zaken `weggenomen' en zal in de loop der tijden ook een flinke reductie in de
omvang van het personeelsbestand dienen plaats te vinden.
Overigens beperkt de kritiek zich niet alleen tot de wijze waarop het kabinet
inhoud geeft aan het wetgevingstraject. Ook de keuze van het kabinet om een
dergelijk reorganisatieproces door te voeren in een situatie, waarin de rechtspraak zonder al te grote vertragingen haar doorgang moet kunnen vinden, wordt
als uiterst riskant gezien (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 55). `...De
organisatorische aanpassingen nodig voor de opvang van de voorintegratie, en
voor die vervat in dit wetsvoorstel alsmede de expertise die de arrondissementsrechtbanken met de Arob-zaken en een deel van de Kroon en TwK-zaken nog
moeten opdoen, leidt de Raad tot het oordeel dat sprake is van een in de tijd
overtrokken operatie met een voorzienbaar groot risico-element' (Kamerstukken
II, 1991192, 22 495, A, p. 55). Eerder in zijn advies heeft de Raad zich dan ook
afgevraagd of niet teveel van de `spankracht' van de rechterlijke organisatie
wordt gevergd, waardoor in plaats van een kwaliteitsverbetering een verslechtering van de juridische kwaliteit zal optreden (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495,
A, p. 8). De Raad is van mening dat een gematigder tempo in de uitvoering van
de HRO moet worden aangebracht en dat meer rekening dient te worden gehouden met de effecten van andere wetgevingsoperaties, zoals de invoering van het
NBW en de Awb (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, A, p. 8).
Het kabinet wijst in zijn reactie de kritiek van de Raad van State van de
hand. Ondanks het ontbreken van een integraal plan van aanpak, zijn naar het
oordeel van de regering, voldoende voorzieningen getroffen voor een gecoordineerde aanpak van het implementatietraject en voor de afstemming met
andere wetsvoorstellen. Hiermee wordt gedoeld op de projectstructuur HRO en
de `korte verbindingslijnen' tussen de ambtelijke leiding van de betrokken
ministeries, de Raad van State en de functionele autoriteiten binnen de rechterlijke organisatie (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 55).
Wat betreft de kritiek op de keuze om de operatie in fasen uit te voeren en
reeds te starten met voorbereidingsmaatregelingen geeft het kabinet in zijn reactie

123
aan dat de wetgever met de aanvaarding van het wetsvoorstel voorintegratie de
conceptie van integratie met betrekking tot de civiele, de straf- en de bestuursrechtspraak in eerste aanleg, alsmede rechtspraak in twee instanties heeft aanvaard (Kamerstukken II, 1991~92, 22 495, A, p. 4). Dit betekent naar het
oordeel van het kabinet overigens niet dat het onmogelijk wordt in een later
stadium van de parlementaire besluitvorming wijzigingen door te voeren (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 4). Over het anticiperen op de uitkomst van
het parlementaire debat wordt door het kabinet aangegeven dat het in veel
beleidsoperaties gebruikelijk is, nog vóórdat de politieke besluitvorming over het
wetsvoorstel is afgerond, reeds voorbereidingen te treffen voor de uitvoering van
beleid. Als argument wordt aangegeven dat dit voor een `tijdige en verantwoorde
implementatie' (Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 6) noodzakelijk is.
Tegelijkertijd wordt hierbij echter wel opgemerkt dat geen uitvoeringsmaatregelen zullen worden getroffen die `slechts ten koste van grote personele, financiële
en organisatorische offers kunnen worden teruggedraaid' (Kamerstukken II,
1991192, 22 495, A, p. 6)).

4.4.2 De parlementaire behandeting (Eerste en Tweede Kamer)
Nadat het adviseringstraject van de Raad van State is afgerond en het kabinet zijn
reactie op dat advies kenbaar heeft gemaakt, vindt vervolgens in het voorjaar van
1992 de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer
plaats. Om vertraging in het proces van besluitvorming te voorkomen heeft de
Kamer ervoor gekozen om, naast de behandeling van het wetsvoorstel voorintegratie (21 967), tegelijkertijd een debat op hoofdlijnen over het wetsvoorste]
voltooiing eerste fase HRO te voeren (Handelingen II, 1991~92, p. 4112). Nadat
dit debat op 26 maart 1992 is afgerond, vindt in april van datzelfde jaar de
schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel plaats. Deze schriftelijke behandeling duurt uiteindelijk tot 8 april 1993, wanneer de nota naar aanleiding van het
eindverslag verschijnt. De parlementaire behandeling wordt door middel van
twee debatten in de Tweede Kamer (9 juni en 22 juni 1993) in de zomer van
1993 voortgezet. Uiteindelijk resulteert dit in een stemming (22 juni 1993),
waarbij het wetsvoorstel met algemene stemmen door de Tweede Kamer wordt
aanvaard (Handelingen II, 1992~93, p. 5876).
Net als bij het advies van de Raad van State het geval is geweest, heeft de
Tweede Kamer op een aantal punten kritische geluiden laten horen met betrekking tot de inhoud van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO. De belangrijkste kritiekpunten kunnen worden onderscheiden in:
(1)
Kritiek van politiek-ideologische aard.
(2)
Inhoudelijke kritiekpunten.

(3)

Kritiek van procedurele aard.

ad (1) Kritiek van politiek-ideologische aard
De kritiek van politiek-ideologische aard is met name afkomstig van de fracties
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van de PvdA en Groen Links. De PvdA-fractie wijst in het hoofdlijnendebat met
de minister van Justitie op de `blijvende spanning tussen een ontwikkeling in de
richting van een algemene juridisering van de samenleving en de oude opvatting
dat de rechter niet op de stoel van het bestuur moet gaan zitten, dat immers
democratisch is gelegitimeerd' (Kamerstukken II, 1992l93, 22 495, nr. 5, p.
2)". Met de implementatie van de HRO wordt gekozen voor een systeem van
bestuursrechtspraak boven dat van beroep door een bestuursorgaan. Dit dient
echter volgens deze fractie niet te leiden tot een `legalistisch justitialisme',
waarvoor Struycken reeds in 1910 heeft gewaarschuwd (Kamerstukken II,
1992193, 22 495, nr. 5, p. 2), dat wil zeggen dat vermeden dient te worden dat
`een eindeloze reeks instanties in overprikkeling van het individuele gerechtigheidssentiment een ziekelijk, nooit voldaan, proceslustig geslacht zal kweken'
(Handelingen II, 1991l92, p. 4133). De fractie van Groen Links vraagt zich af
of de HRO nog wel past in het `huidige tijdsgewricht' (Kamerstukken II,
1992l93, 22 495, nr. 5, p. 3)38. Deze fractie is vooral bevreesd voor het ontstaan van `mammoetgerechten'. Daarnaast is Groen Links, net als andere fracties, bezorgd dat door de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl de voordelen van het kantongerecht zullen verdwijnen.
Het gaat hierbij met name om de goede geografische bereikbaarheid van de
gerechten, de laagdrempeligheid, een snelle beslechting van het geschil, etc39.
Ten aanzien van de vrees van de PvdA voor een situatie, waarbij de rechter op
de stoel van de bestuurder gaat zitten en dat een situatie van legalistisch justialisme zal ontstaan, geeft de minister van Justitie aan dat met de introductie van een
systeem van algemene bestuursrechtspraak geenszins de rechter op de stoel van
het bestuur zal gaan zitten (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 6, p. 4). De
rechter verricht immers een juridische toetsing en geen politieke toetsing, aldus
de minister van Justitie. Ondanks dat het gebruik van voorzieningen voor de
rechtsbescherming is toegenomen, is naar het oordeel van de minister tevens het
beeld dat Struycken schetste een `spookbeeld' gebleken (Kamerstukken II,
1992193, 22 495, nr. 6, p. 4-5) De vorming van negentien sectoren bestuursrecht, Arob-rechtspraak in twee instanties en de toepassing van een bezwaarschriftprocedure zal volgens hem niet leiden tot zeer langdurige juridische
procedures over een bestuursrechtelijk geschil. Wat betreft de `passendheid' van
de HRO in het huidige tijdsgewricht, is de minister van mening dat deze operatie
in de loop der tijden niet aan actualiteit heeft ingeboet. In de Memorie van
Antwoord wordt dan ook door de minister van Justitie aangegeven dat `met de
herzieningsoperatie wordt beoogd datgene wat historisch is gegroeid te ordenen

3~ Zie ook Handelingen II, 1992193, p. 4132-4133.
3s Zie ook Handelingen II, 1992193, p. 4123.
39 Handelingen II, 26 maart 1992,
Handelingen II, 9 juni 1993,
Handelingen II, 16 juni 1993.
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en te stroomlijnen, zulks gericht op een kwalitatieve verbetering van de rechtspraak. Dat is thans niet minder noodzakelijk dan het in 1976 het geval was,
integendeel' (Kamerstukken II, 1992~1993, 22 495, nr. 6, p. 7). Over een mogelijke teloorgang van laagdrempelige voorzieningen hoeven de Kamerleden zich
volgens de minister van Justitie geen zorgen te maken. De vormgeving van de
integratie is uitdrukkelijk gericht op het behoud van de voordelen en zelfs
verspreiding ervan over de verschillende onderdelen van de rechtbank nieuwe
stijl (Kamerstukken II, 1992~1993, 22 495, nr. 6, p. 3).

ad (2) Inhoudelijke kritiekpunten
De inhoudelijke kritiekpunten op het wetsvoorstel hebben betrekking op de
volgorde van de fasering van de HRO, de instelling van een voorlopige rechtseenheidvoorziening, de onzekere positie van de Raad van State en op het feit dat
in sommige bestuursrechtelijke geschillen wordt voorgesteld om af te wijken van
het principe van rechtspraak in twee instanties. Over de volgorde van de fasering
is de PvdA-fractie van mening dat éérst het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming dient te worden afgebouwd, alvorens de kantongerechten met de
rechtbanken te integreren in rechtbanken nieuwe stijl, met andere woorden: de
PvdA stelt voor om de tweede en de derde fase HRO om te keren (Kamerstukken II, 1992~93, 22 495, nr. 5, p. 61). De minister van Justitie voelt echter niets
voor een dergelijke omkering, mede gezien de keuze om éérst het gerecht in
eerste aanleg te voltooien, alvorens te starten met een herstructurering van de
hoger beroepsinstanties (Kamerstukken II, 1992193, 22 4985, nr. 6, p. 16). De
grootste inhoudelijke bezwaren zijn echter gericht op de keuze voor een voorlopige rechtseenheidvoorziening. Dit wordt door veel kamerleden als een `vreemde
eend in de bijt' beschouwd (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 5, p. 13).
De Tweede-Kamerleden zijn van mening dat met de instelling ervan wordt vooruitgelopen op de vormgeving van het uiteindelijke stelsel van bestuursrechtelijke
rechtsbescherming in de derde fase HRO. Ook de afwijking in enkele gevallen
van rechtspraak in twee instanties dient in deze context te worden geplaatst. Het
preluderen op de derde fase HRO is in strijd met de afspraak dat niet zal worden
vooruitgelopen op toekomstige beleidsvoornemens. De minister erkent dat er
onduidelijkheid bestaat over de inhoud van de derde fase HRO. Om hierover
meer helderheid te verschaffen belooft hij dat in de huidige kabinetsperiode een
nota zal worden gepresenteerd, waarin een schets wordt gegeven van het uiteindelijke stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming in het kader van de
derde fase HRO (Kamerstukken II, 1992~93, 22 495, nr. 6, p. 14). Ten aanzien
van de rechtseenheidsvoorziening wordt in eerste instantie door het kabinet
vastgehouden aan het standpunt dat een dergelijke voorziening in het belang van
de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling in het leven moet worden geroepen.
Dit blíjkt echter voor de meeste Tweede-Kamerleden onvoldoende aanleiding te
geven om de instelling ervan te ondersteunen, zodat de minister van Justitie in
de nota naar aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken II, 1992193, 22 495,
nr. 10, p. 10) aangeeft het onderdeel met betrekking tot de voorlopige rechtseenheidsvoorziening uit het wetsvoorstel te zullen schrappen. Inzake de toepassing
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van bestuursrechtspraak in twee instanties zijn de Tweede-Kamerleden vooral
benieuwd naar de argumenten die het kabinet hanteert, wanneer wordt afgeweken
van deze regel (Kamerstukken II, 1992~93, 22 495, nr. 5, p. 8). De minister van
Justitie geeft in de Memorie van Antwoord aan dat op basis van drie redenen
afgeweken wordt van de regel dat alle bestuursrechtelijke geschillen in twee
instanties moeten kunnen worden behandeld. Ten eerste vanwege een verantwoorde invoering van de voltooiing eerste fase HRO (Kamerstukken II, 1992193,
22 495, nr. 6, p. 26). Niet alle bestuursrechtelijke zaken kunnen op één tijdstip
tegelijkertijd aan de sectoren bestuursrecht worden overgedragen, omdat dit extra
complicaties in de personele sfeer zal opleveren. Ten tweede vanwege een snelle
beschikbaarheid van een deiinitief rechterlijk oordeel. Het gaat hierbij vooral om
zaken die op grond van een spoedeisend karakter snel moeten worden beslist,
zoals zaken op basis van de Kieswet of de Dienstplichtwet (Kamerstukken II,
1992193, 22 495, nr. 6, p. 26). Ten derde vanwege zogenaamde `kwetsbare'
geschillen. Zaken waar het grote maatschappelijke belangentegenstellingen betreft
(milieuzaken, ruimtelijke ordeningszaken), dienen naar de mening van de minister zo snel mogelijk te worden afgedaan om de duur van onzekerheid zo beperkt
mogelijk te houden (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 6, p. 26).
De Tweede Kamer laat tevens een geluid van zorg doorklinken ten aanzien
van de positie van de Raad van State (Kamerstukken II, 1992~93, 22 495, nr. 5,
p. 19). Zo vragen enkele kamerleden zich af in hoeverre met de overheveling
van beroepszaken, afkomstig van de Raad van State, richting de sectoren bestuursrecht ook niet de problemen van overbelasting worden verplaatst. De
minister van Justitie erkent dat de problemen van de Raad van State groot zijn,
mede gezien de sterke stijging van de instroom van zaken in de periode 19901991. De oplossing van de overbelasting bij de Raad ligt volgens hem niet in een
al te sterke uitbreiding van het aantal staatsraden, omdat hiermee de rechtseenheid teveel in gevaar zal komen, maar in de overdracht van zaken richting de
negentien sectoren bestuursrecht. Met deze overdracht wordt een meer evenwichtige spreiding van de werklast gerealiseerd, waardoor beter met fluctuaties
met betrekking tot de instroom en verwerking van zaken kan worden omgegaan,
aldus de minister van Justitie (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 6, p. 43).
De alsmaar toenemende problemen bij de Raad van State vormt overigens een
potentiële bedreiging voor het tijdstip van de invoering van de voltooiing eerste
fase HRO. De invoering ervan kan worden vertraagd doordat voor het wegwerken van de groeiende achterstanden bij de Raad de formatieve uitbreiding bij de
rechtbanken van ervaren rechtsgeleerd personeel langzamer op gang zal komen
dan is voorzien. Om dit probleem zo gering mogelijk te laten zijn, geeft de
minister van Justitie aan dat extra formatie-ruimte aan de rechtbanken beschikbaar zal worden gesteld, zodat tijdig gestart kan worden met de verdere opbouw
van de sectoren bestuursrecht (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 6, p. 44).
Tussen juli 1993 en 1994 zal dan ook een wervings- en opleidingstraject voor het
rechtsgeleerd en ondersteunend personeel worden ontwikkeld. Nadat het wetsvoorstel voltooiing door de Tweede Kamer is behandeld, wordt een landelijke
wervingscapagne geïnitieerd en per 1 januari 1993 zullen ten behoeve van
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rechters en gerechtssecretarissen, afkomstig van de sectoren bestuursrecht,
oriëntatiestages bij de Raad van State worden georganiseerd. Hierdoor kan
kennis worden opgedaan met de wijze waarop de Raad van State beroepszaken
afdoet (Kamerstukken II, 1992193, 22 495, nr. 6, p. 46 en nr. 13, p. 3). Om de
onzekerheid onder het personeel van de Raad van State omtrent de toekomstige
positie weg te nemen, zal een werkgelegenheidsgarantie worden aangeboden,
naast enkele andere rechtspositionele waarborgen (Kamerstukken II, 1992193, 22
495, nr. 6, p. 46).

ad (3) Procedurele kritiek
De procedurele kritiek heeft betrekking op de wijze waarop de minister van
Justitie de kamer informeert over de voortgang van de HRO. In het debat op
hoofdlijnen (26 maart 1992) heeft Tweede-Kamerlid Kalsbeek aangegeven dat de
wijze waarop de minister van Justitie de Kamer informeert zeer gebrekkig is en
dat zij zich zorgen maakt over het verloop van de HRO. Haar fractie (PvdA)
heeft in datzelfde debat de wens geuit om de HRO tot een groot project te
maken, waarbij de commissie voor de rijksuitgaven zich speciaal dient te belasten met het volgen van de financiële aspecten van de beleidsoperatie (Handelingen II, 1991192, p. 4131). Het voordeel van het bestempelen van de HRO tot
een `groot project' is met name gelegen in het feit dat extra eisen kunnen worden
gesteld aan de te verschaffen informatie aan de Tweede Kamer over de HRO.
Naast deze wens heeft kamerlid Kalsbeek tevens behoefte aan een grondige
evaluatie van de HRO. Hiertoe dient zij tijdens datzelfde debat dan ook een
motie in (Motie Kalsbeek-Jasperse: Kamerstukken II, 1991192, 21 967, nr. 13).
In een brief van de griffier van de vaste commissie voor Justitie aan de minister
van Justitie (d.d. 27 mei 1992) wordt echter aangegeven dat de vaste commissie
`mede gelet op het stadium van besluitvorming van de HRO' ervan afziet om de
HRO als een groot project te beschouwen. Om toch over voldoende informatie
te kunnen beschikken stelt de commissie voor één maal per jaar over de voortgang van het project aan de Tweede Kamer te rapporteren. Tijdens een mondeling overleg van de vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 15
februari 1993 tracht de minister van Justitie de zorg over de voortgang van de
HRO weg te nemen door aan te geven dat de voltooiing eerste fase HRO per 1
januari zal worden geïmplementeerd indien is voldaan aan vier ijkpunten. Bovendien belooft hij, in aanvulling op de huidige documentenstroom met betrekking
tot het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO, de Tweede Kamer met behulp
van halfjaarlijkse voortgangsrapportages op de hoogte te brengen van het verloop
van het reorganisatieproces. Tevens stemt hij toe in het verrichten van een
evaluatieonderzoek (Kamerstukken II, 1992~93, 22 495, nrs. 8 en 10, p. 9
respectievelijk p. 37).
Zoals in het begin van deze paragraaf is aangegeven, komt de behandeling
van het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO door de Tweede Kamer op 22
juni 1993 tot een einde, wanneer de stemming over het voorstel plaatsvindt. Het
voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard, zij het met toevoeging van
enkele amendementen (Wolffensperger en Biesheuvel~Jurgens; ministerie van
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Justitie, informatiebrochure projectteam HRO, 1993). Daarna volgt in oktober
1993 de behandeling ervan in de Eerste Kamer. Uit het verslag van de vaste
Commissie voor Justitie komt naar voren dat de meerderheid van de Eerste
Kamer instemt met het wetsvoorstel (Kamerstukken I, 1993194, nr. 53a, p. 11).
Na een duur van ruim twee jaar~ van het politieke besluitvormingsproces treedt
uiteindelijk per 1 januari 1994 het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO in
werking. De `kaderschepping' is hiermee afgerond, waarna de `toepassing' kan
plaatsvinden.

4.5

Structuurkenmerken (beleids)netwerk `kaderschepping'

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat de (structuur)kenmerken van een netwerk
kunnen worden beschreven door gebruik te maken van de concepten:
- interdependentie;
- pluriformiteit~verbondenheid;
- autonomie;
- verwevenheid;

- professionalisering;
- machtsverhoudingen.
In deze paragraaf zullen de concepten worden gekoppeld aan het (beleids)netwerk dat is verbonden aan de `kaderschepping'.
De `kaderschepping' heeft primair plaatsgevonden rond interacties tussen drie
centrale actoren, te weten de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
de Raad van State". De functionele autoriteiten van de rechtbanken (directeur
gerechtelijke diensten, rechtbankpresident, voorzitter sector bestuursrecht) zijn
`op afstand' bij de kaderschepping betrokken geweest. In de onderhandelingen
met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Raad van State heeft immers
het ministerie van Justitie als vertegenwoordiger van de rechtbanken opgetreden.
Overigens betekent de afwezigheid op het niveau van de `kaderschepping' niet
dat de rechtbanken op generlei wijze invloed op het besluitvormingsproces
hebben weten uit te oefenen. Door deelname van een lid van de rechterlijke
macht aan het projectteam HRO en aan verschillende werkgroepen is gepoogd de
zeggenschap van de rechterlijke macht met betrekking tot de vaststelling van de
inhoud van het HRO-beleid te verzekeren. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken maakt deel uit van de `kaderschepping' vanwege zijn (beheers)verantwoordelijkheid voor de Hoge Colleges van Staat, waaronder begrepen de Raad

ao Rekenend vanaf de opdracht aan de Raad van State voor een advies inzake het
wetsvoorstel d.d. 13 juli 1991 ( Kamerstukken II, 1991192, 22 495, A, p. 1).
at

En incidenteel het ministerie van Financíën via deelname aan een subwerkgroep of
via rechtstreekse onderhandelingen met het ministerie van Justitie en Binnenlandse
Zaken over de financiering van de operatie.
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van State. Deze (beheers)verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in het feit
dat het budget en het aantal formatieplaatsen van de Raad van State door dit
ministerie worden vastgesteld. De Raad van State vormt een belangrijk onderdeel
van het netwerk, doordat met de implementatie van de eerste fase HRO een
groot deel van zijn rechtsprekende taken in eerste aanleg aan de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken wordt overgedragen. Tegelijkertijd vindt met
deze overdracht een geleidelijke reductie van de formatieve omvang plaats en
wordt het rechtsprekende deel van de Raad geherstructureerd, waarbij de afdelingen rechtspraak en geschillen van bestuur worden geïntegreerd in één nieuw te
vormen afdeling bestuursrechtspraak. Het ministerie van Justitie neemt als
`initiator' deel aan het beleidsnetwerk. Het ministerie heeft het voortouw in de
ontwikkeling van beleidsplannen met betrekking tot de HRO en is verantwoordelijk voor het (financiële) beheer van de arrondissementen. Tussen de functionele
autoriteiten van de arrondissementen bestaat sedert 1991 een beheersrelatie `op
afstand' vanwege de aanstelling van negentien directeuren gerechtelijke diensten
(voorheen directeuren gerechtelijke ondersteuning).
Ten aanzien van het eerste (structuur)kenmerk, interdependentie, kan worden
opgemerkt dat de bij de `kaderschepping' betrokken actoren in verschillende
mate wederzijds afhankelijk zijn. Zo is het ministerie van Justitie voor de implementatie van de eerste fase HRO afhankelijk van het ministerie van Binnenlandse
Zaken omdat grote structurele en personele consequenties voor de Raad van State
zullen optreden. Het ministerie van Justitie is echter voor de medewerking aan
de implementatie van de eerste fase HRO afhankelijk van de bereidwilligheid van
de Raad van State, respectievelijk de functionele autoriteiten van de negentien
rechtbanken. Op deze categorie actoren is immers de herstructurering gericht.
Omgekeerd zijn zowel de Raad van State als de rechtbanken afhankelijk van de
beide departementen, daar waar het personele, financiële en materiële voorzieningen betreft (formatieplaatsen, huisvesting, automatiseringsapparatuur, etc.).
Tussen de Raad van State en de sectoren bestuursrecht daarentegen bestaat
gedurende de `kaderschepping' geen meerzijdige, maar een eenzijdige afhankelijkheidsrelatie. Deze eenzijdigheid komt tot uitdrukking in de behoefte van de
rechtbanken aan goed gekwalificeerd personeel, afkomstig van de Raad van
State. De Raad daarentegen heeft getracht tijdens de `kaderschepping' zoveel
mogelijk personeel binnen de muren van het gebouw te houden. Een massale
leegloop van personeel kan men zich niet veroorloven, gezien de grote instroom
van zaken en de achterstanden in de afdoening van zaken. Daar waar gesproken
kan worden van een zekere mate van afhankelijkheid van de rechtbanken, heeft
dat betrekking op het tijdstip waarop vacatures bij de sectoren bestuursrecht zijn
opengesteld. Hoe later het tijdstip van openstelling, des te langer de Raad van
State ervaren personeel heeft weten te behouden.

Uit het bovenstaande kan reeds worden afgeleid dat de inhoudelijke pluriformiteit
met betrekking tot de gehanteerde probleemdefinities, doelen en belangen van
actoren groot is. Met name de belangentegenstelling tussen de Raad van State
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enerzijds en de initiatiefnemers van de HRO anderzijds, heeft het verloop van de
`kaderschepping' gedurende een lange tijd parten gespeeld. De Raad is van
mening dat niet al teveel van zijn rechtsprekende taken kunnen worden afgenomen, omdat hiermee zijn andere taak - advisering inzake wetgeving - onder
druk komt te staan. Bovendien stelt de Raad zich op het standpunt dat zo min
mogelijk ervaren personeel van de Raad van State aan de rechtbanken kan
worden afgestaan, gezien de grote werkvoorraden en de instroom van zaken.
Lijnrecht tegenover de belangen van de Raad staan de belangen van het ministerie van Justitie (en ook die van het ministerie van Binnenlandse Zaken). Het
ministerie van Justitie is van mening dat de eerste fase HRO zoveel mogelijk
volgens planning dient te geschieden. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat een
deel van het ervaren personeel van de Raad van State, nog vóórdat de eerste fase
HRO haar beslag heeft gekregen, wordt `overgeheveld' naar de sectoren bestuursrecht. De functionele autoriteiten van de rechtbanken hebben met name
invloed op het ministerie van Justitie uitgeoefend om zo vroeg mogelijk extra
formatieplaatsen beschikbaar te stellen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a en
1994b). Hiermee is gepoogd implementatieproblemen biruien de sectoren bestuursrecht te voorkomen, doordat bijvoorbeeld te weinig ervaren rechtsgeleerd
personeel beschikbaar is voor de afdoening van (voormalige) Arob- en TwKzaken. De belangen van het ministerie van Justitie lopen op dit punt dus parallel
aan die van de sectoren bestuursrecht. Beide actoren willen zoveel mogelijk
personeel van de Raad van State richting de sectoren bestuursrecht zien te
`loodsen'. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich gecommitteerd aan
de HRO, waardoor ook dit ministerie de zijde heeft gekozen van Justitie en de
sectoren bestuursrecht.
De pluriformiteit, uitgedrukt in het aantal actoren dat aan de `kaderschepping' heeft deelgenomen, is daarentegen gering. De `kaderschepping' heeft zich
immers primair voltrokken in een interactie tussen de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken, de Raad van State en - op enige afstand - de functionele
autoriteiten van de arrondissementen.

De mate van geslotenheid van het netwerk is ten opzichte van zijn omgeving
groot te noemen. De besluitvorming geschiedt grotendeels binnen de projectstructuur HRO, waarbij alleen de direct betrokkenen, te weten de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State toegang hebben tot de
`besluitvormingsarena'. In deze arena handelen de actoren overigens vanuit een
combinatie van juridische en politiek-economische rationaliteit. Juridische argumenten ter onderbouwing van de noodzaak van de voltooiing eerste fase HRO,
zoals een verhoging van de juridische kwaliteit, worden met politiek-economische argumenten aangevuld. Zo wordt bijvoorbeeld door de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken een efficiëntie-verbetering verwacht indien deze
fase wordt ingevoerd. Via andere werkwijzen met `diepere' delegatiepatronen
wordt getracht het produktíeniveau inzake de afdoening van bestuursrechtelijke
geschillen te verhogen en een optimale mix te bereiken tussen de aard van het
geschil en de hoeveelheid in te zetten personeel.
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Wat betreft de mate van autonomie kan worden geconstateerd dat dit per
actor verschillend is. De rechterlijke macht (rechtbanken) en ook de Raad van
State zijn onafhankelijke rechtsprekende instanties. Qua werkwijzen opereert men
autonoom ten opzichte van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.
Omdat de (voltooiing) eerste fase HRO met name `winst' biedt voor de sectoren
bestuursrecht, vanwege de introductie van een nieuw aantrekkelijk rechtsgebied
(het voormalige Arob-recht) en uitbreiding van formatieplaatsen, zijn deze sectoren bestuursrecht ten tijde van de `kaderschepping' ontvankelijk voor stuursignalen vanuit de zijde van het ministerie van Justitie. De relatieve geslotenheid van
de rechtbanken ten opzichte van het ministerie van Justitie wordt dan ook tijdelijk `opgeheven' en er wordt steun gegeven aan de uitvoering van de plannen van
de HRO. Omdat de Raad van State met de eerste fase HRO een `verlies' zal
moeten incasseren, is de strategie van de Raad met name gericht op een vergroting van de geslotenheid en autonomie. De Raad opereert geïsoleerd ten opzichte
van de andere actoren en tracht zoveel mogelijk zijn eigen belangen veilig te
stellen. Omdat in de loop van de `kaderschepping' duidelijk wordt dat de plannen
rond de eerste fase HRO door de Raad van State niet zijn tegen te houden, lijkt
de geslotenheid plaats te maken voor een codperatieve houding. Door middel van
een gezamenlijk optreden van de drie centrale actoren wordt gepoogd zoveel
mogelijk de verschillende belangen met elkaar in overeenstemming te laten
komen. Een concreet resultaat van dat optreden is de ondertekening van een
convenant tussen de Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.
De verwevenheid tussen de actoren, dat wil zeggen de mate waarin de actoren
elkaar treffen in andere `spelen' (interactie-situaties) is groot te noemen. Met
name door de opzet van een afzonderlijke projectstructuur HRO zijn de actoren
in verscheidene besluit- en adviesgremia vertegenwoordigd. Het gaat hierbij om
deelname aan de stuurgroep HRO, de klankbordgroepen wetgeving en implementatie, de (sub)werkgroepen en de adviesraad HRO. Bovendien bestaan tussen de
actoren verschillende bilaterale contacten, zoals tussen de Raad van State en de
sectoren bestuursrecht over bijvoorbeeld jurisprudentie e.d.'Z.

Het netwerk rond de `kaderschepping' kan worden getypeerd als een netwerk
van professionals. De meeste bij de `kaderschepping' betrokken actoren zijn
ervaren juristen. De discussies en argumenten voor of tegen een bepaalde aanpak
wordt dan ook voornamelijk gedomineerd door een juridische rationaliteit,
aangevuld met een politiek-economische. De dominantie in het denken in termen
van een juridische rationaliteit is bijvoorbeeld terug te vinden in de manier
waarop de voormalige Arob-rechtspraak in twee instanties structureel en procedureel dient te worden vormgegeven. Overigens worden de debatten niet alléén
gedomineerd door juristen. Ook vanuit andere disciplines, zoals van de zijde van
a2 Met andere woorden de HRO voltrekt zich binnen het beleidsterrein van de `rechtspleging' .
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het ministerie van Financiën - daar waar het de financiering van de operatie
betreft - is getracht input te leveren aan de beleidsvoorbereiding van de eerste
fase HRO.
Wat betreft het laatste structuurkenmerk, de relatieve machtsverhoudingen tussen
actoren, kan worden vermeld dat de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken over potentiële machtsbronnen ten opzichte van de Raad van State en de
rechtbanken beschikken. Het gaat hierbij vooral om de zeggenschap over het
personele en (op afstand) financiële beheer van de betrokken rechtsprekende
colleges. Niet goed functioneren van beide colleges kan dan ook in theorie
worden `bestraft' met een reductie in financiële of formatieve zin. Tijdens de
`kaderschepping' is juist met name dit instrument ingezet in de onderhandelingen
met de Raad van State en de sectoren bestuursrecht over de vormgeving en
inrichting van de eerste fase HRO. Naast beheersmacht, kennen de beide ministeries tevens `wetgevingsmacht', dat wil zeggen de mogelijkheid om via de
voorbereiding van wetsvoorstellen invloed uit te oefenen op de structuur en
werking van de gerechten. Zowel de Raad van State als de sectoren bestuursrecht
beschikken echter ook over eigen machts- en invloedsmiddelen. Zo kunnen de
Raad en de sectoren bestuursrecht met behulp van hun juridische expertise
invloed trachten uit te oefenen op de koers van de `kaderschepping'. Daarnaast
heeft de Raad van State op grond van zijn adviserende functie ínzake wetgeving
een extra invloedsmiddel in handen, dat ten tijde van de `kaderschepping' ook is
benut om de plannen in een gunstige richting te beïnvloeden. Bovendien kunnen
de Raad en de rechtbanken tevens `hindermacht' toepassen, indien de `kaderschepping' zich in een voor deze actoren ongunstige richting beweegt. Vooral in
de beginfase van de `kaderschepping' heeft de Raad van State gepoogd met
behulp van `hindermacht' de plannen rond de HRO te wijzigen. Ondanks de
alarmerende berichten over de massale uitstroom van ervaren personeel via onder
meer het jaarverslag van de Raad en berichten in de media is de toepassing ervan
uiteindelijk niet effectief gebleken. Wel heeft het de duur van besluitvorming
aanzienlijk vertraagd voordat overeenstemming kan worden bereikt tussen de
Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Een verklaring voor het feit dat de `hindermacht' van de Raad van State niet
voldoende krachtig is geweest om de besluitvorming van de eerste fase HRO te
blokkeren is gelegen in het feit dat de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken via de toepassing van beheersmacht en wetgevingsmacht het gehele
besluitvormingsproces hebben weten te domineren. Daarnaast is ook de coalitievorming van de beide departementen met de rechtbanken voor het verloop van
het besluitvormingsproces van belang geweest. De rechtbanken zien met de
implementatie van de eerste fase HRO winstmogelijkheden (uitbreiding sector
bestuursrecht en overkomst interessant rechtsgebied), waardoor deze steun bieden
aan de plannen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. De Raad
van State komt in de loop van het besluitvormingsproces dan ook in een minderheidspositie te verkeren, waardoor de Raad uiteindelijk de implementatie van
voltooiing eerste fase HRO - zij het onder bepaalde randvoorwaarden - accepteert.
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4.6

Percepties van actoren met betrekking tot het resultaat van de `kaderschepping'

Nadat de kaders ten behoeve van de implementatie zijn bepaald, zijn - net als
bij de voorintegratie het geval was - in de zomer van 1993 door de arrondissementen plannen van aanpak opgesteld. In deze plannen van aanpak is aangegeven
op de welke wijze de sectoren bestuursrecht verder worden opgebouwd en welke
personele, financiële en materiële voorzieningen daarvoor noodzakelijk zijn. De
`kaderschepping' zèlf heeft zich grotendeels buiten de invloedssfeer van de
rechtbanken afgespeeld. Met name is bestudeerd op welke wijze de personele
problematiek bij de Raad van State en de sectoren bestuursrecht kan worden
opgelost. Uit de intervíews met enkele leden van het projectteam HRO is gebleken dat door het expireren van bepaalde wetten (waaronder de TwK) en de
verwevenheid van de operatie met andere invoeringsprocessen van nieuwe wetten
er een grote tijdsdruk heeft gestaan op de voorbereiding van de implementatie
voltooiing eerste fase HRO. De planning van het voorbereidingsproces is echter
in de loop van de `kaderschepping' vertraagd vanwege alarmerende signalen over
een sterke groei van het zaakaanbod en de voorraden bij de Raad van State.
Omdat meer formatieplaatsen beschikbaar moeten worden gesteld dan is voorzien, ontstaat een financieringsprobleem. De kosten van de voltooiing eerste fase
HRO zijn verdubbeld, waardoor gezocht dient te worden naar additionele financieringsbronnen. Uiteindelijk is dit ook gelukt (onder andere via een verhoging
van de griffierechten, de inzet van een jurístenpool, etc.), zodat per 1 januari
1994 extra formatieplaatsen aan de sectoren bestuursrecht beschikbaar kunnen
worden gesteld. Ten aanzien van het overleg met de Raad van State en het
ministerie van Binnenlandse Zaken kan worden geconstateerd dat veel tijd is
gestoken in het voeren van overleg en het bereiken van commitment. Dit heeft
na een langdurig onderhandelingsproces geresulteerd in een draagvlak voor de
implementatie van de eerste fase HRO. Met de rechtbanken zijn ten tijde van de
voorbereiding van de eerste fase HRO afspraken gemaakt over het tijdstip van
beschikbaarstelling en de omvang van extra formatieplaatsen. Voor het ondersteunend personeel is in augustus 1993 vanuit het ministerie van Justitie een
landelijke wervingscapagne gehouden. Het rendement van deze campagne heeft
echter niet het beoogde effect gehad, aldus de geïnterviewde leden van het
projectteam. De werving van rechters is gecompliceerder geweest. Ondanks de
intensieve inspanning van de selectiecommissie voor rechters, de Commissie
Aantrekken Leden Rechterlijke Macht (CALRM), is het moeilijk gebleken tijdig
voldoende rechters aan te trekken. Deels is dit ook veroorzaakt doordat pas met
de werving kan worden gestart nadat het wetsvoorstel voltooiing door het parlement is goedgekeurd.

Als aan de voorzitters van de sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten
wordt gevraagd hoe zij het resultaat van de `kaderschepping' percipiëren, dan
kan worden geconstateerd dat grosso modo de meerderheid vindt dat, mede
onder invloed van de steun van het ministerie van Justitie, vooral op het vlak van
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de werving van het ondersteunend personeel, men voldoende medewerkers heeft
weten aan te trekken. Voor het recruteren van rechtsgeleerd personeel zijn de
problemen daarentegen groter geweest. Naar het oordeel van de sectorvoorzitters
en de rechtbankpresidenten is dit door drie factoren veroorzaakt. Ten eerste door
de geografische ligging van sommige rechtbanken. Rechtbanken die ver buiten
de Randstad zijn gelegen hebben weinig tot geen ervaren personeel van de Raad
van State weten aan te trekken. Ten tweede door de naar het oordeel van de
geïnterviewden (te) lange selectieprocedures voor buitenstaanders via de
CALRM. Gemiddeld genomen duurt het ongeveer twee jaar voordat een buitenstaander als lid van de rechterlijke macht kan worden aangesteld. In een periode
waar een grote behoefte bestaat aan ervaren rechtsgeleerd personeel is deze
termijn te lang. Ten derde heeft het convenant tussen de Raad van State en de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken slechts ten dele het beoogde doel
bereikt. De voorzitters van de sectoren bestuursrecht zijn van mening dat onvoldoende ervaren en gekwalificeerd personeel van de Raad van State aan de
rechtbanken ter beschikking is gesteld. In de praktijk heeft dit als consequentie
gehad dat enkele sectoren bestuursrecht `geweigerd' hebben om een deel van het
door de Raad ter beschikking gestelde personeel als rechter in het personeelsbestand van de rechtbank op te nemen. Een ander deel van het personeel dat voor
de sectoren bestuursrecht wel aantrekkelijk is, is echter bij de Raad van State
gebleven, mede om de werkvoorraden weg te werken.

4.7

Strategie en sturing

Ten behoeve van de `kaderschepping' is met behulp van een afzonderlijke
projectstructuur HRO een `arrangement' (Teisman, 1992) gecreëerd, waarin de
beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO heeft plaatsgevonden. Voor de
ambtelijke besluitvorming is de stuurgroep HRO in het leven geroepen. De
deelname aan de vergaderingen van deze stuurgroep is alleen weggelegd voor
vertegenwoordigers van de Raad van State en de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken. De functionele autoriteiten van de arrondissementen zijn
van deelname aan de vergaderingen van stuurgroep uitgesloten. Zij hebben hun
stem met name moeten laten doorklinken via de afzonderlijke besprekingen met
het ministerie van Justitie, via het lid van het projectteam HRO, dat tevens deel
uitmaakt van de rechterlijke macht of via deelname aan één van de (sub)werkgroepen en klankbordgroepen.
Het ministerie van Justitie heeft gedurende de `kaderschepping' voornamelijk
de rol van `initiator' op zich genomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken
heeft daarbij ondersteuning verleend. Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk geweest voor de opstelling van (concept-)plannen en afspraken met betrekking tot de oplossing van de knelpunten bij de Raad van State en het kader
waarbinnen de uitvoering van de eerste fase HRO dient plaats te vinden. De
plannen die zijn opgesteld en de voorstellen die zijn gelanceerd, vinden hun basis
in de adviezen die door de verscheidene (sub)werkgroepen van de projectstruc-
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tuur in een aantal rapporten is neergelegd. De Raad van State bekleedt (net als
de rechtbanken) gedurende de `kaderschepping' de rol van 'reactor'. Dat wil
zeggen dat de Raad de mogelijkheid krijgt om tijdens de vergaderingen van de
Stuurgroep te reageren op de plannen en de voorstellen van de `initiator'. Eigen
initiatief van de zijde van de Raad van State is zeer beperkt gebleken.
In de beginfase van de `kaderschepping' (in 1990) zijn de drie centrale
actoren primair gericht op de realisatie van eigen doelen en belangen. Van
`doelvervlechting' lijkt geen sprake te zijn. Zo streeft het ministerie van Justitie
naar een zo spoedig mogelijke en vlekkeloze implementatie van de voltooiing
eerste fase HRO. Hiervoor is het noodzakelijk dat de sectoren bestuursrecht over
voldoende rechtsgeleerd en ondersteunend personeel beschikken. Dat de Raad
van State te kampen heeft met een overbelasting, daarvoor lijkt het ministerie
van Justitie weinig oog te hebben. Dit probleem dient (deels) gescheiden te
worden gezien van de implementatie eerste fase HRO. Zo veel mogelijk personeel van de Raad van State overhevelen naar de rechterlijke macht is het streven
van het ministerie van Justitie. De Raad van State daarentegen heeft alleen
belang in een spoedige invoering van de HRO als daarmee de knelpunten bij de
Raad van State kunnen worden opgelost. Het lijkt er echter op dat alleen maar
de problemen door de invoering ervan zullen worden vergroot, omdat het ministerie van Justitie fors in het personeelsbestand van de Raad wil snoeien ten
gunste van de sectoren bestuursrecht. Als gevolg hiervan tracht de Raad van
State tijdens de `kaderschepping' zoveel mogelijk afstand te creëren ten opzichte
van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Beide ministeries spreken
dan ook van een `geïsoleerde' opstelling van de Raad. De keuze om een dergelijke `autonomiebestendige' strategie te volgen is ingegeven uit lijfsbehoud, met
name om een sterke uitstroom van ervaren personeel te kunnen tegenhouden.
Ook de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken voeren in eerste instantie
een dergelijke strategie, waarbij eenzijdig wordt gepoogd bepaalde beleidsvoorstellen op te leggen. Hierdoor ontstaat in de loop van het besluitvormingsproces
(medio 1992) als het ware een soort patstelling. De belangen van de Raad van
State en de twee ministeries staan lijnrecht tegenover elkaar, waardoor de voortgang in het proces flinke vertraging oploopt. Uit de koker van de werkgroep
implementatie43 komt uiteindelijk hiervoor een oplossing door aan te sturen op
een aanpak waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen
van de verschillende actoren. De drie centrale actoren zien in dat een `autonomíebestendige' strategie niet leidt tot een snelle besluitvorming en men gaat over
tot een `interactieve' strategie. De Raad van State en de ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken trachten tot een gezamenlijke aanpak van de knelpunten
in de voorbereiding van de voltooiing eerste fase HRO te komen. Dit resulteert
in de opstelling van een convenant, waarin een dergelijke aanpak tot uitdrukking
komt. Afgesproken wordt dat, gegeven de sterke instroom van zaken en de
werkvoorraden, minder personeel van de Raad van State richting de rechtbanken

a3 Zie brief voorzitter werkgroep implementatie aan de stuurgroep HRO, 12 maart
1993.
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zal vertrekken. Bovendien zal, ter verkleining van de knelpunten bij de Raad,
een interdepartementale juristenpool worden gecreëerd die kan worden ingezet
bij de behandeling van zaken bij de Raad van State (en de rechtbanken). De
sectoren bestuursrecht daarentegen krijgen eveneens extra formatieplaatsen
toegewezen, zodat ook daar de implementatieproblemen binnen de perken kunnen
worden gehouden. Voorts wordt afgesproken dat een gezamenlijk personeelsbeleid ten aanzien van de werving en selectie van nieuw personeel zal worden
gevoerd, waardoor geen ongelijke behandeling zal optreden tussen het personeel
dat wordt aangetrokken voor de Raad van State en het personeel dat ten behoeve
van de sectoren bestuursrecht wordt geworven. Hiermee is een situatie gecreëerd
die heeft geleid tot een voor alle drie de betrokken actoren `bevredigend' besluit.
Zowel de belangen van de Raad van State alsmede de belangen van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn, daar waar mogelijk, meegenomen
in het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO en de daarbij behorende implementatieplannen.

De sectoren bestuursrecht hebben de `kaderschepping' op afstand gevolgd. Zij
zijn dan ook niet rechtstreeks bij de besluitvorming betrokken geweest. Slechts
op indirecte wijze, via het projectteam HRO, de (sub)werkgroepen e.d. is door
de sectoren bestuursrecht gepoogd zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op het
verloop van de `kaderschepping' .

4.8

Slot

In dit hoofdstuk is de voorbereiding van het implementatieproces van de eerste
fase HRO aan de orde gesteld. Hierbij is ingegaan op de wijze waarop door de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State de uitvoeringskaders zijn bepaald. Tevens is aandacht besteed aan het politieke besluitvormingsproces, waarbij met name de advisering over het wetsvoorstel door de
Raad van State en de behandeling ervan in de Eerste en Tweede Kamer van
belang is. Ook is in dit hoofdstuk een analyse gegeven van enkele relevante
kenmerken van het (beleids)netwerk rond de voltooiing eerste fase HRO. Tot slot
zijn tevens de percepties van actoren aan een nadere beschouwing onderworpen
en is stilgestaan bij de wijze waarop bepaalde strategieën en sturingsinstrumenten
tijdens de `kaderschepping' zijn toegepast. In hoofdstuk vijf wordt vervolgens
een schets gegeven van het feitelijke implementatieproces en de resultaten van de
voltooiing eerste fase HRO.

Hoofdstuk 5
De eerste toepassing

5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk wordt gestart met een schets van één van de resultaten van de
voltooiing eerste fase HRO, te weten de vorming van rechtbanken nieuwe stijl'.
In paragraaf 5.2 wordt een beschrijving gegeven van de gewijzigde structuur van
de organisatie, de ontwikkeling van nieuwe besluitvormings- en overlegstructuren
en de prestaties van de `klassieke' sectoren van de rechtbank, te weten de sectoren strafrecht en civiel recht. Vervolgens komen in paragraaf 5.3 de vorming en
werking van de sectoren bestuursrecht aan bod.
Worden in de paragrafen 5.2 en 5.3 vooral momentopnames gegeven van de
structuur en werkwijzen van de rechtbanken nieuwe stijl en de sectoren bestuursrecht, in paragraaf 5.4 staan daarentegen vooral de percepties met betrekking tot
het procesverloop en het resultaat van de voltooiing eerste fase HRO centraal.
Voor de beschrijving van deze percepties is gebruik gemaakt van de interviews
die in 1994 met de rechtbankpresidenten, de voorzitters van de sectoren bestuursrecht en enkele DGD's zijn gevoerd. De invloed van de voltooiing eerste fase
HRO op de rechtbank `als geheel' wordt in paragraaf 5.5 aangegeven.
Omdat de HRO zich voltrekt temidden van andere beleids- en wetgevingsoperaties en invloed ondervindt van tal van omgevingsfactoren, zoals de autonome groei van de instroom van zaken, wordt in paragraaf 5.6 stilgestaan bij de
invloed van deze factoren op het verloop van het implementatieproces voltooiing
eerste fase HRO. Tot slot wordt in paragraaf 5.7 aandacht geschonken aan de
wijze waarop de `toepassing' door de betrokken actoren is gestuurd en welke
sturingsinstrumenten het ministerie van Justitie bij dit integratieproces heeft
gehanteerd.

5.2

De rechtbank nieuwe stijl

5.2.1 Organisatiestructuur
Onder invloed van de eerste fase HRO heeft zich binnen de rechtbanken een
grootscheepse herstructurering voltrokken. Zo wordt het beeld van de `klassieke'
rechtbanken - dat wil zeggen de rechtbanken, zoals deze vóór de implementatie
van de HRO zijn gestructureerd - bepaald door een indeling in kamers, waarbij
deze kamers door een kamervoorzitter (op het niveau van een vice-president)
t

Het resultaat van de implementatie van de voorintegratie eerste fase HRO is ín
hoofdstuk twee beschreven.
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worden voorgezeten (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 24). Als gevolg van
de vorming van een nieuwe sector bestuursrecht en de daarmee gepaard gaande
groei van de omvang van rechtbanken is, in aanvulling op de kamerindeling, het
sectormodel geïntroduceerd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 24). De
meeste rechtbanken nieuwe stijl kennen een sector bestuursrecht, strafrecht en
civiel recht. Omdat de rechtbanken vrij zijn om zelf een indeling in sectoren aan
te brengen, kunnen deze ook over een familiesector, een jeugdsector en~of een
kort-geding-sector beschikken. De leiding van het rechterlijk deel van een sector
is in handen van een sectorvoorzitter, die tevens de functie van codrdinerend
vice-president kan vervullen ( Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 24). Onder
de sectorvoorzitter ressorteren enkele vice-presidenten, die aan een bepaalde
groep rechters leidinggeven. Aan het hoofd van de rechtbank staat een rechtbankpresident, die de algemene verantwoordelijkheid draagt voor een goed
functioneren van de rechtbank (Ministerie van Justitie, 1992: 8-10).
Het ondersteunende deel van een sector is georganiseerd via het principe van
de `unitstructuur' (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31). Een unit bestaat
uit een groep medewerkers, die ondersteunende werkzaamheden verricht ten
behoeve van rechters. Hierbij dient overigens een onderscheid te worden gemaakt tussen het secretariaat en de administratie ( de griffie). Een unit wordt
geleid door een unitcoórdinator (UNCO).

Rechtsgeleerd personeel
Rechtbankpresident
(Coórdinerende vice-presidenten)

Sectorvoorzitter
sector
bestuttrsrecht

Sectorvoorzitter
sector
civielrecht

Kamervoorzitter
rechters

Kamervoorzitter
rechters

Secretarissen
adnunistratie

Secretarissen
administratie

UNCO

Kamervoorzitter
rechters
Secretarissen
administratie

UNCO
HGO

Afbeelding 5.1

Sectorvoorzitter
sector
strafrecht

UNCO
ondersteunend personeel

Organogram rechtbank nieuwe stijl
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In de grootste rechtbanken van Nederland, waaronder Amsterdam, is echter één
unit ten behoeve van een sector niet voldoende. Deze rechtbanken beschikken
per sector over meer units (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31). In
verband met de afstemming tussen deze units zijn dan ook zogenaamde sectorcoordinatoren (SECCO's) aangesteld, die verantwoording schuldig zijn aan het
hoofd gerechtelijke ondersteuning (HGO).

5.2.2 Besluitvormings- en overlegstructuren
Met het toenemen van de omvang van de rechtbanken en de introductie van een
nieuwe sector bestuursrecht is een formalisering van de besluitvormingsstructuur
noodzakelijk gebleken (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 25). Binnen de
`klassieke' rechtbanken bestaat weinig behoefte aan een dergelijke formalisatie.
De overzichtelijkheid is, zonder een sectorindeling, voor een rechtbankpresident
groot genoeg om langs andere wegen sturing te geven aan de rechtbank. Zo
wordt bij iedere rechtbank enkele keren per jaar een rechtbankvergadering
gehouden (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 25). Tijdens deze vergadering,
waaraan alle betrokken rechtbankrechters deelnemen, worden nieuwe rechters
officieel geïnstalleerd en wordt een zittingsrooster (welke rechter heeft binnen
welke sector(en) zitting?) vastgesteld. Bovendien kunnen gedurende de rechtbankvergaderingen actuele thema's over rechtspraak en de organisatie ervan aan
de orde worden gesteld. In aanvulling op de rechtbankvergadering heeft bij de
meeste rechtbanken tevens een presidium bestaan, waarin alle vice-presidenten,
de rechtbankpresident en het HGO vertegenwoordigd zijn (Albers, Voermans,
De Waard, 1994b: 25). Het presidium is vooral belast met de dagelijkse managementaangelegenheden van een rechtbank, zoals de beheersing van de instroomluitstroom van zaken, de ontwikkeling van het personeelsbeleid, etc.
Echter met het `uitdijen' van de rechtbanken is ook het aantal vice-presidenten
sterk toegenomen. Hierdoor is in de loop der jaren de slagvaardigheid inzake de
besluitvorming in het geding gekomen, aldus enkele rechtbankpresidenten. Om
deze slagvaardigheid te vergroten hebben de meeste rechtbanken besloten om
hetzij het presidium op te heffen, hetzij dit voor een andere functie te bestemmen. Bij het laatste dient gedacht te worden aan de functie van klankbordgroep
ten behoeve van het nieuwe besluitvormend gremium van de rechtbank, namelijk
het dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur wordt zitting genomen door de
sectorvoorzitters (in de functie van co6rdinerend vice-president), een (waarnemend) rechtbankpresident en het HGO (Albers, Voermans, De Waard, 1994b:
25). De besluitvorming in dit orgaan geschiedt op basis van consensus en het
non-interventie-principe. Het laatste houdt concreet in dat de ene sectorvoorzitter
het functioneren van een andere sector niet al te sterk bekritiseert, maar dat in de
sfeer van gezamenlijkheid wordt gewerkt aan beleid en uitvoering. In paragraaf
5.5.1 zal hierop nog worden teruggekomen.

Tijdens de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO is tevens een
nieuwe `managementfunctie' geïntroduceerd, te weten het cobrdinerend vice-
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presidentschap (Albers, VoetTrtans, De Waard, 1994b: 26). Uit de gesprekken
met sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten is gebleken dat dit in de praktijk
veelal een sectorvoorzitter is, die als integraal manager verantwoordelijk wordt
gesteld voor het `reilen en zeilen' van een sector. In de grote rechtbanken
bestaan meer codrdinerende vice-presidenten dan er sectoren zijn, dit in tegenstelling tot de kleine rechtbanken, waar juist in een enkel geval zèlfs minder
cobrdinerende vice-presidenten zijn aangesteld dan er sectoren aanwezig zijn. Bij
de grote rechtbanken krijgt een coórdinerend vice-president veelal een bepaalde
portefeuille toebedeeld, zoals bijvoorbeeld: bedrijfsvoering, opleidingen, werving
en selectie rechters, etc. De coórdinerend vice-president neemt in een dergelijke
situatie de taken van de rechtbankpresident over en wordt daarmee een soort `copresident' .
Naast de formele besluitvormingsstructuur bestaan binnen de rechtbanken tevens
op het niveau van een sector tal van andere overlegstructuren (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 24). Mede onder invloed van de eerste fase HRO is de
behoefte aan de instelling van dergelijke structuren toegenomen, aldus de geïnterviewden. Kon voorheen volstaan worden met een rechtstreekse communicatie
tussen bijvoorbeeld rechters en ondersteunend personeel, thans is het noodzakelijk om verschillende vergader- en overlegcircuits in het leven te roepen. De
onderwerpen die in deze circuits aan de orde worden gesteld variëren van het
behandelen van jurisprudentie (lunchoverleg), het voorbereiden van agendapunten
ten behoeve van de vergadering van het dagelijks bestuur tot en met het terugkoppelen van de resultaten van de vergaderingen van dat bestuur (bijvoorbeeld
via sectoroverleg of via unitoverleg; Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 2425). Met het toenemen van de omvang van een rechtbank (en de sectoren) lijkt
de rechtbank zich verder te `bureaucratiseren'. Korte (informele) communicatielijnen moeten plaats maken voor formele overleg- en besluitvormingsstructuren.
Bovendien neemt het aantal managementfuncties (codrdinerende vice-presidenten)
binnen de rechtbanken toe en wordt tevens op het niveau van de ondersteuning
een verdere verticale functiescheiding aangebracht door de aanstelling van
stafjuristen en vanwege het doorvoeren van een driedeling in secretarisfuncties
(senior-secretaris, secretaris en adjunct-secretaris),

5.2.3 De instroom en verwerking van zaken binnen de `klassieke' sectorenz
De instroom van de `klassieke' rechtbankzaken (grof gezegd: familie, handel en
straf) is naar het oordeel van een meerderheid van de geïnterviewde rechtbankpresidenten en de zes geïnterviewde voorzitters van de sectoren civiel- en strafrecht in de afgelopen jaren sterk gestegen. Als de feitelijke instroom van het
eerste helft van 1994 wordt vergeleken met de prognose van 1994 dan is deze

2

Instroom en verwerking van zaken met betrekking tot de sectoren bestuursrecht
worden in een ander deel van dit hoofdstuk aan de orde gesteld.
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stijging met name zichtbaar bij de civiele handelszaken. Volgens de geïnterviewde voorzitters van de civiele sector wordt dit grotendeels veroorzaakt door
de verslechterde economische situatie van dat jaar. Zo heeft met name een sterke
toename van het aantal faillissementen voor een vergroting van de werklast van
de civiele rechters gezorgd.
De instroom van de civiele zaken en de strafzaken ligt, ten opzichte van de
prognose van 1994, op een niveau zoals tevoren is ingeschat. Overigens heeft,
volgens de drie geïnterviewde voorzitters van de sectoren strafrecht en de rechtbankpresidenten, in de jaren voorafgaand aan de uitvoering van de HRO een
lichte daling van de instroom plaatsgevonden. De reorganisatie van het politiebestel lijkt hiervan de grootste veroorzaker te zijn. Men verwacht echter dat dit
`inzak'-effect slechts van tijdelijke aard is. Wanneer de reorganisatie volledig is
afgerond zal het aantal zaken wederom sterk toenemen (zie tabel 5.1).

Tabel 5.1

In- en uitstroom van zaken eerste helft van 1994 (bron: Ministerie van Justitie afdeling Planning en Control)

Type zaken

Instroom
1 ste helft 94

Progn. 94

Uitstroom
1 ste helft 94

Progn. 94

Civiel familie

48.366

95.285

63.599

124.599

Civiel handel

42.499

79.829

41.015

77.458

Strafzaken

67.045

133.656

66.521

129.140

Niet alleen de instroom van zaken baart de rechtbankpresidenten en de geïnterviewde sectorvoorzitters zorgen, maar ook de toegenomen complexiteit en
zwaarte van zaken geven aanleiding tot ongerustheid. Als voorbeeld voor de
toegenomen zwaarte van zaken wordt door één van de rechtbankpresidenten de
ontwikkeling in de afdoening van strafzaken genoemd. Waar voorheen een groot
aantal strafzaken door een meervoudige kamer wordt afgedaan, worden deze op
dit moment door een politierechter behandeld3. Hierdoor is de belasting van de
politierechters sterk verzwaard, aldus de geïnterviewde rechtbankpresidenten en
de voorzitters van de sectoren strafrecht. Een werkdruk die bovendien extra
wordt vergroot vanwege de constante stroom van nieuwe wetten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe echtscheidingsprocedure, `Pluk-ze-wetgeving', Awb, NBW, etc.
Wetswijzigingen, een toename van de instroom van zaken en reorganisaties in de
structuur van de rechterlijke organisatie zorgen er volgens de rechtbankpresidenten voor dat het `veranderingsvermogen' zodanig onder druk komt te staan dat
de kritische grens van het aanvaardbare wordt bereikt.

3 Zaken worden voor de politierechter gebracht als de zaak naar het oordeel van de
officier van justitie van een eenvoudige aard is, en geen zwaardere straf dan zes
maanden gevangenisstraf zou moeten worden opgelegd (art. 365 Sv.).
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5.3

De opbouw en het functioneren van de sectoren bestuursrecht

Als kernonderdeel van de eerste fase HRO heeft in 1994 de definitieve opbouw
van de sectoren bestuursrecht plaatsgevonden (de voltooiing eerste fase HRO).
Met deze opbouw wordt de behandeling van ex-Arob- en (een deel van de) TwKen Kroongeschillen in eerste aanleg van de Raad van State aan de rechtbanken
overgedragen. Per 1 maart 1994 worden tevens vijf rechtbanken met een andere
veranderingsoperatie geconfronteerd, namelijk met de herziening van de Vreemdelingenwet (oorspronkelijk per 1 januari 1994). Op grond van de herziene
Vreemdelingenwet zijn de rechtbank Den Haag, als hoofdvestigingsplaats, en
vier andere rechtbanken, als nevenzittingsplaatsen, belast met de afdoening van
vreemdel ingengeschillen.

5.3.1 De structuur van de sectoren bestuursrecht
Op welke wijze de structuur van het rechterlijke deel van een sector bestuursrecht is vormgegeven, is afhankelijk van de grootte van een sector. Uit de
interviews onder voorzitters van sectoren bestuursrecht is gebleken dat de sectoren bestuursrecht van de kleine sectoren geen opdeling in afzonderlijke werkeenheden kennen4. In principe dient iedere rechter zowel sociale zekerheidszaken
te behandelen alsmede de overige Awb-zaken waaronder ex-Arob-zaken (het
zogenaamde `collectief-generalistische' model van de Subwerkgroep werkwijzen,
1992: 31). Een onderverdeling in werkeenheden of kamers wordt bij de kleine
sectoren bestuursrecht vermeden vanwege een te grote kwetsbaarheid bijvoorbeeld in het geval van ziekte bij één van de rechters. Als echter naar de middelgrote sectoren bestuursrecht wordt gekeken dan valt op dat deze sectoren een
zekere graad van horizontale arbeidsdeling kennen (Albers, Voermans, De
Waard, 1994a: 30). Zo wordt veelal de `portie' sociale zekerheidszaken verdeeld
over twee of ineer werkeenheden, die naast deze zaken tevens een deel van de
Awb-zaken (ex-Arob), ABW-zaken en ambtenaren-lpensioenzaken voor hun
rekening nemen. Géén van de middelgrote en grote sectoren bestuursrecht heeft
gekozen voor de creatie van één afzonderlijke eenheid `SZ-zaken' (socialezekerheidszaken) en één eenheid `Awb-overig'. De reden hiervoor is volgens de
respondenten voornamelijk gelegen in het feit dat deze sectoren bestuursrecht
over het algemeen over te weinig (ex-)Arob-rechters beschikken. Daarnaast
speelt ook het `status'-aspect een rol (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 30).
Omdat aan het ex-Arob-recht door de rechters een hogere status wordt toegekend
dan aan het sociale zekerheidsrecht, wordt getracht een zekere gelijkmatige

a

De sectoren bestuursrecht kunnen, qua omvang, worden onderverdeeld in groot
(Amsterdam en Den Haag), middelgroot (Arnhem, Den Bosch, Breda, Haarlem,
Rotterdam en Utrecht) en klein (Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Groningen,
Leeuwarden, Maastricht, Middelburg, Roermond, Zutphen en Zwolle). Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 30).
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spreiding van deze zaken over rechters aan te brengen. Een volledige scheiding
tussen kamers voor sociale zekerheidszaken en de overige Awb-zaken wordt door
de respondenten dan ook als onwenselijk beschouwd. Voorts wordt de keuze
tussen een enkelvoudige of een meervoudige kamer bepaald door het opleidingsaspect (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 30). Rechters met weinig ervaring
met het ex-Arob-recht kunnen door deelname aan een meervoudige kamer kennis
en ervaring opdoen met dit nieuwe rechtsgebied, doordat in diezelfde kamer ook
`ervaren' ex-Arobrechters zitting nemen (`beperkte specialisatie per kamer' of
`beperkte specialisatie per rechter'; Subwerkgroep werkwijzen, 1992: 32 en 33).
Wat betreft de grote rechtbanken (Amsterdam en Den Haag) kan worden geconstateerd dat een vergaande specialisatie onder rechters is doorgevoerd (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 30). Zo zijn bij deze grote sectoren bestuursrecht
veelal drie à vier werkeenheden gecreëerd. Iedere werkeenheid behandelt een
specifiek deel van de sociale zekerheidszaken. De overige Awb-zaken, de ABW-,
Ambtenarenwet- en pensioenzaken en vreemdelingenzaken worden door één van
de gespecialiseerde werkeenheden afgedaan. Hierbij dient te worden vermeld dat
een werkeenheid uit maximaal 25 rechters en ondersteunend personeel bestaat
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 30; afbeelding 5.2).

Kleine sectoren
bestutusrecht

Middelgrote
sectoren
bestutusrecht

Glote
sectoren
beStutlTSreCht

Afbeelding 5.2

Rechters dcen alle zaken (sociale
zekerheidszaken, AW-zaken, Awb-overig,
etc.)

Werkeenheid I:
SZ-zaken
ABW
AW-~pensicenzaken

Werkeenheid I:
sz-zaken
p`W~~~~zaken

Werkeenh. II:
sz-zalcen
Awb (klein)
AW-zaken

Werkeenheid II:
SZ-zaken
Awb-overig

Werkeenh. III:
sz-zaken
Awb (groot)
Vreetnd.wet

Werkeenh. tV:
Sz-:aken
Awb (groot)
Vreemd.wet

Indeling sectoren bestuursrecht

Zoals in het begin van dit hoofdstuk is aangegeven, wordt de structuur van het
ondersteunende deel van de sector bepaald door de creatie van één of ineer units,
waarbij een unit bestaat uit gerechtssecretarissen en administratieve medewer-
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kers. In de kleine sectoren bestuursrecht valt een unit, organisatorisch gezien, samen met een sector (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31). Conform de
aanbevelingen van de subwerkgroep werkwijzen (Subwerkgroep werkwijzen,
1992) wordt in de unit een onderscheid gemaakt tussen een administratief, een
administratief-juridisch en een juridisch blok. Het administratieve blok is onder
meer belast met zuiver administratieve taken, zoals de postbehandeling, dossiervorming en verwerking van uitspraken (Albers, Voermans, De Waard, 1994a:
31). De senior-secretarissen, secretarissen en adjunct-secretarissen zijn werkzaam
in het administratief-juridisch blok. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk
voor de inhoudelijke en procedurele ondersteuning van rechters in de voorbereiding van een zaak, tijdens de zitting en de raadkamervergaderingen, en bij de
afhandeling van zaken (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31). Of een zaak
door een senior-, adjunct- of een `gewone' secretaris wordt behandeld, is afhankelijk van de zwaarte. Volgens enkele geïnterviewde voorzitters van de sectoren
bestuursrecht is in de praktijk echter gebleken dat het niet altijd eenvoudig is een
onderscheid te maken tussen eenvoudige standaardzaken, middelzware en complexe zaken (de zogenaamde `A-, B- en C-zaken'). Een aantal sectoren bestuursrecht heeft getracht dit probleem te ondervangen door een differentiatie aan te
brengen tussen standaardzaken en niet-standaardzaken. De standaardzaken
worden voorbereid door de adjunct-secretaris en de niet-standaardzaken door een
secretaris of een senior-secretaris.
Het juridische blok bestaat uit juridische medewerkers (ook wel staf- of
schrijfjuristen genoemd), die de rechters ondersteuning bieden bij de voorbereiding en behandeling van juridische zaken met een hoge graad van complexiteit
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31). Daarnaast fungeren juridische medewerkers als `vraagbaak' voor de secretarissen met betrekking tot de voorbereiding en afdoening van bepaalde zaken. Bovendien kan een dergelijke medewerker tevens een rol spelen bij de opleiding van secretarissen, de voorbereiding en
afdoening van voorlopige voorzieningenlschorsingen en het ontwikkelen van een
bepaald `beleid' voor de sector (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 31).
Bij de meeste middelgrote en grote sectoren bestuursrecht is een afdeling
Algemene Zaken of een bureau Medische ZakenS in het leven geroepen (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 31). De vorming van dergelijke afdelingen of
bureaus is bedoeld om een groot aantal eenvoudige standaardzaken op een
versnelde wijze te kunnen afdoen. Binnen het BMZ of afdeling AZ worden de
zaken voorbereid tot de `individualiseringsfase' (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 31). De postverwerking, inschrijving van zaken en een eerste toetsing op
ontvankelijkheid worden door de medewerkers van de afdeling AZ of bureau
Medische Zaken verricht. Anders gesteld, voorbereidende werkzaamheden van
een standaardzaak tot de instructiefase worden door deze afdelingen~bureaus
uitgevoerd. Zaken die eindigen in een ketmelijk niet-ontvankelijk- of kennelijk

s Een bureau Algemene Zaken of Medische Zaken wordt vooral belast met een
versnelde of vereenvoudigde afdoening van grote hoeveelheden geschillen, die
gerelateerd zijn aan de Ziektewet of de WAO.
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ongegrondverklaring kunnen dus in zijn geheel binnen de afdeling AZ of bureau
Medische Zaken worden afgedaan. Omdat de eindverantwoordelijkheid voor de
behandeling van een zaak bij een rechter dient te liggen, zijn binnen de afdelingen AZ of bureaus Medische Zaken tevens `piket-rechters' aangesteld (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 32). Dit zijn rechters die voor een bepaalde
periode voor een functie in een afdeling AZ of bureau Medische Zaken zijn
aangewezen en op `in en uitvliegende' basis standaardzaken beoordelen en versneld afdoen.

HGO
ondersteuning sector bestutusrecht o.l.v. sectorcoSrdinator (SECCO)

Bureau
Voorlopige
Voorzieningen

Afdeling Algemene Zaken

Btrreau
Vreemdelingenzaken

~ I,
- administr.
- secretariaat

I

I

Unit I
(o.l.v. UNCO)

Unit II
(o.l.v. UNCO)

- administratie
- secretatiaat

- administratie
- secretariaat

I
- werkeenhedea ~
rechtets

Afbeelding 5.3

- administr.
- secretariaat

i--

Organisatiestructuur van een grote sector bestuursrecht

Na de individualiseringsfase worden de zaken, per type, verdeeld over de verschillende werkeenheden (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Deze
werkeenheden zijn verantwoordelijk voor de afdoening van een specifieke
`portie' aan zaken. Athankelijk van de grootte van een sector, kan de ondersteuning verdeeld zijn in één of ineer units, welke één of ineer werkeenheden bedienen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 32). Met name de grote sectoren
bestuursrecht kennen daarnaast veelal een bureau voorlopige voorzieningen~schorsingen en~of een bureau vreemdelingenzaken. Deze bureaus beschikken
over een aparte groep ondersteunend personeel die ervaren rechters (of de sector-
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voorzitter) ondersteuning biedt bij de voorbereiding en behandeling van spoedeisende zaken (afbeelding 5.3)6.
Bij de kleine sectoren bestuursrecht, die niet over een afdeling AZ of bureau
Medische Zaken beschikken, wordt voor de verwerking van zaken een andere
werkmethode gehanteerd. Zo worden zaken bij binnenkomst direct op `naam'
aan een rechter toegewezen (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Nadat
een eerste inschatting van de zwaarte van een zaak heeft plaatsgevonden, verwijst
de rechter deze naar één van de gerechtssecretarissen door. Indien een zaak
vervolgens administratief en juridisch is voorbereid, belandt de zaak wederom op
het bureau van de verantwoordelijke rechter en kan een aanvang worden gemaakt
met de feitelijke beoordeling c.q. afdoening van een zaak (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 18).

5.3.2 Werkwijzen rechters
Bij de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten heeft een één op één
relatie tussen een gerechtssecretaris en een (onder)voorzitter bestaan. Met andere
woorden: iedere rechter beschikt over een vaste secretaris. Met de implementatie
van de eerste fase HRO is deze werkwijze verlaten en is een andere manier van
werken geïntroduceerd. De wijze waarop in de nieuwe situatie zaken worden
verdeeld, is afhankelijk van de omvang en de structuur van een sector bestuursrecht. Zoals in paragraaf 5.3.1 is aangegeven, zijn in de grote en de middelgrote
sectoren werkeenheden en kamers ingevoerd. De kamervoorzitter of de voorzitter van een werkeenheid is verantwoordelijk voor de verdeling van zaken onder
rechters (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Afhankelijk van de mate
van ervaring of specialisatiegraad van een rechter krijgen de rechters een bepaalde hoeveelheid zaken toebedeeld. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
rechters die eenvoudige en die complexe zaken dienen te behandelen (Albers,
Voermans, De Waard, 1994b: 18). In principe wordt ervan uitgegaan dat bij de
aanstelling als rechter, deze in staat is om `alle' zaken zelfstandig te kunnen
afdoen (zie ook artikel 8:10 Awb). Hierop bestaan echter uitzonderingen. Als
een rechter geen ervaring heeft met een bepaald rechtsgebied (bijvoorbeeld het
voormalige Arob-recht), dan wordt hij~zij niet als unusrechter op een zaak die
betrekking heeft op dat gebied ingezet (Albers, Voermans, De Waard, 1994b:
18). Met name in de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO wordt gekozen
voor een `next-best' oplossing, waarbij vooral de ex-Arob-zaken door een

6

Enkele rechtbanken kennen een aparte sector voorlopige voorzieningen of een snelrecht-unit. Het motief voor de instelling van een dergelijke sectorlunit is naar het
oordeel van de betrokken geïnterviewde sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten
vooral gelegen in het feit dat expertise die is opgedaan door civiele kort-geding
rechters beter kan worden uitgewisseld met de kennis van bestuursrechters, dan
wanneer de voorlopige voorzieningen binnen de sector bestuursrecht zelf worden
afgedaan.
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meervoudige kamer worden behandeld. In de praktijk betekent dit meestal dat
ervaren `Arob'-rechters, naast `onervaren' rechters, gezamenlijk dergelijke zaken
afdoen (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Via deze constructie wordt
het mogelijk om onervaren rechters kennis te laten opdoen met het nieuwe
rechtsgebied. De zaken die onder de competentie van de voormalige raden van
beroeplAmbtenarengerechten vallen (waaronder de sociale zekerheidszaken)
worden in principe door een unusrechter, dat wil zeggen een alleensprekende
rechter, behandeld.
De mogelijkheden voor het toepassen van unusrechtspraak zijn vanwege de
implementatie van de voltooiing eerste fase HRO sterk toegenomen, omdat op
het niveau van het ondersteunend personeel een kwaliteitsverbetering heeft
plaatsgevonden (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 16). Door de inzet van
meer kwalitatief hoogwaardig ondersteunend personeel worden de rechters
ontlast in het verrichten van tal van voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot een zaak. De interviews met de voorzitters van de sectoren bestuursrecht
leren dat met deze `kwaliteitsimpuls' snelheidswinst in de afdoening van een zaak
kan worden behaald. Tegelijkertijd wordt hierbij opgemerkt dat `snelheid' nooit
ten koste mag gaan van de inhoudelijke kwaliteit. Vandaar dat, in aanvulling op
de unusrechtspraak, binnen de sectoren bestuursrecht tevens meervoudige rechtspraak wordt toegepast. Zaken komen voor een meervoudige kamer in aanmerking vanwege de hoge complexiteit of controversialiteit ervan'. Met betrekking
tot de verantwoordelijkheid voor het tijdig afdoen van zaken bestaan sterke overeenkomsten met de manier waarop de kantonrechter te werk gaat (Albers,
Voermans, De Waard, 1994b: 18). Bij enkele sectoren bestuursrecht worden, net
als bij de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten het geval is geweest, zaken bij binnenkomst direct `op naam' van een rechter gezet. Nadat de
voorbereidende werkzaamheden door het ondersteunend personeel zijn verricht,
komt een zaak terug bij de verantwoordelijke rechter die vervolgens tracht in een
eventueel vooronderzoek zoveel mogelijk feiten te verzamelen, waarna uiteindelijk een geschil kan worden beslecht. Juist dit aspect zorgt er, naar het oordeel
van een geïnterviewde sectorvoorzitter van een kleine sector bestuursrecht voor,
dat bestuursrechters zich - net als kantonrechters - zich verplicht voelen om
zaken tijdig af te doen. De geïnterviewde voorzitters van de grote en middelgrote
sectoren bestuursrecht zijn daarentegen van oordeel dat door de uitgebreide
voorbereiding van een zaak door het ondersteunend personeel de rechters minder
zicht hebben op het totale afhandelingstraject van een zaak. Het traject `ontsnapt'
als het ware aan het zicht van de rechter doordat veel bewerkingsactiviteiten
binnen een afdeling AZ, een bureau Medische Zaken of het secretariaat van een
werkeenheid plaatsvinden. Door het `opknippen' van het bewerkingsproces in
afzonderlijke delen en het creëren van een grotere verticale functiescheiding
tussen het ondersteunend personeel, zijn rechters niet meer volledig betrokken bij
het gehele traject van een zaak (van voorbereiding, vooronderzoek, instructie tot
en met uitspraak; Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Rechters worden

~ Daarnaast speelt hierbij tevens het opleidingsaspect een rol.
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pas aan het einde van de bewerkingsketen ingeschakeld. Dit wordt, ten opzichte
van de werkwijzen van de voormalige raden van beroep~Ambtenarengerechten,
door een aantal voorzitters van de sectoren bestuursrecht als een verslechtering
gezien. In de oude situatie heeft een (onder)voorzitter namelijk wèl volledig zicht
op het begin- en eindtraject van een zaak.

5.3.3 Het functioneren van de sectoren bestuursrecht (1992-1994)8
Om een betrouwbaar beeld te kunnen verschaffen van het feitelijk functioneren
van de sectoren bestuursrecht is het noodzakelijk om de instroom, uitstroom en
voorraadvorming van zaken over een aantal jaren te bestuderen. Hierbij dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen verschillende typen zaken, te weten (1) de
sociale zekerheidszaken, (2) de ABW-zaken, ambtenaren- en pensioenzaken en
de overige Awb-zaken (waaronder de ex-Arob-zaken en TwK-geschillen).
Tabel 5.2

Instroom, uitstroom, werkvoorraden sociale zekerheidszaken
eerste, tweede en derde kwartaal 1994 (bron: Ministerie van
Justitie, projectteam HRO)
lste kwartaal
1994

2de kwartaal
1994

3de kwartaal
1994

Mutatie q

Instroom

11.858

12.342

11.736

-5 q

Uitstroom

8.912

9.876

9.568

-3 q

V oorraad

49.498

52 . 004

54. 292

-~ 4 q

Toelichting: mut. q~ is de procentuele mutatie van het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal.

s

De kwantitatieve gegevens zijn verkregen via het projectteam HRO van het ministerie van Justitie. Deze heeft drie schriftelijke enquêtes naar de instroom, uitstroom
en voorraadvorming van zaken onder de negentien sectoren bestuursrecht gehouden.
De mate van betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens is beperkt, vanwege het
feit dat over het eerste half jaar van 1994 door de sectoren bestuursrecht op willekeurige momenten is gepeild. Van een uniforme meetdatum is dus geen sprake.
Bovendien zijn niet bij alle sectoren bestuursrecht de gegevens verkregen uit het
BERBER-informatiesysteem, maar is met behulp van handmatige tellingen van
zaken getracht een cijfermatig ovenicht te verkrijgen. Als gevolg van het bovenstaande dienen de gepresenteerde cijfers met grote terughoudendheid te worden
geïnterpreteerd. De cijfers geven slechts een ruwe indicatie van de zaakontwikkeling
van de sectoren bestuursrecht.
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Vanaf de implementatie van de voorintegratie eerste fase HRO (1992) is de
instroom van sociale zekerheidszaken fors toegenomen. Zo is het aantal zaken in
1993, ten opzichte van 1992, met 20,8 procent toegenomen (Albers, Voermans,
De Waard, 1994a: 40). Daar heeft in datzelfde jaar echter een vergroting van de
uitstroom met 27 `Io tegenover gestaan. Als gevolg van de sterke instroom van
sociale zekerheidszaken is de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO
behoorlijk onder druk komen te staan, aldus de geïnterviewde voorzitters van de
sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten. Overigens is per 1 januari
1994 deze druk enigszins verlicht doordat het ministerie van Justitie ten behoeve
van de voltooiing eerste fase HRO wederom extra formatieplaatsen ter beschikking heeft gesteld9. Deze formatieplaatsen, bedoeld voor de opvang en verwerking van onder andere voormalige Arob-zaken, zijn dan ook bij de meeste
sectoren bestuursrecht ingezet om de instroom van sociale zekerheidszaken
enigszins binnen de perken te houden (Albers, Voermans, De Waard, 1994a:
41). Als de instroom van het derde kwartaal van 1994 wordt vergeleken met die
van het tweede kwartaal dat kan daaruit voorzichtig worden afgeleid dat de groei
van de instroom lijkt af te nemen (tabel 5.2).
Overigens is het beeld ten aanzien van de ontwikkelingen van de instroom van
sociale zekerheidszaken wisselend. Bij de ene rechtbank neemt de instroom nog
steeds toe, terwijl bij andere rechtbanken een daling van de instroom valt waar
te nemen (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 10). Ondanks dat het lijkt alsof
het tempo in de groei van binnenkomende zaken begint af te nemen, betekent dit
naar het oordeel van de geïnterviewde sectorvoorzitters niet dat hiermee de totale
groei van de instroom van sociale zekerheidszaken tot staan is gebracht. In
vergelijking met 1993 wordt ook voor 1994 een forse aanwas van sociale zekerheidszaken verwacht. Deze toename zal zich naar het oordeel van de sectorvoorzitters in de komende jaren voortzetten vanwege onder meer het herkeuringsbeleid inzake oudere arbeidsongeschikten (tabel 5.3).
De uitstroom van sociale zekerheidszaken is in het derde kwartaal van 1994,
in vergelijking met het tweede kwartaal, bij de meeste rechtbanken gedaald.
Deze daling houdt rechtstreeks verband met de sterke instroom van zaken,
waardoor de produktie van de sectoren bestuursrecht onder druk is komen te
staan (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 8-10). Overigens verwachten de
geïnterviewde voorzitters van de sectoren bestuursrecht dat de uitstroom van
zaken in 1995 zal toenemen, wanneer duidelijkheid is verkregen over de wijze
waarop `Bonus-malus'-zaken moeten worden afgedaan. De `malus'-regeling is
uiteindelijk in 1995 ingetrokken. Als gevolg hiervan heeft een gedeeltelijke
reductie van de voorraden kunnen plaatsvinden. Omdat de regeling pas in 1995
is ingetrokken, is het jaar 1994 echter afgesloten met een stijging van de werkvoorraden van sociale zekerheidszaken met 4 procent (tabel 5.2).
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In 1993 zijn ten behoeve van de eerste fase HRO ook extra formatieplaatsen aan de
sectoren bestuursrechttoegekend.
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Tabel 5.3

Ontwikkelingen in de sociale zekerheidszaken (bron: Ministerie
van Justitie, projectteam HRO; ( ~`) Bron: CBS)

Absoluut

1991 (~)

1992 (~`)

1993 (~)

1994
(raming)

Mutatie
t.o.v.
1993(qo)

Beginvoorraad

33.200

38.000

42.600

46.552

f9qo

Ingediend

36.700

35.900

42.200

48.000

f 14qo

Afgedaan (incl.
intr.)

30.900

32.600

40.700

38.500

-5 q

Eindvoorraad

39.000

42. 300

45.800

56.500

f 23 ~o

Per 1 januari 1994 is de Algemene Bijstandswet partieel herzien. Als gevolg
hiervan zijn de sectoren bestuursrecht tevens verantwoordelijk geworden voor de
behandeling van bijstandszaken. Ten tijde van de uitvoering van het evaluatieonderzoek eerste fase ( en deels tweede fase) HRO kan echter nog geen betrouwbaar
beeld van de instroom van deze zaken worden gegeven. De sectorvoorzitters
hebben tijdens de interviews aangegeven dat men verwacht dat in 1994 de ABWzaken zullen stijgen tot het niveau zoals is geprognotiseerd. Hetzelfde geldt voor
de instroom van ex-Arob- en TwK-zaken. In de loop van 1994 zijn geleidelijk
aan deze zaken de sectoren bestuursrecht binnengestroomd. Over de uitstroom
van de ABW-zaken valt gedurende het onderzoek weinig te zeggen. Mede
vanwege de verplichte bezwaarschriftprocedure duurt het vrij lang voordat
bepaalde ex-Arob-zaken bij de sectoren bestuursrecht terecht zullen komen. Een
groot deel van de zaken zal een sector niet eens bereiken, met name doordat het
geschil tijdens de bezwaarschriftprocedure reeds op een bevredigende wijze is
beslecht (de zogenaamde ` zeefwerking'). Wèl valt een duidelijk beeld te schetsen
van de ontwikkelingen rond de in- en uitstroom van ambtenaren- en pensioenzaken. De sectorvoorzitters hebben aangegeven dat de instroom van ambtenarenzaken in de loop van 1994 flink is afgenomen. Zij wijten deze daling mede door
stijging van het griffierecht inzake ambtenarenzaken van f 7,50 naar f f 200,en de invoering van een verplichte bezwaarschriftprocedure. Met betrekking tot
het laatste, de bezwaarschriftprocedure, kan worden gemeld dat bij veel ambtenarenzaken een schikking plaatsvindt, waardoor deze zaken niet meer voor de
rechter verschijnen. Overigens is niet alleen de instroom van ambtenaren- en
pensioenzaken afgenomen, maar zijn ook de voorraden gedaald. Indien de
voorraden van 1993 en 1994 met elkaar worden vergeleken dan valt op dat de
beginvoorraden in 1994 met 21 procent zijn gedaald, en de eindvoorraden met
45 procent. De instroom is met 49 procent afgenomen. Dit heeft echter niet geresulteerd in een vergroting van de uitstroom. Deze is ten opzichte van 1993 in
1994 met 16 procent gedaald ( tabel s.4).
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Tabe15.4

Ontwikkelingen in de ambtenarenzaken en pensioenzaken
(bron: Ministerie van Justitie, projectteam HRO; (~) Bron:
CBS)

Absoluut

1991 (~`)

1992 (~`)

1993 (~`)

1994 (raming)

Mutatie
t.o.v.

1993 ( olo )
Beginvoorraad
Ingediend
Afgedaan (incl.
intr. )
Eindvoorraad

11.360

9.053

11.001

8.742

-21 qo

8.148

10.171

8.100

4.200

-48 qo

10.455

8.223

8.000

6.800

-15q

9.053

11.001

11.100

6.100

-45 qo

Per 1 maart 1994 zijn vijf sectoren bestuursrecht gestart met de vorming van
vreemdelingenkamers. Hierbij wordt de rechtbank Den Haag als hoofdzittingsplaats beschouwd, de overige geselecteerde sectoren zijn nevenzittingsplaatsen
(Amsterdam, Den Bosch, Haarlem en Zwolle). Alle vijf betrokken voorzitters
van de sectoren bestuursrecht hebben over de implementatie van de herziening
van de Vreemdelingenwet aangegeven dat dit in een veel te vroeg stadium is
geschied. Nadat de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO per 1
januari 1994 is geschied, staat drie maanden later een nieuw reorganisatieproces
voor de deur, namelijk de vorming van de vreemdelingenkamers. De druk die
naar het oordeel van de respondenten bij deze sectoren bestuursrecht is ontstaan,
is zeer groot te noemen. Overigens wordt dit niet alleen veroorzaakt door de
`haast', waarmee de nieuwe Vreemdelingenwet dient te worden uitgevoerd, maar
ook door de personele problematiek van de vreemdelingenkamers. Uit de interviews is naar voren gekomen dat het aantrekken van rechters, gespecialiseerd in
het vreemdelingenrecht, een zeer moeilijke aangelegenheid is. Juristen deskundig
in het vreemdelingenrecht zijn schaars. Bovendien is het animo voor een functie
in de vreemdelingenkamer niet zo groot, omdat het veelal om de verwerking van
grote hoeveelheden routineachtige zaken gaat en vanwege het feit dat de afdoening van dergelijke zaken veel menselijk leed met zich brengt.
Met betrekking tot de in- en uitstroom van vreemdelingenzaken wordt door de
betrokken sectorvoorzitters geconstateerd dat deze als gevolg van het Nederlandse vluchtelingenbeleid een grote vlucht heeft genomen. Zowel de instroom is
sterk toegenomen alsmede de werkvoorraden. De werkvoorraden ontstaan niet
alleen vanwege een tekort aan ervaren vreemdelingenrechters, maar ook door
uitvoeringstechnische problemen bij de landsadvocaat en de Immigratie en
Naturalisatie Dienst (IND) van het ministerie van Justitie (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 12). Door `overbelasting' van beide organisaties duurt de afdoening van een vreemdelingenzaak langer dan is voorzien, aldus de betrokken
geïnterviewde sectorvoorzitters.
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5.4

Percepties van de betrokken actoren

In de voorgaande paragrafen is vooral een momentopname gegeven van de wijze
waarop de sectoren bestuursrecht en de rechtbanken anno 1994 functioneren. De
volgende paragrafen zullen in het teken staan van de analyse van de `toepassing'
voltooiing eerste fase HRO.
Het feitelijke implementatieproces van de voltooiing eerste fase HRO, - in
hoofdstuk drie de `toepassing' genoemd - heeft zich vooral afgespeeld tussen
het ministerie van Justitie (projectteam HRO) en de functionele autoriteiten van
de rechtbanken (rechtbankpresident, DGD, voorzitter sector bestuursrecht).
Nadat in 1992I1993 een akkoord is bereikt met de Raad van State, de financiering van de implementatie rond is en extra formatieplaatsen ter beschikking
kunnen worden gesteld, is reeds vanaf de voorintegratie eerste fase HRO binnen
de rechtbanken gewerkt aan de voorbereiding van de `toepassing' van de voltooiing eerste fase HRO.
De percepties van de betrokken actoren dienen te worden onderscheiden in
percepties met betrekking tot het procesverloop van de `toepassing' eerste fase
HRO en percepties ten aanzien van het uiteindelijke resultaat, dat wil zeggen: de
feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen binnen de rechtbanken. De wijze
waarop actoren het uitvoeringsproces hebben gepercipieerd kan worden afgeleid
uit hun oordeel over:

(1)
(2)

Het tijdstip en het tempo van de implementatie.
De wijze waarop het proces is gefaciliteerd.

De manier waarop rekening is gehouden met externe factoren en andere
beleidsoperaties.
De percepties met betrekking tot het resultaat worden bestudeerd door te kijken
naar:
(1)
De beoordeling van het feitelijk functioneren van de sectoren bestuursrecht.
(3)

(2)

De mate waarin de sector bestuursrecht in de overige onderdelen van de
rechtbank is geïntegreerd.

5.4.1 Percepties met betrekking tot het procesverloop van de eerste `toepassing'
De `toepassing' is vanwege de grote problemen bij de Raad van State twee maal
uitgesteld. Eerst is gestreefd naar een implementatie van de voltooiing eerste fase
HRO per 1 januari 1993, vervolgens per 1 juli 1993 en uiteindelijk is de uitvoering ervan per 1 januari 1994 geschied. Uit de gesprekken met de sectorvoorzitters, rechtbankpresidenten en een aantal DGD's is naar voren gekomen dat het
tempo met betrekking tot de `toepassing' zeer hoog heeft gelegen. Ondanks dat
de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO enkele malen is uitgesteld,
is de `reorganisatiedruk' bij de rechtbanken en de sectoren bestuursrecht hoog te
noemen. Het feitelijke uitvoeringsproces is met name bemoeilijkt vanwege de

153
sterke instroom van sociale zekerheidszaken, aldus de geïnterviewden. Hiervoor
is vanuit de zijde van het ministerie van Justitie in beginsel géén extra compensatie verleend, met als gevolg dat de voorraden van deze zaken stijgen (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 41). De `verlossing' lijkt te komen wanneer in de
loop van 1994 extra formatieplaatsen ter beschikking worden gesteld. Mede
ondersteund door een landelijke wervingscapagne (van 1993) en de extra werving
in 1994 lijken alle sectoren bestuursrecht in de loop van 1994 in staat te zijn
voldoende ondersteunend personeel te verwerven. Dit betekent echter naar het
oordeel van de geïnterviewde sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten niet dat
deze medewerkers ook direct inzetbaar zijn. Via specifieke opleidingen wordt
door de sectoren bestuursrecht getracht het ondersteunend personeel zo snel
mogelijk `klaar te stomen' voor het verrichten van ondersteunende werkzaamheden. In de praktijk worden deze medewerkers veelal meteen ingezet om de
massale instroom van sociale zekerheidszaken te verwerken. Tijd om ervaring op
te doen met de nieuwe rechtsgebieden (waaronder het ex-Arob-recht) heeft men,
naar het oordeel van de voorzitters van de sectoren bestuursrecht, in de beginfase
van de `toepassing' onvoldoende. Dit is overigens niet rampzalig gebleken,
omdat de ex-Arob-zaken in 1994 druppelsgewijs de sectoren bestuursrecht zijn
binnengestroomd. Vanwege de beperkte omvang van de instroom van deze zaken
hebben rechters en ondersteunend personeel geleidelijk aan kennis moeten maken
met het voor hen relatief nieuwe rechtsgebied.
Ondanks de geleidelijke instroom van ex-Arob-zaken zijn de ervaren medewerkers extra belast met het bieden van ondersteuning en het bijscholen van de
nieuwkomers. De buiten de randstad gelegen sectoren bestuursrecht (bijvoorbeeld
Assen, Groningen, Leeuwarden, Maastricht) hebben het naar het oordeel van de
betrokken rechtbankpresidenten, sectorvoorzitters en DGD's, helemaal zwaar te
voortduren gehad vanwege het feit dat weinig ervaren personeel van de Raad van
State bereid is geweest een functie bij één van deze rechtbanken te gaan bekleden. Als gevolg hiervan is werkdruk bij deze sectoren bestuursrecht tijdens het
verloop van de `toepassing' flink opgelopen.
Overigens worden volgens de respondenten de implementatieproblemen bij de
sectoren bestuursrecht versterkt, doordat het ten tijde van de voltooiing eerste
fase HRO zeer moeilijk is gebleken voldoende geschikte rechters te werven. Bij
de sectoren bestuursrecht die wel rechters hebben weten te recruteren, kan echter
worden geconstateerd dat de nieuw aangestelde rechters over het algemeen
weinig ervaring hebben met het voormalige Arob-recht (met uitzondering van
personeel afkomstig van de Raad van State). Beschikt men als rechter wel over
kennis op het gebied van het sociale zekerheidsrecht, dan wordt men veelal op
dit terrein ingezet om de voorraden enigszins in de hand te houden (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 41). Enkele sectorvoorzitters hebben de stijging
van deze voorraden gedeeltelijk voor lief genomen en hebben, via het toepassen
van meervoudige kamers bestuursrechters, zoveel mogelijk getracht kennis en
ervaring op te doen in het sociale zekerheidsrecht en het voormalige Arob-recht
(Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18). Andere sectorvoorzitters zijn daar-
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entegen van mening dat vanwege de schaarste aan ervaren Arob-rechters en
vanwege de sterke instroom van zaken weinig ruimte kan worden gecreëerd om
rechters op te leiden in de nieuwe rechtsgebieden. Rechters met ervaring in het
voormalige Arob-recht worden primair als unus op dit terrein ingezet, de overige
rechters op het gebied van de `klassieke' raden van beroeplAmbtenarengerechtszaken (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 18).
Met betrekking tot het tijdstip van beschikbaarstelling van formatieplaatsen bij de
sectoren bestuursrecht (in het najaar van 1993 en in 1994) is een meerderheid
van de geïnterviewde sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten van mening dat
dit veelal te laat is geschied. Vlak voordat de feitelijke implementatie voltooiing
eerste fase HRO plaatsvindt, wordt een groot gedeelte van deze formatieplaatsen
ter beschikking gesteld. Hierdoor bestaat, naar het oordeel van de geïnterviewden, onvoldoende gelegenheid om rechters en ondersteunend personeel op een
adequate wijze te scholen in de nieuwe rechtsgebieden. Rechters en ondersteunend personeel moeten `tijdens de verbouwing' van de sector bestuursrecht, naast
de behandeling van een grote hoeveelheid sociale zekerheidszaken, trachten
kennis op te doen met onder meer het ex-Arob-recht. De `opleidingsdruk' en de
`werkdruk' kan echter met de beschikbaarstelling van extra formatieplaatsen
volgens de respondenten niet voldoende worden gereduceerd. Zo is bij een aantal
sectoren bestuursrecht sprake van een structurele onderbezetting van kamerslwerkeenheden. Een tijdelijke oplossing voor dit probleem kan gelegen zijn
in het extra inschakelen van rechters vanuit de andere sectoren van de rechtbank.
Echter, ook deze sectoren hebben te kampen met een sterke instroom van zaken
en een tekort aan rechtsgeleerd personeel, zodat de overbelastingsproblemen bij
de sector bestuursrecht niet kunnen worden opgelost door extra capaciteit vanuit
de andere sectoren in te zetten. Als gevolg van het feit dat tevens bij de `klassieke' sectoren van de rechtbank de werkdruk op een zeer hoog niveau ligt is de
samenwerking tussen sectoren onderling en het uitwisselen van rechters beperkt.
Slechts in een enkel geval wisselt een rechter van sector. Er kan dan ook nog
niet worden gesproken van een `echte' personele integratie.
In de gesprekken met enkele leden van het projectteam HRO is naar voren gekomen dat het tijdstip waarop extra formatieplaatsen ten behoeve van de sectoren
bestuursrecht ter beschikking zijn gesteld, niet kan worden vervroegd vanwege
complicaties tijdens de `kaderschepping'. Het openstellen van vacatures is als
gevolg van drie factoren vertraagd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 39).
Ten eerste blijkt dat - gedurende de `kaderschepping' - de zaakstijging bij de
Raad van State zo groot is dat de begroting van de over te hevelen plaatsen van
de Raad naar de rechtbanken dient te worden bijgesteld (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 39). Zo kan minder personeel van de Raad richting de rechtbanken worden verschoven dan is voorzien. Gepoogd is dit probleem gedeeltelijk op
te lossen door afspraken te maken met de Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht over het intensiever werven van rechters. Voor het ondersteunend
personeel zijn de problemen bij de sectoren bestuursrecht geringer geweest.

155
Mede onder invloed van de door het ministerie van Justitie geïnitieerde landelijke
wervingscampagne (augustus 1993) hebben alle rechtbanken in 1994 voldoende
ondersteunend personeel weten aan te trekken. Ten tweede wordt de beschikbaarstelling gecompliceerd vanwege vertragingen in het wetgevingstraject (Albers,
Voermans, De Waard, 1994b: 39). Omdat het wetsvoorstel voltooiing eerste fase
HRO in 1993 nog niet is aangenomen, is het niet mogelijk gebleken in een vroeg
stadium extra formatieplaatsen te creëren, omdat anders wordt vooruit gelopen
op de parlementaire besluitvorming. Ten derde heeft ook de sterke stijging van
de instroom van sociale zekerheidszaken parten gespeeld (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 39). De extra formatieplaatsen zijn bedoeld geweest om de
`overkomst' van ex-Arob-, TwK-zaken en een deel van het Kroonberoep mogelijk te maken. De feitelijke invulling ervan is echter grotendeels benut om de
instroom van sociale zekerheidszaken in de hand te kunnen houden en niet ter
voorbereiding van de overkomst van de eerdergenoemde zaken, aldus enkele
leden van het projectteam.
Het integratieproces van de eerste fase HRO is vanuit het projectteam HRO
gestuurd. Dit team heeft in 1993 een aantal consultatierondes langs de rechtbanken gehouden. Tijdens deze rondes zijn gesprekken gevoerd met de functionele
autoriteiten (DGD, rechtbankpresident en sectorvoorzitter) over de benodigde
personele, financiële en materiële voorzieningen. Daarnaast hebben de sectoren
bestuursrecht plannen van aanpak moeten opstellen, waarin wordt aangegeven
hoe men denkt de voltooiing eerste fase HRO feitelijk gestalte te geven. Over het
algemeen zijn de geïnterviewde sectorvoorzitters, rechtbankpresidenten en enkele
DGD's tevreden over de manier waarop het projectteam het uitvoeringsproces
heeft gefaciliteerd en begeleid. Wanneer er lokale uitvoeringsproblemen ontstaan,
blijken de communicatielijnen tussen het ministerie van Justitie en de rechtbanken voldoende kort te zijn. Ook het feit dat een lid van de rechterlijke macht
deel heeft uitgemaakt van het projectteam HRO heeft ertoe bijgedragen dat een
`vertrouwensband' tussen het ministerie van Justitie en de rechtbanken is ontstaan.
,Met betrekking tot de wijze waarop rekening is gehouden met externe factoren
(andere beleids- en wetgevingsoperaties, autonome groei instroom van zaken,
leerervaringen) kan worden vermeld dat het projectteam HRO primair verantwoordelijk is geweest voor de afstemming van de HRO op andere beleid- en
wetgevingsoperaties. Als voorbeeld hierbij kan worden genoemd de decentralisatie van het beheer via de aanstelling van negentien directeuren gerechtelijke
diensten in 1989. Aan de ene kant heeft dit het implementatieproces gefaciliteerd
en aan de andere kant heeft het geleid tot complicaties. Zo is met de aanstelling
van de DGD's een aanspreekpunt voor het ministerie van Justitie ontstaan met
betrekking tot het personele, financiële en materiële beheer van gerechten. Deze
functionarissen hebben, naast de andere functionele autoriteiten van de rechtbank, als `veranderingsmanager' een belangrijke ondersteunende rol gespeeld in
de opbouw van de sectoren bestuursrecht (Albers, Voermans, De Waard, 1994a:
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26 e.v.). In dit opzicht hebben zij wezenlijk bijgedragen aan een soepel verloop
van het proces rond de `toepassing'. Van een dergelijk soepel verloop is niet bij
alle rechtbanken sprake geweest. Zo bestaan in enkele rechtbanken `fricties' in
de werkrelatie tussen een DGD en de rechtbankpresident. De DGD is uit hoofde
van zijn functie primair verantwoordelijk voor het ondersteunend personeel,
terwijl een rechtbankpresident zeggenschap heeft over de aanstelling en inzet van
rechters. Ten tijde van de voltooiing eerste fase HRO heeft de onduidelijke
taakafbakening tussen beide functionarissen in een enkel geval geleid tot het
probleem dat een DGD door de rechtbankpresident is `gepasseerd' bij de aanstelling van extra rechters, zonder dat daarvoor de benodigde budgetten aanwezig
bleken te zijn'o. In de toekomst zullen deze competentieproblemen zich overigens minder voordoen, wanneer gekozen wordt de rechtbankpresident als integraal manager verantwoordelijk te maken voor de inzet van zowel het rechtsgeleerd als het ondersteunend personeel.
In het wetsvoorstel voltooiing eerste fase HRO is aangegeven dat de implementatie plaatsvindt in een situatie, waarbij tevens flankerende beleidsmaatregelen
worden toegepast. Eén daarvan betreft de automatisering bij de rechtbanken.
Voor de sectoren bestuursrecht is met name de introductie van beheersinformatiesysteem Berber en het jurisprudentiesysteem JUDOK van belang. De implementatie van beide systemen vormen twee belangrijke `ijkpunten' voor een
verantwoorde `toepassing' van de voltooiing eerste fase HRO. Het JUDOKsysteem heeft gedurende de implementatie weinig complicaties gegeven, dit in
tegenstelling tot het Berber-informatiesysteem. Tijdens de beginfase van de
`toepassing' (medio januari 1994) blijkt dat het systeem voor de administratieve
verwerking en registratie van zaken veel uitvoeringsproblemen met zich mee
brengt. Enkele geluiden die tijdens de gesprekken met de respondenten zijn
vernomen, betreffen de traagheid van het systeem en de bewerkelijkheid van de
programmatuur om een zaak te registreren, waardoor het in de huidige situatie
voor een administratieve medewerker meer tijd kost om een zaak te registreren
dan met het oude informatiesysteem van de raden van beroeplAmbtenarengerechten (Gerbera) het geval was. Dat het meer tijd kost om een zaak vast te leggen,
wordt, naar het oordeel van de geïnterviewde sectorvoorzitters en enkele DGD's,
niet alleen veroorzaakt door de relatieve gebruikersonvriendelijkheid van het
systeem, maar ook vanwege het feit dat het systeem (in theorie) meer mogelijkheden biedt om managementinformatie (informatie over functioneren van een
sector, bijvoorbeeld uitgedrukt in een lijst met kengetallen) te genereren. Bijvoorbeeld: om beter zicht te verkrijgen op de doorlooptijden van zaken, moeten
ten tijde van het gehele bewerkingsproces van een zaak op een aantal tijdstippen
aanvullende gegevens worden geregistreerd, met als gevolg dat de medewerkers

to Problemen die ook door de Algemene Rekenkamer worden gesignaleerd. De scheiding tussen de taken van de leiding van rechtbanken en de DGD's met betrekking
tot beleid en beheer is moeilijk te realiseren (Kamerstukken II, 1993194, 23 556,
nrs. 1-2, p. 11).
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van de administratie extra administratieve handelingen dienen te verrichten.
Vooral de sectorvoorzitters van de kleine sectoren bestuursrecht vragen zich af
of het absoluut noodzakelijk is om over een informatiesysteem met uitgebreide
mogelijkheden ten behoeve van managementinformatie te beschikken. In de
kleine sectoren is de overzichtelijkheid dusdanig groot dat problemen in de
verwerking van zaken in een vroegtijdig stadium kunnen worden gesignaleerd.
De grote en de middelgrote sectoren bestuursrecht hebben daarentegen wel
behoefte aan inzicht in de prestaties van de afzonderlijke werkeenheden of
kamers. Vanwege de omvang van deze sectoren is een periodiek overzicht van
de prestaties van de afzonderlijke werkeenhedenikamers wenselijk teneinde tijdig
knelpunten in één van de werkeenhedenikamers te kunnen signaleren ( Albers,
Voermans, De Waard, 1994b: 16).
Als gevolg van de introductie van Berber is een tijdelijke verhoging van de
werkdruk onvermijdelijk geweest. Ten tijde van de voltooiing eerste fase HRO
is deze druk echter hoog vanwege enerzijds de groeiende instroom van sociale
zekerheidszaken en anderzijds vanwege de ` massale' instroom van nieuw ondersteunend en rechtsgeleerd personeel. Bovendien worden de huidige medewerkers
tijdens het inwerken van dit personeel geconfronteerd met de omschakeling naar
een nieuw informatiesysteem dat zo zijn eigen `aanloopproblemen' kent, waardoor een forse additionele vergroting van de werkdruk is ontstaan. Ook voor de
betrokken sectorvoorzitters heeft de late invoering van het informatiesysteem
complicaties gegeven. Ten tijde van de `toepassing' hebben de sectorvoorzitters
géén beschikking over betrouwbare managementinformatie gehad. Vanwege
onder andere invoerfouten bij de registratie van zaken zijn de cijfers met betrekking tot de instroom, uitstroom, doorlooptijden en de werkvoorraden flink
vertekend. Als gevolg hiervan hebben de voorzitters van de sectoren bestuursrecht gedurende het implementatieproces voltooiing eerste fase HRO weinig tot
geen zicht op de instroom en verwerking van zaken. Het reorganisatieproces is
volgens de respondenten hierdoor sterk gecompliceerd, omdat de sectorvoorzitters als het ware `geblinddoekt' zijn en ten tijde van de beginfase van de
voltooiing eerste fase HRO moeten afgaan op globale inschattingen van de in- en
uitstroom van zaken. Een nieuw in te voeren informatiesysteem (naast Berber),
Rapsody genaamd, dient aan het gebrek aan betrouwbare managementinformatie
een einde te maken. Met behulp van dit systeem kan de `produktie' van de
verschillende sectoren van de rechtbank onderling met elkaar worden vergeleken
en heeft de sectorvoorzitter een extra instrument in handen om met behulp van
relevante kengetallen sturing te geven aan zijn sector. Uit een rapport van de
Algemene Rekenkamer over de decentralisatie van het beheer en de automatisering van de rechterlijke organisatie valt echter te vernemen dat de ontwikkeling
van het Rapsody-systeem moeizaam van de grond komt en dat sprake is van een
`onbevredigende situatie ten aanzien van de managementinformatievoorziening in
de rechterlijke organisatie' ( Kamerstukken II, 1993194, 23 556, nrs 1-2, p. 1617).
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Naast de aanstelling van DGD's en de implementatie van nieuwe informatiesystemen, hebben naar de mening van de geïnterviewde voorzitters van de sectoren
bestuursrecht en de rechtbankpresidenten ook de invoering van nieuwe wetten of
de herziening van bestaande wetten invloed uitgeoefend op het verloop van de
`toepassing'. Voor de sectoren bestuursrecht zijn vooral de introductie van de
Awb (en het daarbij behorende bestuursprocesrecht), de herziening van de ABW
en de Vreemdelingenwet van belang. Volgens de plannen van het ministerie van
Justitie dienen de drie bovengenoemde wetten gelijktijdig met de voltooiing
eerste fase HRO te worden geïmplementeerd (Kamerstukken II, 1991192, 22
495, nr. 3). De coórdinatie van dit ínvoeringsproces heeft wederom in handen
van het projectteam HRO gelegen. Ook de andere onderdelen van de rechtbank
worden met een groot aantal wetswijzigingen geconfronteerd, zoals de invoering
van het nieuw Burgerlijk Wetboek, de herziening van de echtscheidingsprocedure, etc. Voorts speelt tevens de wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling
een rol (Kamerstukken II, 1990~ 1991, 22 095, nrs 1 t~m 3). Als gevolg van deze
wet zijn de arrondissementsgrenzen gewijzigd, waardoor enkele rechtbanken met
een overdracht van een deel van het werkpakket van andere rechtbanken zijn
geconfronteerd". Een meerderheid van de geïnterviewde voorzitters van de
sectoren bestuursrecht, rechtbankpresidenten en enkele DGD's hebben aangegeven dat de confrontatie met de bovengenoemde wetswijzigingen het verloop van
het implementatieproces rond de (voltooiing) eerste fase HRO hebben bemoeilijkt. Bestaande routines dienen te worden gewijzigd. Daarnaast moet het rechtsgeleerd en het ondersteunend personeel worden bijgeschoold, met als gevolg een
daling van de produktiviteit van de sectoren bestuursrecht. Volgens de respondenten worden ook de andere sectoren van de rechtbank veelvuldig met de invoering van nieuwe wetten geconfronteerd. Dit leidt er mede toe dat het `veranderingsvermogen' van de rechtbanken - dat wil zeggen de mate waarin en de
manier waarop rechtbanken in staat blijken om, ten gevolge van de HRO, wijzigingen in structuur, cultuur, werkwijzen en procedures te verwerken (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 7) - in de loop van 1994 steeds meer onder druk
is komen te staan. De ene wijziging is nog niet doorgevoerd of de andere wijziging staat op de middellange termijn al weer voor de deur (de tweede fase
HRO), aldus de geïnterviewde rechtbankpresidenten en sectorvoorzitters.
Uit het bovenstaande komt naar voren dat het verloop van het uitvoeringsproces
grotendeels wordt gedetermineerd door een evenwichtige verdeling van de
schaarse capaciteit, uitgedrukt in rechtsgeleerd en ondersteunend personeel,
tussen de verschillende gerechten. Dit is zowel voor de Raad van State als voor
de sectoren bestuursrecht van belang, omdat rechtbanken en de Raad van State
door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken (in het geval van de

t t De aanpassing op de wet is bedoeld om - mede naar aanleiding van de reorganisatie van de politie - de arrondissementsgrenzen af te stemmen op de bestuurlijke
(provinciale en WGR-) gebiedsindeling en de politiële gebiedsindeling (politieregio's). Zie Memorie van Toelichting (Kamerstukken II, 1990191, 22 095, nr. 3, p. 1).
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Raad) worden `afgerekend' op de geleverde prestaties in termen van bijvoorbeeld
werkvoorraden, in- en uitstroom van zaken en doorlooptijden. Een kans op
betere prestaties is echter afhankelijk van de hoeveelheid formatieplaatsen die een
gerecht ter beschikking heeft en de kwaliteit van het personeel. De `toepassing'
heeft zich dan ook afgespeeld in een situatie, waarbij enerzijds de sectoren
bestuursrecht zoveel mogelijk uitbreiding van formatieplaatsen hebben trachten
te bewerkstelligen (en het overnemen van ervaren rechtsgeleerd personeel van de
Raad van State) en anderzijds de Raad van State veel pogingen heeft ondernomen
om ervaren personeel te behouden. Een evenwichtige verdeling van de schaarse
capaciteit is tijdens het implementatieproces van de voltooiing eerste fase HRO
echter sterk bemoeilijkt vanwege de groeiende instroom van zaken bij de Raad
van State en de sectoren bestuursrecht. Alle ramingen over het aantal personeel
dat van de Raad naar de sectoren bestuursrecht zal moeten overgaan, dienen
hierdoor te worden bijgesteld. Als gevolg van deze ontwikkeling is naar het
oordeel van de respondenten de reorganisatiedruk binnen de rechtbanken sterk
opgevoerd. Het zittende personeel wordt geconfronteerd met zowel een autonome
groei van de instroom van zaken alsmede met een instroom van nieuw personeel
dat onder hun begeleiding dient te worden ingewerkt. Deze ontwikkeling, gecombineerd met de implementatie van nieuwe informatiesystemen (Berber) en
wetgeving (Awb), heeft er uiteindelijk toe geleid dat de voltooiing eerste fase
HRO onder een hoge reorganisatiedruk heeft moeten plaatsvinden.

5.4.2 Percepties met betrekking tot het resultaat van de eerste `toepassing'
Het functioneren van de sectoren bestuursrecht lijkt in de beginfase van de
voltooiing eerste fase HRO volgens de geïnterviewde rechtbankpresidenten en
voorzitters van de sectoren bestuursrecht volledig in het teken te staan van een
grote `reorganisatiedruk' op de rechterlijke organisatie. Een structureel tekort aan
personeel, gecombineerd met een sterke autonome stijging van de instroom van
zaken, wetswijzigingen en de invoering van nieuwe informatiesystemen zorgen
ervoor dat de produktiviteit van de nieuwe organisatie aan een daling onderhevig
is. Daarnaast draagt tevens het functioneren van de afdelingen AZ bij de middelgrote en grote sectoren bestuursrecht eveneens aan een dergelijke daling bij
(Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 14). Zo hebben enkele (middel)grote
sectoren bestuursrecht in de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO binnen
deze afdelingen met opstartproblemen te kampen gehad. Met name omdat de
instroom en doorstroom van zaken in deze afdeling wordt gereguleerd, leiden
knelpunten in deze afdeling bijna `automatisch' tot problemen bij één van de
werkeenheden of kamers (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 14). Veel zaken
zijn in de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO niet verder gekomen dan
de afdeling AZ. Volgens de betrokken geïnterviewde sectorvoorzitters zijn de
problemen bij AZ deels veroorzaakt door de grote instroom van nieuw en
onervaren personeel. Voorts zijn veel zaken te lang bij de afdeling AZ blijven
liggen, doordat langdurig moet worden gewacht op de (traag) binnenkomende
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informatie van met name verweerders, zoals bedrijfsverenigingen (Albers,
Voermans, De Waard 1994b: 14). Bovendien zijn de knelpunten bij de afdeling
AZ ontstaan omdat in de beginfase van de HRO onvoldoende rekening is gehouden met een kwalitatief hoogwaardige bezetting van een dergelijke afdeling
(Albers, Voermans, De Waard 1994b: 14). Vanwege de onervarenheid van het
nieuw geworven personeel worden de zittende medewerkers in een groot aantal
gevallen geconfronteerd met extra vragen en verzoeken voor hulp bij ondersteuning van~de werkzaamheden van de afdeling. Op dit moment lijken, naar de
mening van de geïnterviewde voorzitters van de sectoren bestuursrecht, de
afdelingen AZ redelijk te functioneren en is sprake van een gereguleerde verwerkingsstroom van eenvoudige standaardzaken.
De percepties met betrekking tot het resultaat kunnen tevens worden afgeleid uit
de mate waarin is voldaan aan één van de meest belangrijke uitgangspunten van
de HRO, namelijk het `integratie'-aspect. Hierbij dient een onderscheid te
worden gemaakt tussen de personele, structurele, culturele en processuele integratie (Albers, 1995). Wat betreft de personele integratie, tot uitdrukking komend ín het op structurele en incidentele basis uitwisselen van rechters tussen
sectoren en de deelname van rechters aan twee of ineer sectoren, kan worden
geconstateerd dat na de `toepassing' voltooiing eerste fase HRO hiervan slechts
in zeer beperkte mate sprake is (Albers, Voennans, De Waard, 1994b). Door de
hoge werkdruk bij de verschillende sectoren en vanwege het feit dat de sectoren
bestuursrecht na de reorganisatie `tot rust' dienen te komen, wordt slechts in een
enkel geval van één van de `klassieke' sectoren, richting de sector bestuursrecht
(en omgekeerd) gewisseld. Daarnaast vormt het bestuursrecht ten opzichte van
de overige rechtsgebieden (waaronder het civiele recht en het strafrecht) een
zodanig specialistisch werkgebied, dat het enkele jaren in beslag zal nemen
voordat ook rechters uit de civiele sector of de strafsector (na bijscholing) een
overstap naar de sectoren bestuursrecht zullen wagen, aldus de respondenten. In
de toekomst wordt, volgens de geïnterviewde rechtbankpresidenten en de sectorvoorzitters, echter verwacht dat een roulatie van rechters tussen sectoren verder
zal worden uitgebreid. De bereidheid tot rouleren is er wel, alleen de mogelijkheden zijn hiervoor ten tijde van de voltooiing eerste fase HRO zeer beperkt
gebleken. De structurele integratie, dat wil zeggen het samenvoegen van twee
organisatieonderdelen en de vorming van een nieuw organisatieonderdeel, is
daarentegen geslaagd te noemen. In een tijdbestek van twee jaar (rekenend vanaf
de voorintegratie eerste fase HRO in 1992 tot en met de implementatie van de
voltooiing eerste fase HRO in 1994) is een complete nieuwe sector aan de
rechtbank toegevoegd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b). Enkele van deze
sectoren bestuursrecht zijn overigens zo omvangrijk (rechtbank Amsterdam en
Den Haag), dat zijzelf groter zijn dan sommige middelgrote en kleine rechtbanken. De integratie is echter niet beperkt gebleven tot een samensmelting van
twee typen rechterlijke colleges (de raden van beroeplAmbtenarengerechten en
de rechtbanken). Ook de rechtbank als zodanig is volgens de geïnterviewde
rechtbankpresidenten en sectorvoorzitters veranderd. Hierbij kan worden gedacht
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aan de introductie van managementvaardigheden en -kwaliteiten bij de leiding
van de rechtbank, de verdergaande automatisering, de uitbreiding en formalisering van overlegstructuren en de toename van het aantal gespecialiseerde
functies in de ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de creatie van stafjuristen (zie
ook paragraaf 5.5 van dit hoofdstuk). Voor het doen van een uitspraak over een
volledige processuele integratie, dat wil zeggen het op elkaar afstemmen van het
procesrecht van de verschillende rechtsgebieden en de onderlinge afstemming
van werkprocessen, is het na de afronding van de voltooiing eerste fase HRO
nog te vroeg gebleken. Met name bij de berekening van de hoogte van de
schadevergoeding en de vaststelling van de geleden schade in bestuursrechtelijke
geschillen wordt door een aantal rechtbanken aansluiting gezocht bíj de werkwijzen van de civiele sector. In een enkel geval worden hiervoor zelfs aparte
`combi-kamers' ingesteld, waarin naast bestuursrechters ook rechters uit de
civiele sector deelnemen (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 68). De culturele integratie - de afstemming van de waarden, normen en gebruiken van de
geïntegreerde organisaties op elkaar1z - lijkt na de voltooiing eerste fase HRO
moeizaam op gang te komen. De culturele verschillen tussen rechtbankrechters
en voormalige (onder)voorzitters van de raden van beroep~Ambtenarengerechten
zijn reeds ten tijde van de voorintegratie eerste fase HRO zichtbaar geworden.
De (onder)voorzitters van de raden van beroep~Ambtenarengerechten zijn voordat de voorintegratie HRO een feit was - door de andere rechters niet als
`volwaardige' rechters beschouwd (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 35).
Bij de raden van beroeplAmbtenarengerechten heerst een `praat- en overlegcultuur', aldus de geïnterviewde rechtbankpresidenten en sectorvoorzitters. Bovendien ligt bij de voormalige raden van beroep~Ambtenarengerechten sterk de
nadruk op het principe van `ongelijkheidscompensatie', waarbij de rechter zoveel
mogelijk tracht via een actieve opstelling de ongelijkwaardige positie van een
justitiabele ten opzichte van de verweerder (overheidsorganen, bedrijfsverenigingen, etc.) op te heffen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 35). Zo heeft
bij de leden van de raden van beroeplAmbtenarengerechten lange tijd het beeld
bestaan, dat alléén magistraten in de klassieke zin van het woord, formalistisch
en conservatief, in een rechtbank werkzaam zijn (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 35). Achteraf bezien, blijken beide partijen een onjuist beeld van elkaar
te hebben gehad. Ondanks de culturele verschillen die tussen de beide geïntegreerde rechterlijke colleges hebben bestaan, functioneren de (onder)voorzitters
van de raden van beroeplAmbtenarengerechten als gelijkwaardige leden van de
rechterlijke macht. Elementen van elkaars gebruiken worden dan ook, zij het in
beperkte mate, over en weer toegepast. Zo lijken de bestuursrechters in hun
opstelling ten opzichte van partijen zich minder actief op te stellen, terwijl de
rechtbankrechters van de `klassieke' sectoren de `werkcultuur' van de sectoren

i2 Organisatie-culturele factoren die kunnen worden onderscheiden, betreffen: waarden,
doeleinden, normen, verwachtingen, klimaat, moreel, instellingen, denkbeelden (ontleend aan Kastelein in Lammers, 1983: 281).
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bestuursrecht lijken over te nemen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 35;
zie ook paragraaf 5.5.2).
5.5

Invloed HRO op de vorming van de rechtbank nieuwe stijl

Mede onder invloed van de HRO en andere beleidsoperaties, zoals de introductie
van de directeur gerechtelijke diensten, kan uit de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de eerste fase HRO en de tweede fase HRO (Albers, Voermans,
De Waard, 1994a en 1994b) worden geconcludeerd dat tevens de rechtbanken als
geheel aan een veranderingsproces onderhevig zijn. De effecten van de voltooiing eerste fase HRO blijven ook niet uitsluitend beperkt tot de sectoren bestuursrecht. Ook bij de `klassieke' sectoren van de rechtbank, waaronder de sectoren
strafrecht en civielrecht, treedt een veranderingsproces op. Dit proces brengt op
twee punten consequenties met zich voor het functioneren van de rechtbanken,
te weten enerzijds voor de structuur en het bestuur van de rechtbank en anderzijds voor de werkprocessen.
5.5.1 Veranderende structuur en bestuur
Met de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO is de omvang van de
rechtbanken sterk toegenomen. Waar voorheen de grootste groep van het personeel afkomstig is van de civiele sector, is thans veelal de sector bestuursrecht één
van de meest omvangrijke sectoren van de rechtbank. De toename in omvang
van de rechtbank nieuwe stijl heeft ertoe geleid dat steeds meer aandacht dient
te worden besteed aan de kwaliteit van het management van een rechtbank en de
manier waarop het personeelsbeleid voor het rechtsgeleerd en ondersteunend
personeel is vormgegeven (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 71-72). Ten
behoeve van een effectieve besturing van de rechtbanken is bij het gros van de
rechtbanken dan ook het model van het presidium als het primaire besluitvormende orgaan verlaten. Deze heeft plaatsgemaakt voor een dagelijks bestuur
waarin de actuele gang van zaken binnen de rechtbank en de ontwikkelingen van
de sectoren op de voet worden gevolgd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b:
25). De sectorvoorzitter (fungerend als cobrdínerend vice-president) geeft tijdens
de vergaderingen van dat bestuur aan hoe zijn sector functioneert. Zijn er complicaties in het functioneren opgetreden dan wordt dat op een collegiale wijze
besproken en opgelost. De rechtbankpresident treedt hierbij als voorzitter op
(Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 71). Overigens fungeert het dagelijks
bestuur ten tijde van de uitvoering van het evaluatieonderzoek in 1994 nog niet
als een hecht managementteam. Hiervoor kennen de sectoren ten opzichte van
elkaar een te grote zelfstandigheid (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 71).
Als gevolg hiervan is het niet gebruikelijk dat de ene sectorvoorzitter besluitvormend zal optreden ten opzichte van een andere sector. De autonome positie van
de sectoren van de rechtbanken komt echter steeds meer onder druk te staan. Zo
valt uit de interviews met de rechtbankpresidenten en de sectorvoorzitters te
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vernemen dat, onder invloed van de vergrote aandacht voor efficiency en effectiviteit, rechtbankpresidenten steeds vaker op informele wijze sturend gaan optreden ten opzichte van een sector, als bijvoorbeeld het niveau van `produktie' van
een sector achterblijft of wanneer de kwaliteit van de vonnissen te wensen
overlaat. De wijze van sturing door een rechtbankpresident of door de overige
leden van het dagelijks bestuur geschiedt thans op basis van het gelijkwaardigheidsprincipe (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 71). Zowel de rechtbankpresident als het dagelijks bestuur van de rechtbanken ontberen namelijk formele
sturingsinstrumenten ten aanzien van de door de sectoren en~of individuele rechters geleverde prestaties. Zo kunnen bijvoorbeeld slecht functionerende rechters
slechts in beperkte mate op hun geleverde prestaties worden `afgerekend'. Zij
zijn immers voor het leven benoemd. Ondanks dat de meeste rechtbanken trachten bepaalde vormen van outputsturing (sturing op basis van prestaties) te introduceren, vindt in de dagelijkse praktijk veelal inputsturing plaats, waarbij jaarlijks binnen het dagelijks bestuur van de rechtbank een vast budget (personeel en
materieel) voor een sector wordt vastgesteld (Albers, Voermans, De Waard,
1994b: 71).
Hierboven is reeds aangegeven dat de sectoren van de rechtbank, onder invloed
van een toename van de omvang van een rechtbank, steeds meer als autonome
eenheden opereren. Ingegeven door de sterke groei van de instroom van zaken
en de toenemende werkdruk worden de sectoren ten opzichte van elkaar zelfstandiger. Hierdoor wordt de mogelijkheid om rechters in alle sectoren in te zetten
steeds moeilijker realiseerbaar. Onder vigeur van artike122a Reglement I hoeven
rechtbankrechters niet langer dan vier jaar tegen hun zin in een bepaalde kamer
zitting te nemen. In de reglementen van orde van de rechtbanken is, vanwege het
belang van (beperkte) generalistische rechters, roulatie na vier jaar dan ook
dikwijls tot regel verheven. Binnen de sectoren bestuursrecht, maar ook binnen
de andere sectoren van de rechtbank, zijn geluiden te vernemen dat door extreme
toepassing van dit model expertiseverlies kan optreden. Mede om `rust' te
creëren in de sectoren bestuursrecht wordt volgens de geïnterviewde rechtbankpresidenten en sectorvoorzitters bij deze sector zeer terughoudend omgegaan met
het rouleren van rechters. Inzetbaarheid binnen alle sectoren, een uitgangspunt
dat ten aanzien van rechtbankrechters in de `klassieke' rechtbanken wordt gehanteerd, is met de vorming van de rechtbanken nieuwe stijl niet meer mogelijk
gebleken (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 69). Binnen de klassieke rechtbank is het namelijk mogelijk dat rechters van de strafsector in een civiele sector
of in een familiesector worden tewerkgesteld (en omgekeerd). Met de komst van
de sectoren bestuursrecht, is een dergelijke brede uitwisselbaarheid van rechters
tussen alle sectoren niet meer mogelijk (Albers, Voermans, De Waard, 1994b:
69). Naar het oordeel van de geïnterviewden is het voor rechters ondoenlijk om
alle rechtsterreinen die door de verschillende sectoren worden bestreken te
overzien. Wel zien de geïnterviewde rechtbankpresidenten en sectorvoorzitters
een inzetbaarheid in twee sectoren als een mogelijkheid. Kunnen de rechters uit
de klassieke rechtbanken nog worden beschouwd als `generalisten', die in begin-
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sel inzetbaar zijn in alle kamers~sectoren, de rechters in de rechtbank nieuwe stijl
dienen veeleer als `semi-specialisten' of als `specialisten' op een bepaald rechtsterrein te worden gekwalificeerd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 69).
Naast een streven naar de toepassing van andere vormen van sturing binnen de
rechtbank (van inputsturing naar een beperkte vorm van outputsturing) en een
vergroting van de autonomie van de sectoren is tevens op het vlak van het personeelsbeleid sprake van een `professionaliseringsslag'. Zo vinden reeds ten tijde
van de uitvoering van dit onderzoek evaluatiegesprekken tussen de sectorvoorzitters en individuele rechters plaats. Deze gesprekken hebben veelal het karakter
van een functioneringsgesprek, waarin de prestaties en het loopbaanperspectief
van een individuele rechter aan de orde worden gesteld. Overigens geschieden
deze gesprekken op informele basis. Dit omdat de wettelijk gewaarborgde
onafhankelijke positie van een rechter het niet mogelijk maakt formele functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Een slecht functionerende rechter
kan niet zomaar bepaalde `sancties' (bijvoorbeeld ontslag) worden opgelegd,
omdat een rechter voor hei leven is benoemd.
In het begin van deze paragraaf is gemeld dat met de voltooiing eerste fase HRO
een verschuiving is opgetreden in de onderlinge verhoudingen van sectoren. De
civiele sector is als grootste sector van de rechtbank van haar plaats `verdreven'
door de sector bestuursrecht. De verschuiving in de onderlinge verhoudingen
heeft bepaalde consequenties met zich gebracht voor de wijze waarop sectoren
met elkaar samenwerken. In de situatie vóór de voltooiing eerste fase HRO is het
veelal gebruikelijk gebleken dat bij capaciteitsproblemen in de strafsector, de
civiele sector te hulp schiet. Het zijn van een grote sector schept bepaalde verwachtingen op het terrein van het opvangen van bepaalde knelpunten bij kleinere
sectoren. Bovendien is het `bijspringen' van civiele rechters in de strafsector zeer
goed mogelijk, vanwege het feit dat een civiele rechter (in vergelijking met een
strafrechter) veel minder tijd hoeft te besteden aan (ingeroosterde) zittingen,
waardoor de flexibiliteit om te schuiven in werkzaamheden bij de civiele rechter
groter is. De sectoren bestuursrecht kunnen als `nieuwe' grote sector niet, zoals
bij de civiele sector in het verleden het geval was, tevens andere `probleem'sectoren te hulp schieten. Hiervoor is de werkdruk bij de sector bestuursrecht te
groot en moeten teveel nieuwe medewerkers worden ingewerkt, zodat het op
tijdelijke basis uitlenen van rechters en ondersteunend personeel niet goed
mogelijk is. Overigens wordt het principe van het bieden van ondersteuning aan
andere sectoren in het geval van capaciteitsproblemen steeds minder gehanteerd.
Als gevolg van de toegenomen werkdruk bij alle sectoren en de vergrote aandacht voor het produktieniveau van een sector, trekken steeds meer sectoren zich
terug op hun `core business' en wordt hierdoor de onderlinge afstand tussen de
sectoren groter (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 68-69).
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5.5.2 Wijzigingen in werkprocessen
Een tweede effect van de voltooiing eerste fase HRO op het functioneren van de
rechtbank nieuwe stijl heeft betrekking op veranderingen in de manier van
werken in de rechtbanken. In de sectoren bestuursrecht worden veel van de
voorbereidende werkzaamheden met behulp van een uitgebreid delegatiepatroon
door het ondersteunende personeel verricht (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 31). Een dergelijke werkwijze is ook gebruikelijk bij de Raad van State.
Daarnaast worden ter voorbereiding van complexe zaken of ter ondersteuning
van de managementactiviteiten van een sectorvoorzitter tevens staf- of schrijfjuristen betrokken. Als gevolg van het feit dat deze manier van werken in de
sectoren bestuursrecht tot bevredigende resultaten heeft geleid, wordt ook bij de
andere sectoren van de rechtbank geëxperimenteerd met de toepassing van een
grotere inzet van de ondersteuning bij de afdoening van zaken en worden staf- of
schrijfjuristen ingezet ten behoeve van de concipiëring van concept-vonnissen of
ter ondersteuning van de sectorvoorzitter (Albers, Voermans, De Waard, 1994b:
73).
In een van de vorige paragrafen is reeds gewezen op de gedachte dat het
integreren en afstemmen van werkprocessen tussen de sectoren sterk in beweging
is. Zo wordt - zij het op bescheiden schaal - door rechters gerouleerd tussen
de `nieuwe' sector bestuursrecht en de `klassieke' sectoren van de rechtbank.
Volgens een enkele geïnterviewde rechtbankpresident is het wenselijk een dergelijk roulatiemodel eveneens voor het ondersteunend personeel toe te passen
(Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 73). De grote mate van specialisatie van
het ondersteunend personeel in een bepaald rechtsgebied staat echter een daadwerkelijke uitvoering van deze gedachte in de weg. Het uiteindelijke oogmerk
van de toepassing van een roulatiemodel voor rechters en ondersteunend personeel is het streven naar een meer slagvaardig beleid om (incidentele) fluctuaties
in de werklast van de verschillende sectoren beter te kunnen opvangen. Niet
alleen een vergaande mate van specialisatie van rechters en ondersteunend
personeel staat op dit moment een volledíg roulatiemodel in de weg, maar ook
het ontbreken van een uniform systeem van werklastmeting (Albers, Voermans,
De Waard, 1994b: 73). Thans worden door de afzonderlijke sectoren verschillende systemen voor de vaststelling van de werklast gehanteerd. Hierdoor is het
moeilijk in te schatten hoe de relatieve werkdruk zich van de ene sector verhoudt
tot die van de andere. Als gevolg hiervan zijn de effecten op de hoogte van de
werklast, door het onderling uitlenen van rechters aan verschillende sectoren,
dan ook niet eenduidig vast te stellen. Om dit probleem op te lossen is een
departementale werkgroep ingesteld, die zich tot taak heeft gesteld een uniform
systeem van werklastmeting te ontwikkelen (Albers, Voermans, De Waard,
1994b: 74).
Met de vorming van de sectoren bestuursrecht lijken de rechtbanken een verandering in `werkgewoontes' te ondergaan. Waar voorheen de civiele sector de
heersende werktradities en gewoonten van de rechtbank bepaalt, wordt thans de
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`werkcultuur' van de sector bestuursrecht als de meest dominante invloedsfactor
beschouwd (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 66-67). Binnen de sectoren
bestuursrecht is het de gewoonte dat door rechters `op kantoor' wordt gewerkt.
Dit staat in schril contrast met de werkwijze van de rechters van enkele `klassieke' rechtbanken, waarbij het gebruikelijk is" om thuis zaken voor te bereiden
of vonnissen te concipiëren. Als gevolg van dit thuiswerken zijn in het verleden
onder andere communicatieproblemen ontstaan, aldus enkele geïnterviewde rechtbankpresidenten. Met de komst van de sectoren bestuursrecht en de grootscheepse nieuwbouwplannen (bekend onder de naam JR 120) rond de rechtbanken lijkt
het thuiswerken echter steeds verder teruggedrongen te worden.
Een ander aspect dat met de `werkgewoontes' samenhangt is de toegenomen aandacht van de rechtbank voor de produktie en snelheid in de afdoening van zaken.
Met name de civiele sectoren worden door bijvoorbeeld de kantonrechters
bestempeld als een sector, waarbinnen zaken op een relatief trage wijze worden
afgedaan. Een aantal geïnterviewde kantonrechters stelt dat de rechters van de
civiele sector voortdurend trachten met hun vonnissen het niveau van de Hoge
Raad te evenaren. Dit gaat ten koste van de snelheid in de afdoening van zaken.
Onder invloed van de voltooiing eerste fase HRO wordt op het niveau van de
rechtbank dan ook steeds meer aandacht besteed aan de produktie van sectoren.
In plaats van voor `kwaliteit', door bijvoorbeeld meervoudige rechtspraak toe te
passen, wordt vaker gekozen voor snelheid (Albers, Voermans, De Waard,
1994b: 34). Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van unusrechtspraak, een
versnelde behandeling van zaken (art. 8:52 Awb), vereenvoudigde behandeling
van zaken (art. 8:54 Awb) of het achterwege laten van zittingen.
Omdat de produktie van de rechtbank steeds centraler komt te staan, is ook het
`zelfbeeld' van rechters aan verandering onderhevig. Het beeld van de collegiaal
rechtsprekende rechter uit de klassieke rechtbank, die met grote aandacht voor
de juridische kwaliteit van vonnissen en in discussies met zijn collega's in de
meervoudige kamer recht heeft gesproken, erodeert (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 67). In de rechtbank nieuwe stijl is het meervoudig zitten uitzondering geworden. Unusrechtspraak is de regel. Slechts daar waar op basis van
wettelijke vereisten de instelling van een meervoudige kamer verplicht is (zoals
bij zware misdrijven) of vanwege het opleiden van rechters wordt er meervoudig
gezeten. De unusrechtspraak brengt met zich mee dat rechters steeds meer
verantwoordelijk worden gesteld voor hun eigen werkvoorraden, het tempo van
afdoening van zaken en voor de kwaliteit van de vonnissen. Met andere woorden: een unusrechter is voor een groot deel van zijn werkzaamheden op zichzelf
aangewezen. Dit betekent echter niet dat er geen collegiaal overleg meer bestaat

t3 Dit verschil dient overigens gerelativeerd te worden, vanwege het feit dat een aantal
rechtbanken met huisvestingsproblemen te kampen heeft. Door ruimtegebrek worden
rechters als het ware gedwongen thuis te werken en zijn zij alleen op de rechtbank
aanwezig in het geval er zittingen of vergaderingen worden gehouden.
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(Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 67). Zo zijn binnen de sectoren tal van
overlegstructuren gevormd, zoals het sectoroverleg en het jurisprudentie-overleg.
Daarnaast wordt afstemming gerealiseerd via een roulatie van jurisprudentiedossiers en het `meelezen-op-verzoek'. Met het laatste wordt bedoeld dat een
collega-rechter wordt ingeschakeld die de kwaliteit en de inhoud van een concept-vonnis beoordeelt. Doordat unusrechtspraak binnen de rechtbank nieuwe
stijl steeds meer gemeengoed is geworden, wordt tevens een andere inhoud
gegeven aan het begrip (juridische) kwaliteit. Een garantie voor kwaliteit wordt
niet zozeer meer gezocht in meervoudigheid, maar in de professionaliteit en de
vaardigheden van de rechter zelf (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 67). De
kwaliteitsbewaking is hierdoor indirecter geworden. Qua verantwoordelijkheid
voor het tijdig afdoen van zaken begint de individuele rechter sterke overeenkomsten te vertonen met de kantonrechter, die in beginsel ook verantwoordelijk
is voor een eigen `portie' aan zaken.
De voltooiing eerste fase HRO heeft niet alleen de unusrechtspraak tot norm van
de rechtbank verheven, ook in andere opzichten ]ijkt deze operatie tot het dichten
van `cultuurverschillen' (uitgedrukt in werkgewoontes en tradities) te leiden. Met
name daar waar de sectoren van de rechtbank in één gebouw zijn gehuisvest is
sprake van een intensivering van de onderlinge (informele) contacten tussen de
rechters. Daarnaast zijn tevens bepaalde institutionele voorzieningen getroffen die
de integratie van de verschillende werkculturen zal bevorderen. Een van de
voorbeelden die hierbij kan worden genoemd is de praktijk van het `meezitten'
van rechters afkomstig uit de sectoren bestuursrecht, in een meervoudige strafkamer. Voorts dient tevens de instelling van `combi-kamers' als voorbeeld te
worden vermeld, waarbij bestuursrechters en civiele rechters gezamenlijk in een
bestuursrechtelijk geschil een door een appellant opgelopen schade vaststellen.

5.6

Externe factoren

Het verloop van de `toepassing' voltooiing eerste fase HRO is in sterke mate beinvloed door een aantal externe factoren. Reeds eerder in dit hoofdstuk is melding gemaakt van de autonome stijging van de instroom van sociale zekerheidszaken. Net als bij de Raad van State het geval is, is de werkbelasting van de
sectoren bestuursrecht in de loop van 1994 sterk toegenomen. Het nieuw aangetrokken personeel (rechtsgeleerd en ondersteunend personeel) heeft volgens de
geïnterviewde voorzitters van de sectoren bestuursrecht als gevolg van deze
ontwikkeling minder tijd gehad om zich in voldoende mate in te werken. Met
grote spoed zijn medewerkers ingewerkt en direct ingezet om de massale instroom van sociale zekerheidszaken het hoofd te kunnen bieden. Met de voltooiing eerste fase HRO is tevens de Awb en het nieuwe bestuursprocesrecht in
werking getreden. Tegelijkertijd is ook de behandeling van voormalige Arobzaken, TwK en een deel van het Kroonberoep in handen van de sectoren bestuursrecht gekomen. Bestaande routines in de behandeling van de `klassieke'

168
zaken die onder de competentie van voonnalige de raden van beroeplAmbtenarengerechten vallen, moeten onder invloed van het nieuwe procesrecht worden
gewijzigd. Bovendien dient ervaring te worden opgedaan met het voormalige
`Arob'-recht. In de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO is dan ook veel
tijd gestoken in de scholing van het rechtsgeleerd en ondersteunend personeel.
Omdat minder medewerkers van de Raad van State uiteindelijk bij de sectoren
bestuursrecht zijn terecht gekomen dan aanvankelijk de bedoeling is geweest, is
naar het oordeel van de geïnterviewden de `druk' op het veranderingsproces
extra vergroot. Met andere woorden: het `veranderingsvermogen' van de rechtbanken in het algemeen en van de sectoren bestuursrecht in het bijzonder is
onder invloed van de bovenstaande factoren afgenomen. De instroom van sociale
zekerheidszaken en het nieuwe bestuursprocesrecht zijn niet de enige factoren die
het verloop van het implementatieproces hebben gecompliceerd. Ook de invoering van het Berber-informatiesysteem per 1 januari 1994 heeft geleid tot knelpunten in de uitvoering van de voltooiing eerste fase HRO. Zo is het nieuwe
ondersteunend personeel niet alleen geconfronteerd met nieuwe werkprocedures,
maar heeft het tevens te kampen gehad met `opstart'-problemen bij de toepassing
van dit informatiesysteem. Het registreren van zaken is in de beginfase zeer
bewerkelijk en tijdrovend gebleken, waardoor de instroom van met name sociale
zekerheidszaken in een minder hoog tempo kan worden verwerkt dan is voorzien, aldus de voorzitters van de sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten.
Een oplossing die voor de hand ligt om de reorganisatiedruk bij de sectoren bestuursrecht te verminderen is het extra inzetten van rechters vanuit de `klassieke'
sectoren van de rechtbank. Dit is in de praktijk door drie factoren moeilijk
realiseerbaar gebleken. Ten eerste worden ook de andere sectoren met nieuwe
wetswijzigingen geconfronteerd (denk bijvoorbeeld aan het nieuw Burgerlijk
Wetboek), waardoor deze sectoren eveneens wijzigingen hebben moeten doorvoeren in de werkprocedures (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 29). Ten
tweede hebben met name de instroom en verwerking van zaken van de civiele
sectoren tot problemen geleid (Albers, Voermans, De Waard 1994b: 29). Het
inzetten van rechters uit de civiele sector en de strafsector in de sectoren bestuursrecht is hierdoor niet mogelijk gebleken. Dit zou slechts hebben geleid tot
een verschuiving van de problemen van de ene sector naar de andere. Ten derde
leent het specialistische vakgebied van het bestuursrecht zich minder goed om op
korte termijn civiele rechters en strafrechters in te zetten (Albers, Voermans, De
Waard, 1994b: 15). Op de langere termijn wordt verwacht dat dit wel mogelijk
zal zijn. Thans is de roulatie van rechters van één van de `klassieke' sectoren,
richting de sector bestuursrecht en omgekeerd, zeer beperkt.
Niet alle externe factoren hebben het verloop van het implementatieproces
bemoeilijkt. Ondanks kritiek van onder andere de Algemene Rekenkamer (Kamerstukken II, 1993I1994, 1993I1994, 23 556, nrs 1-2) heeft de introductie van
het systeem van decentralisatie van het beheer via de aanstelling van negentien
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directeuren gerechtelijke diensten in 1989 geleid tot een facilitering van het
uitvoeringsproces. De DGD's hebben vooral een belangrijke rol gespeeld in de
opzet van een nieuwe structuur voor de sectoren bestuursrecht en het aantrekken
van ondersteunend personeel ten behoeve van deze sectoren. Zo zijn zij betrokken geweest bij de opstelling van plannen van aanpak ten behoeve van de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO. Daarnaast hebben de DGD's hun
verantwoordelijkheid gedragen om in samenwerking met de HGO's de werving
en selectie van nieuw ondersteunend personeel in goede banen te leiden. Voorts
hebben de DGD's als `verbindingsschakel' tussen het ministerie van Justitie en
de rechtbanken gefungeerd, daar waar het de acquisitie van personele en materiele middelen betreft.

5.7

Strategie en sturing

De rechtbankpresidenten en de voormalige voorzitters van de raden van beroeplAmbtenarengerechten hebben zich reeds ten tijde van de voorintegratie
gecommitteerd aan de HRO. De steun voor de eerste fase HRO is zo groot
gebleken dat ruim vóór dat de voorintegratie per 1 juli 1992 een feit is, voorbereidingen zijn getroffen om het verloop van het implementatieproces te faciliteren
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 26 e.v.). Mede via het wederzijds
benoemen van rechter-plaatsvervangers, het `meezitten' en de deelname van de
toekomstige voorzitter van de sectoren bestuursrecht aan vergaderingen van het
dagelijks bestuur van de rechtbank is een gezamenlijk draagvlak gecreëerd voor
de implementatie van de eerste fase HRO (zie ook hoofdstuk twee). De positieve
ervaringen met de uitvoering van de voorintegratie, hebben een gunstige doorwerking gehad op het verloop van het uitvoeringsproces van de voltooiing eerste
fase HRO. De functionele autoriteiten van de rechtbank (rechtbankpresident en
voorzitter sector bestuursrecht en de DGD) hebben dan ook een `codperatieve
strategie' ten opzichte van de `initiator' van de HRO, dat wil zeggen het ministerie van Justitie, gehanteerd. Zoveel mogelijk is gepoogd het uitvoeringsproces zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Twee factoren hebben een dergelijke coóperatieve houding veroorzaakt, te weten: (1) het feit dat de rechtbank een nieuwe
grote sector onder zijn competentie heeft gekregen en (2) het feit dat 'qua'
juridische status het voormalige Arob-recht door bestuursrechters als een interessant rechtsgebied wordt beschouwd (Albers, Voermans, De Waard, 1994a:
46)).
Tijdens de `kaderschepping' is de rol van de sectoren bestuursrecht gering.
Het voortouw heeft immers grotendeels in handen van het ministerie van Justitie
(en deels het ministerie van Binnenlandse Zaken) en de Raad van State gelegen.
Wat betreft de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO kan daarentegen
worden geconstateerd dat het ministerie van Justitie in dit opzicht - zij het in
beperkte zin - een `interactieve' strategie heeft toegepast. Door middel van het
houden van consultatierondes door het projectteam HRO onder de functionele
autoriteiten van de rechtbanken en via de deelname van enkele leden van de
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rechtbank in tal van werkgroepen van de projectstructuur HRO is getracht
ervaringen vanuit de rechtspraktijk te benutten voor de vormgeving van het
implementatiebeleid rond de voltooiing eerste fase HRO. Er is geenszins sprake
geweest van de toepassing van een klassiek `inspraakmodel' door het ministerie
van Justitie. Zoveel mogelijk heeft het ministerie gepoogd rekening te houden
met de uitvoeringsproblematiek, verbonden aan dit onderdeel van de HRO. Een
en ander heeft er dan ook mede in geresulteerd dat voor de uitvoering is gekozen
voor de toepassing van het `sturing-op-afstand'-principe, waarbij de arrondissementen een bepaalde vrijheidsgraad krijgen toebedeeld ten aanzien van de structurering van de sectoren bestuursrecht. Binnen de door het ministerie van Justitie
geformuleerde randvoorwaarden (ijkpunten) zijn de rechtbanken vrij om de
organisatiestructuur van de sectoren bestuursrecht vorm te geven. Afhankelijk
van de grootte van een sector zijn verschillende structurele varianten te onderscheiden, variërend van een generalistisch model, waarbij iedere - generalistisch ingestelde - bestuursrechter elk type bestuursrechtelijk geschil (sociale
zekerheidszaken én ambtenaren-~pensioenzaken én ex-Arob-zaken) kan behandelen tot een specialistisch model, waarbij bestuursrechters een bepaald specialistisch werkgebied (bijvoorbeeld het vreemdelingenrecht of het ex-Arobrecht of het
sociale-zekerheidsrecht) krijgen toegewezen.

5.8

Slot

Het uiteindelijke resultaat, de opbouw van de sectoren bestuursrecht, wordt door
alle geïnterviewde respondenten als zeer positief ervaren. In een aantal jaren tijd
is een groot deel van de administratieve rechtspraak geherstructureerd en is deze
(deels) gewijzigd van `bijzondere' rechtspraak in `gewone'. Ondanks alle positieve geluiden over de wijze waarop de eerste fase HRO tot stand is gekomen, zijn
echter tevens geluiden van zorg te vernemen. Met name de autonome groei van
de instroom van zaken (ook bij de andere sectoren), de toegenomen zwaarte en
complexiteit van zaken, gekoppeld aan een tekort aan rechters leiden ertoe dat
een goed functioneren van de rechtbanken nieuwe stijl steeds verder onder druk
zal komen te staan. Enkele rechtbankpresidenten spreken van een situatie van
`overbelasting'. Over circa drie jaar na de voltooiing eerste fase HRO (in 1997),
dient de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl plaats te vinden. Of de rechtbanken tegen die tijd gereed zullen zijn
om een dergelijke integratie op een adequate wijze door te voeren, hangt voor
een groot deel af van de resultaten van de `kaderschepping' rond de tweede fase
HRO. In het volgende hoofdstuk zal hiervan een beschrijving worden gegeven.

Hoofdstuk 6
De tweede kaderschepping
6.1

Inleiding

In 1991 zijn de voorbereidingen rond de tweede fase HRO van start gegaan, dat
wil zeggen: de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Dit hoofdstuk wordt aangevangen met het (voorlopige) resultaat
van dat voorbereidingsproces, namelijk het wetsvoorstel tweede fase HRO'.
Vervolgens vindt in de daaropvolgende paragrafen 6.3 en 6.4 een reconstructie
van de besluitvorming over de kaders (de tweede `kaderschepping') plaats.
Hierbij staan met name de onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie en
de kantonrechters met betrekking tot de concrete invulling van de tweede fase
HRO centraal. In paragraaf 6.5 komen de structuurkenmerken van het beleidsnetwerk rond de tweede kaderschepping aan bod. De percepties van de bij de
tweede fase HRO betrokken actoren met betrekking tot het (beoogde) resultaat
van de tweede `kaderschepping' worden in paragraaf 6.6 beschreven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse van de door actoren toegepaste strategie
en sturingsinstrumenten om de concrete invulling van de tweede fase HRO in een
bepaalde gewenste richting te sturen.

6.2

Het wetsvoorstel tweede fase HRO

Het definitieve wetsvoorstel tweede fase HRO is in de loop van 1996 aan de
Tweede Kamer aangeboden. Zoals reeds uit de eerdere hoofdstukken valt af te
leiden, is dit voorstel gericht op `het tot stand brengen van de integratie van de
kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken (...) en daarmee voor het tot
stand brengen van één geïntegreerd gerecht voor alle civielrechtelijke, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken in eerste aanleg: de rechtbank `nieuwe stijl"
(Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p. 3). Om het bovenstaande te
realiseren dienen in vijf wettelijke voorzieningen wijzigingen te worden aangebracht. Zo zal de institutionele en rechtspositionele wetgeving op het terrein van
de rechtelijke organisatie aangepast dienen te worden. Daarnaast dient het
burgerlijke procesrecht - met name daar waar het civiele procedures in eerste
aanleg betreffen - te worden veranderd. Bovendien zal de appèlrechtspraak, die
thans voor de kantongerechten aan de rechtbanken is opgedragen, aan de ge-

i Het wetsvoorstel: Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafvordering en andere wetten
in verband met de integratie van de kantongerechten en de arrondissementsrechtbanken (tweede fase herziening rechterlijke organisatie).
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rechtshoven worden opgedragen en zullen de appèlgrenzen worden verhoogd.
Voorts moet het strafprocesrecht op enkele punten worden aangepast. Tot slot
dienen tevens overgangsrechtelijke voorzieningen van zowel rechtspositionele
aard als procesrechtelijke aard met betrekking tot de functie van kantonrechter te
worden getroffen (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 3).
Net als in de voorgaande wetsvoorstellen (voorintegratie en voltooiing eerste fase
HRO) wordt in het wetsvoorstel tweede fase HRO aangegeven welke doeleinden
het kabinet met de herziening van de rechterlijke organisatie beoogt na te streven. Daarnaast wordt specifiek ingegaan op de voordelen die verbonden zijn aan
de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe
stijl. Zo worden in het wetsvoorstel vijf voordelen genoemd.
Ten eerste wordt als voordeel gezien dat met de implementatie van de tweede
fase HRO de nadelen die verbonden zijn aan het bestaan van twee typen gerechten van eerste aanleg worden weggenomen (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651,
nr. 3, p. 9). Het gaat hierbij onder meer om het feit dat de twee rechterlijke
instanties in eerste aanleg geschillen beslechten die qua aard en inhoud sterk met
elkaar overeenkomen (bijvoorbeeld civiele geschillen over een bepaalde geldvordering). Doordat 80 gerechten in eerste aanleg bestaan (61 kantongerechten en
negentien rechtbanken) is eveneens het gevaar aanwezig dat de rechtseenheid en
de rechtsontwikkeling onder druk komt te staan (Kamerstukken II, 1995~96, 24
651, nr. 3, p. 10).
Het beeld dat een kantonrechter alleen zaken van een gering financieel belang
afdoet, is niet een volledig juiste weergave van het werk van de kantonrechter.
Net als de civiele sector van de rechtbank, worden door de kantonrechter geschillen met grote financiële consequenties behandeld (bijvoorbeeld geschillen
inzake de ontbinding van een arbeidsovereenkomst).
Niet alleen de competentieverdeling in civiele geschillen is onduidelijk geregeld. Zo is ook wat betreft strafzaken geen duidelijke scheidslijn te trekken
tussen de kantonrechter en de rechtbankrechter. De kantonrechter is primair
verantwoordelijk voor de berechting van overtredingen (Kamerstukken II,
1995196, 24 651, nr. 3, p. 10). In enkele gevallen is deze competentie echter
overgedragen aan de rechtbank (in het wetsvoorstel wordt hierbij als voorbeeld
genoemd economische overtredingen). Het argument voor het bestaan van twee
typen gerechten van eerste aanleg is gekoppeld geweest aan het onderscheid
tussen meervoudige en enkelvoudige rechtspraak. Zo is in de `klassieke' rechtbanken meervoudige rechtspraak regel. Deze regel is met de vorming van
rechtbanken nieuwe stijl verlaten en wordt er binnen de rechtbanken steeds meer
unusrechtspraak toegepast (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 10).
Hierbij kan worden gedacht aan de politierechter of aan de kinderrechter. Gekoppeld aan de toename van unusrechtspraak bij de rechtbanken, wordt in het
wetsvoorstel gewezen op de paradoxale situatie die is ontstaan, waarbij ervaren
kantonrechters zaken van relatief eenvoudige aard afdoen, terwíjl minder ervaren
rechtbankrechters op complexe zaken worden ingezet (Kamerstukken II,
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1995196, 24 651, nr. 3, p. 11).
Ten tweede worden met de implementatie van de tweede fase HRO enkele
intrinsieke nadelen verbonden met het kantongerecht weggenomen (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 9). Als eerste nadeel wordt in het wetsvoorstel
de `levenslange' aanstelling van de kantonrechter als unusrechter aangegeven
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 12). Door het ontbreken van intercollegiale toetsing is sprake van een niet gecontroleerde machtsuitoefening. De
rechtbankrechters en de kantonrechters verschillen dan ook in dit opzicht van
elkaar. Zo is onder meer via de toepassing van het raadkameroverleg de macht
van de rechtbankrechter begrensd. Dit in tegenstelling tot de alleensprekende
kantonrechter die ongelimiteerd zijn of haar macht kan uitoefenen. Een tweede
nadeel dat in het wetsvoorstel wordt vermeld, betreft het gebrek aan mogelijkheden voor specialisatie binnen de kleine en middelgrote kantongerechten, waardoor `de kwaliteit en de kwantiteit onder druk komen te staan' (Kamerstukken II,
1995~96, 24 651, nr. 3, p. 12). Als laatste nadeel wordt de kwetsbaarheid van
de kleinere kantongerechten gezien. De kleine kantongerechten zijn vooral
kwetsbaar in situaties van ziekte of in het geval waarbij het functioneren van één
van de kantonrechters te wensen overlaat.
Ten derde wordt met de tweede fase HRO een `kwaliteitsimpuls' aan de rechtbanken gegeven (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 13). In de huidige
situatie is de functie van kantonrechter, ten opzichte van die van rechtbankrechter, een promotiefunctie. Als gevolg hiervan verdwijnen jaarlijks veel ervaren
rechtbankrechters richting de kantongerechten (of de gerechtshoven; Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 13). Met de integratie van de kantongerechten
en de rechtbanken zal dit probleem zich in mindere mate voordoen, omdat het
aantal beschikbare functies op het niveau van vice-president in de rechtbank
nieuwe stijl zal worden uitgebreid. Bovendien wordt verwacht dat met de intrede
van ervaren kantonrechters, deze rechters een grote bijdrage leveren aan het
opleiden van jonge rechtbankrechters en een positieve invloed zullen uitoefenen
op de attitude van de overige rechtbankrechters, onder andere daar waar het de
overdracht van de praktische instelling van de kantonrechters betreft en het hoge
verantwoordelijkheidsbesef om zaken tijdig af te doen (Kamerstukken II,
1995~96, 24 651, nr. 3, p. 13).
Ten vierde zal met de tweede fase HRO een verdere stap worden gezet `op weg
naar de personele en organisatorische integratie van alle civiele rechtspraak,
strafrechtspraak en bestuursrechtspraak in eerste aanleg' (Kamerstukken II,
1995~96, 24 651, nr. 3, p. 9). Het gaat hierbij onder andere om de afstemming
van bestuursrechtelijke rechtspraak op dat van de civiele rechtspraak (en omgekeerd). Bijvoorbeeld inzake geschillen met betrekking tot arbeidsverhoudingen
(Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p. 13).
Ten slotte wordt met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tweede fase HRO
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verwacht dat het bestuur en het beheer in de arrondissementen kunnen worden
vereenvoudigd, doordat het aantal functionele autoriteiten in het arrondissementsbestuur bestaande uit de rechtbankpresident, de hoofdofficier van justitie,
de kantonrechters o.i.r. (oudste in rang) en de DGD, zal afnemen2 (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 14-15).
Behoud van voordelen kantonrechtspraak
Om het bovenstaande te kunnen realiseren is een belangrijke randvoorwaarde
voor de implementatie van de tweede fase HRO gelegen in het behoud van de
sterke kanten van de kantonrechtspraak. Deze sterke kanten zijn vooral verbonden met de hoge produktie van de kantonrechters en het laagdrempelige
karakter van de kantonrechtspraak (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p.
15). Ter waarborging van de twee genoemde voordelen wordt in het wetsvoorstel
een aantal maatregelen voorgesteld. Zo zal het burgerlijk procesrecht worden
gemoderniseerd (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 17). Eén van de
onderdelen betreft hierbij de verhoging van de competentiegrens voor civiele
zaken zonder een verplichte procureurstelling van f 5.000,- naar f 10.000,(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 17). Daarnaast zullen binnen de
rechtbank nieuwe stijl twee afzonderlijke civiele sectoren worden gecreëerd
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 17). Eén civiele sector met en één
sector zonder verplichte procesvertegenwoordiging (de eerste respectievelijk de
tweede civiele sector). De toenmalige minister van Justitie Hirsch Ballin heeft
met betrekking tot het bovenstaande in maart 1993 tijdens een overleg met het
bestuur van de Kring van kantonrechters toegezegd dat voor een periode van
tenminste vijf jaar een tweede civiele sector binnen de rechtbank gegarandeerd
wordt. Voorts zal, als gevolg van een taakgarantie voor de zittende kantonrechters, deze sector in eerste instantie door kantonrechters worden bezet (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 18). Eén van de kantonrechters zal hierbij
overigens worden aangewezen als sectorvoorzitter. Een derde element waarmee
wordt getracht de voordelen van de kantonrechtspraak te behouden heeft betrekking op de ondersteuning. In de tweede civiele sector blijft de één op één relatie
tussen de kantonrechter en de gerechtssecretaris gehandhaafd, dat wil zeggen: dat
iedere kantonrechter de beschikking over een vaste gerechtssecretaris behoudt
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 18).

Verbreiding voordelen kantonrechtspraak
Het wetsvoorstel is niet alléén gericht op het behoud van de voordelen van de
kantonrechtspraak, maar ook op de `verbreiding' ervan over de andere onderdelen van de rechtbank nieuwe stijl (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p.
19). Eén van de middelen om dit te realiseren betreft een verhoging van de
competentiegrens voor civiele zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging

2

Er zal immers per arrondissement één kantonrechter o.i.r. bestaan. Thans kunnen
in een arrondissement meer kantonrechters o.i.r. functioneren. Ieder kantongerecht
kent namelijk een dergelijke functie.

175
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 19). Hiermee wordt gepoogd om
binnen de rechtbank een grotere mogelijkheid voor laagdrempelige en op snelheid gerichte rechtspraak te creëren. Een tweede instrument om de voordelen van
de kantonrechtspraak te verbreiden betreft een uitbreiding van de verschillende
categorieën zaken die buiten de hoofdplaats van de arrondissementsrechtbank op
nevenlokaties kunnen worden behandeld (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr.
3, p. 19). Uitgangspunt is dat alle civiele-, straf- en bestuursrechtelijke zaken die
door een enkelvoudige kamer of door de president van de rechtbank worden
behandeld op alle nevenlokaties moeten kunnen worden afgedaan. De achterliggende gedachte is dat de geografische bereikbaarheid van rechtspraak in eerste
aanleg zal toenemen evenals de laagdrempeligheid. Als derde middel om de
voordelen te verbreiden betreft de modernisering van het burgerlijke procesrecht
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 19). Met name zal worden getracht
om in het nieuwe burgerlijke procesrecht elementen in te brengen van de kantongerechtsprocedure. Daarbij zal tevens worden gekeken naar de aspecten effectiviteit en efficiëntie in de procesvoering. Tot slot wordt ook via het overbrengen
van de goede elementen van de organisatíe, werkwijze en de structuur van
ondersteuning van de kantonrechtspraak naar de rechtbanken nieuwe stijl, getracht de voordelen te verbreiden (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p.
19). Vooral de grote eigen verantwoordelijkheid van de kantonrechters en het
werken in kleine, niet-hiërarchische werkeenheden dient volgens de auteurs van
het wetsvoorstel tweede fase HRO in de andere sectoren van de rechtbank te
worden toegepast.
In het wetsvoorstel wordt, naast de verbreiding van de voordelen van de kantonrechtspraak, eveneens ingegaan op de rechtspositionele aspecten die verbonden
zijn aan de implementatie tweede fase HRO. Zo is aangegeven dat op 22 juni
1993 tussen de minister van Justitie en de NVvR een rechtspositioneel kader
voor de integratie is vastgelegd (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p.
21). In dat kader is onder meer vastgelegd dat na de integratie de kantonrechter
tot vice-president van de rechtbank zal worden benoemd (Kamerstukken II,
1995~96, 24 651, nr. 3, p. 21). Een ander onderdeel ervan betreft de taakgarantie van de kantonrechters. Deze houdt in dat `aan hen, anders dan met hun
instemming, geen andere categorieën werkzaamheden kunnen worden opgedragen dan die welke onmiddellijk voorafgaand aan de integratie tot de competentie van de kantonrechter behoorden' (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr.
3, p. 21). Anders gesteld: de kantonrechters wordt de mogelijkheid geboden om
binnen de rechtbank nieuwe stijl `kantonrechterachtige' zaken af te doen. Het
voorzitterschap van de tweede civiele sector vormt eveneens een belangrijk
onderdeel van het rechtspositie-akkoord. Voor de tweede civiele sector zal een
extra promotieplaats voor een codrdinerend vice-presidentschap ter beschikking
worden gesteld (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 22). Bovendien
zullen extra functies bij de gerechtshoven worden gecreëerd voor de behandeling
van de huidige kantongerechtsappèls. Bij voorkeur zullen deze functies worden
ingevuld door kantonrechters of door rechtbankrechters die uit hoofde van hun
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functie verantwoordelijk zijn voor de behandeling van kantongerechtsappèls.
Nevenlokatiebeleid
Over het nevenlokatiebeleid wordt in het wetsvoorstel gemeld dat op basis van
drie criteria de nevenlokaties van de arrondissementsrechtbanken worden bepaald, te weten: (1) een goede geografische bereikbaarheid van de rechtspraak in
eerste aanleg, waarbij tevens sprake is van een evenwichtige geografische spreiding van de nevenlokaties, (2) een doelmatige inzet van de mensen en de middelen van de rechterlijke organisatie en (3) de dienstbaarheid van het nevenlokatiebeleid aan de schaalgrootteproblematiek (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr.
3, p. 23-24). Met het laatste wordt bedoeld dat met name voor de grotere
rechtbanken een volwaardige nevenvestigingsplaats een bijdrage kan leveren aan
de oplossing van de problemen die aan een te grote omvang van de rechtbank in
de hoofdplaats kunnen zijn verbonden (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr.
3, p. 24).

Als deze criteria op de huidige situatie worden toegepast, dan betekent dit in
concreto dat een groot aantal kleine kantongerechten dienen te worden gesloten.
Implementatie
Ten aanzien van de implementatie van de tweede fase HRO (in hoofdstuk drie de
`toepassing' genoemd) wordt in het wetsvoorstel aangegeven dat, net als bij de
eerste fase HRO het geval is geweest, door de functionele autoriteiten van de
arrondissementen zèlf plannen van aanpak dienen te worden opgesteld, waarin
zal worden aangegeven op de welke wijze de integratie van de kantongerechten
en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl feitelijk zal worden vormgegeven
(Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3, p. 28). De minister van Justitie denkt
overigens aan de toepassing van een soort `groeimodel', waarbij de implementatie in drie stappen wordt uitgevoerd (Kamerstukken II, 1995196, 24 651, nr. 3,
p. 28-29). De eerste stap bestaat uit het tot stand brengen van één arrondissementale kantongerechtsorganisatie per arrondissement. Dit ter bevordering van
de onderlinge samenwerking tussen de kantonrechters (Kamerstukken II,
1995196, 24 651, nr. 3, p. 28). In de tweede stap vindt de bestuurlijke integratie
plaats, dat wil zeggen: het samensmelten van de rechtbank en de arrondissementale kantongerechtsorganisatie in elk arrondissement, leidend tot de vorming van
de rechtbank nieuwe stijl (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p. 29).
Tijdens de bestuurlijke integratie wordt de arrondissementale kantongerechtsorganisatie als afzonderlijk samenwerkingsverband met behoud van taken, formatie
en juridische en administratieve ondersteuning in de rechtbank opgenomen.
Hierbij neemt de cobrdinator van de arrondissementale kantongerechtsorganisatie
als coórdinerend vice-president zitting in het dagelijks bestuur van de rechtbank.
De inhoudelijke integratie vormt de derde stap in het implementatieproces. Het
belangrijkste onderdeel van deze integratie betreft de verhoging van de competentiegrenzen voor de behandeling van civiele dagvaardingszaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging (Kamerstukken II, 1995~96, 24 651, nr. 3, p.
29) .
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6.3

De tweede kaderschepping

6.3.1 Structurering van besluitvorming
De besluitvorming rond de vaststelling van de kaders met betrekking tot de
tweede fase HRO heeft zich, net als bij de eerste fase HRO, afgespeeld binnen
de projectstructuur HRO van het ministerie van Justitie. Eén verschil is echter
gelegen in het aantal en het soort actoren dat bij de besluitvorming betrokken is
geweest. De `kaderschepping' tweede fase HRO heeft zich primair voltrokken
rond besprekingen tussen het ministerie van Justitie, de kantonrechters en de
rechtbanken. Ter voorbereiding van beleid en wetgeving zijn op ad hoc basis
werkgroepen ingesteld. De werkgroep werkwijze rechtbank nieuwe stijl heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de bepaling van de manier waarop de tweede civiele
sector (de sector kantonzaken) van de rechtbank nieuwe stijl dient te worden
vormgegeven, terwijl de subwerkgroep rechtspositionele aspecten zich heeft
gebogen over de gevolgen van de integratie voor de rechtspositie van de betrokken kantonrechters (Albers, Ten Have, De Waard, Zoontjens, 1993: 5-6).
De samenstelling van het projectteam HRO heeft zich ten behoeve van de
voorbereiding op de tweede fase HRO deels gewijzígd. Een vice-president van
een rechtbank die tijdens de eerste fase HRO als lid van het projectteam aangesteld is geweest, is vervangen door een kantonrechter.
Tijdens de `kaderschepping' rond de voltooiing eerste fase HRO heeft de
adviesraad HRO zich niet inhoudelijk kunnen buigen over de plannen die op dat
moment op tafel liggen. Gedurende de voorbereidingen van de implementatie
tweede fase HRO is dit echter wel het geval geweest. In dit hoofdstuk wordt dan
ook aandacht besteed aan de rol van de adviesraad HRO in het besluitvormingsproces.

6.3.2 De aanvang (1991-1992)
Ondanks dat ten tijde van de plannen van de staatscommissie HRO in 1984I1985
de hoofdlijnen voor de tweede fase HRO zijn vastgesteld, vindt de start van de
feitelijke `kaderscheppíng' in de winter van 1991 plaats, wanneer de minister van
Justitie met een delegatie van het bestuur van de Kring van kantonrechters
overleg voert over de vormgeving van de integratie van de kantongerechten en
de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl (Ballin, 1993: 59). Als gevolg van de
in 1991 uitgebrachte standpunten van de Kring van kantonrechters en ook de
vergadering van rechtbankpresidenten heeft in datzelfde jaar bij de toenmalige
minister van Justitie een nadere bezinning plaatsgevonden. Deze bezinning is
gericht op `het vinden van een evenwicht tussen de beoogde structurele voorzieningen van processuele, organisatorische en rechtspositionele aard en de
gewenste incidentele voorzieningen van organisatorische en rechtspositionele aard
in verband met de overgang van (de) zittende kantonrechters naar de rechtbank
`nieuwe stijl" (Ballin, 1993: 59). Ter realisatie van het bovengenoemde `even-
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wicht' schakelt de minister op 9 april 1992 de adviesraad HRO voor een nadere
advisering in. Tegelijkertijd wordt tevens een adviesaanvrage bij de Kring van
kantonrechters en de vergadering van rechtbankpresidenten neergelegd. In de
adviesaanvrage wordt onder meer stilgestaan bij de processuele voorzieningen die
ten behoeve van de tweede fase HRO moeten worden getroffen. De belangrijkste
voorziening die de minister op het oog heeft, betreft de herziening van de
kantongerechtsprocedure en het burgerlijke procesrecht in eerste aanleg (Hirsch
Ballin, 1993: 59). Daarnaast wordt in de adviesaanvrage aandacht geschonken
aan organisatorische en rechtspositionele voorzieningen, zoals de ontwikkeling
van een bestuursstructuur voor de rechtbank nieuwe stijl, het nevenlokatiebeleid
en voorzieningen ten behoeve van de overgang van de zittende kantonrechters
naar de rechtbank nieuwe stijl (Hirsch Ballin, 1993: 60). Bij de feitelijke vormgeving van de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken is de minister
van Justitie voornemens drie uitgangspunten te hanteren. Ten eerste dient met de
integratie een realisatie plaats te vinden van de beoogde voordelen (Hirsch
Ballin, 1993: 61). Het gaat hierbij met name om het behoud van de sterke kanten
van de kantonrechtspraak evenals een verbreiding ervan. Ten tweede dient
binnen de rechtbank nieuwe stijl maximale vrijheid te worden geboden om de
interne organisatie te regelen (Hirsch Ballin, 1993: 61). Concreet gaat het om de
vormgeving van sectoren of andere eenheden in de rechtbank en de verdeling
van het aantal beschikbare formatieplaatsen over de verschillende functieniveaus
van de rechtbank. Ten derde dient ten behoeve van de integratie aan de zittende
kantonrechters een zodanig kader te worden geboden dat deze in organisatorisch
en rechtspositioneel opzicht aanvaardbaar is (Hirsch Ballin, 1993: 62). Rekening
houdend met de drie bovengenoemde uitgangspunten, stelt de minister voor om
het onderscheid in de behandeling van civiele zaken met en zonder verplichte
procesvertegenwoordiging te handhaven (Hirsch Ballin, 1993: 62). Beide typen
zaken moeten naar het oordeel van de minister in twee afzonderlijke civiele
sectoren van de rechtbank worden behandeld. Dit is volgens hem noodzakelijk
vanwege het feit dat hiermee `de processuele voordelen van de bestaande civiele
kantongerechtsprocedure in een herkenbaar verband behouden blijven' (Hirsch
Ballin, 1993: 63). Ten aanzien van het takenpakket van de kantonrechters wordt
een taakgarantie voorgesteld. Feitelijk betekent een dergelijke garantie dat `aan
de overgaande kantonrechters binnen de rechtbank `nieuwe stijl' geen andere
werkzaamheden kunnen worden opgedragen dan het optreden als unus in civiele
zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging' (Hirsch Ballin, 1993: 63).
De adviesraad HRO brengt op 6 november 1992 zijn advies over het voorstel
van de minister uit. Uit dat advies, zoals in Trema gepubliceerd, valt te vernemen dat aan de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl een groot aantal voordelen is verbonden (Adviesraad HRO,
1993: 43-44). Zo zal onder andere de kwaliteit van de rechtbank als geheel
worden verbeterd, dit vanwege de instroom van ervaren rechters. Daarnaast
voorkomt een dergelijke integratie competentiegeschillen tussen de kantongerechten en de rechtbanken. Voorts worden expliciete voordelen van de kantonrecht-
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spraak op de rechtbank overgebracht. Bovendien wordt intercollegiale toetsing
bevorderd doordat een unusrechter, zoals de kantonrechter, ook zitting kan
nemen in een meervoudige kamer, etc. (Adviesraad HRO, 1993: 44). Ten
aanzien van het punt van de bestuursstructuur van rechtbanken adviseert de
adviesraad om centrale regelgeving achterwege te laten, mede gelet op de initiatieven die door de rechtbanken op dit punt zelf ondernemen (Adviesraad HRO,
1993: 45). Met de minister van Justitie is de adviesraad HRO van mening dat de
vorming van een tweede civiele sector in de rechtbank wenselijk is (Adviesraad
HRO, 1993: 45). Een voorkeur voor de bezetting van deze sector gaat hierbij uit
naar de zittende kantonrechters (Adviesraad HRO, 1993: 46). Echter omwille
van de mogelijkheid om in de toekomst de interne organisatie van de rechtbank
nieuwe stijl eventueel te kunnen wijzigen, dient naar het oordeel van de adviesraad een beperking in dat voorkeursrecht te worden aangebracht. Gedacht wordt
om alle zittende kantonrechters van 55 jaar en ouder een permanent voorkeursrecht toe te kennen, terwijl de overige kantonrechters slechts voor een bepaalde
overgangsperiode aanspraak kunnen maken op een dergelijk recht (Adviesraad
HRO, 1993: 49). Wat betreft de rechtspositie van de kantonrechters met betrekking tot het voorkeursrecht, dient deze in de wet of in de betrokken memorie van
toelichting te worden vastgelegd (Adviesraad HRO, 1993: 50). Voor de overige
rechtspositionele aspecten wordt aangegeven dat hierover nadere afspraken
dienen te worden gemaakt. Het gaat om de volgende punten:

- Er zal een tweede civiele sector binnen de rechtbank worden geformeerd die
belast is met de afdoening van civiele zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging.
De tweede civiele sector zal door een oud-kantonrechter worden voorgezeten.
Deze sectorvoorzitter zal deel uitmaken van het dagelijks bestuur van de
rechtbank.
- Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ook leden van de rechtbank, niet
zijnde oud-kantonrechters, zitting nemen in de tweede civiele sector (Adviesraad HRO, 1993: 50-51)3.
-

Het advies van de presidenten en de kantonrechters van 18 november 1992 komt
in hoofdlijnen overeen met de advisering van de adviesraad HRO. Zo spreken de
vergadering van rechtbankpresidenten en de kring van kantonrechters zich uit
voor de vorming van een civiele sector zonder verplichte procesvertegenwoordiging (Verg. van rechtbankpres.~Kring van kantonrechters, 1992: 54). Daarnaast
kunnen de vergadering en de Kring zich vinden in het voorstel van de minister
om de zittende kantonrechters een taakgarantie te bieden. Over de tweede civiele
sector wordt aangegeven dat vastgelegd dient te worden dat deze sector slechts
kan worden opgeheven wanneer niemand van de zittende kantonrechters zich

3 Een standpuntbepaling inzake de nevenzittingsplaatsen heeft geen onderdeel uitgemaakt van de adviesaanvrage. De reden hiervoor ís gelegen in het feit dat de
minister van Justitie een adviesbureau heeft ingeschakeld om deze problematiek
nader te bestuderen.
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daartegen verzet (Verg. van rechtbankpres.IKring van kantonrechters, 1992: 56).
Over de nevenzittingsplaatsen wordt in het advies vermeld dat de buiten de
hoofdzittingsplaats residerende kantonrechters ook na de integratie op deze
plaatsen moeten kunnen blijven functioneren (Verg. van rechtbankpres.IKring
van kantonrechters, 1992: 56). Ten aanzien van de bestuursstructuur wordt, net
als bij de advisering door de adviesraad HRO het geval is, voorgesteld het hoofd
van de sector kantonzaken (de tweede civiele sector) als lid zitting te laten nemen
in het dagelijks bestuur van de rechtbank (Verg. van rechtbankpres.~Kring van
kantonrechters, 1992: 56). Tot slot wordt als één van de belangrijke onderdelen
van de advisering door de vergadering en de kring geadviseerd om nadere
afspraken tussen de kantonrechters en de rechtbanken te maken over de werkverbanden, waarbinnen zaken zonder en met verplichte procesvertegenwoordiging
worden afgedaan (Verg. van rechtbankpres.IKring van kantonrechters, 1992:
58). Dit kan naar het oordeel van de vergadering van rechtbankpresidenten en de
kring van kantonrechters het beste geschieden via het sluiten van convenanten
tussen de kantongerechten en de rechtbanken (Verg. van rechtbankpres.~Kring
van kantonrechters, 1992: 58).

6.3.3 Het rechtspositie-akkoord en het nevenlokatiebeleid (1993)
Nadat in 1992 de adviesraad HRO, de vergadering van rechtbankpresidenten en
de Kring van kantonrechters in hoofdlijnen een positief oordeel hebben gegeven
over de uitgangspunten van de minister van Justitie met betrekking tot de vormgeving van de tweede fase HRO, lijkt een akkoord tussen de kantonrechters en
het ministerie van Justitie binnen handbereik te zijn. Immers ook de Kring vindt
zich in het standpunt om een aparte tweede civiele sector van de rechtbank op te
richten, waarover een kantonrechter als (coórdinerend) vice-president de leiding
krijgt (Verg. van rechtbankpres.~Kring van kantonrechters, 1992: 54). In februari en maart 1993 vindt, ter verdere voorbereiding van de besluitvorming over de
tweede fase HRO, overleg tussen de minister van Justitie en een delegatie van
het bestuur van de Kring van kantonrechters plaats. Tijdens dat overleg wordt
door de minister benadrukt dat bij een doorgang van de integratie de `oude'
civiele kantonzaken dienen te worden ondergebracht in een tweede civiele sector
(Wetsvoorstel tweede fase HRO, 1996: 5-6). Vanwege het behoud van flexibiliteit in de organisatie van de rechtbanken zal echter naar het oordeel van de
minister een beperking moeten worden aangebracht in de duur, waarbinnen een
dergelijke sector volgens wettelijke voorschriften dient te functioneren. Gedacht
wordt aan een periode van vijf jaar. Naast de garantie voor een tweede civiele
sector stelt de minister in dat overleg nogmaals vast dat de voordelen van de
kantonrechtspraak behouden blijven en daar waar mogelijk verbreid dienen te
worden over de andere onderdelen van de rechtbank nieuwe stijl'.

Ondanks dat de kantonrechters principieel tegen de tweede fase HRO zijn
a
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wordt op 22 juni 1993 een rechtspositie-akkoord gesloten tussen de NVvR en het
ministerie van Justities. In het akkoord is aangegeven dat de kantonrechters na
de integratie als vice-president van de rechtbank zullen worden benoemd. Hierbij
blijft het echter mogelijk om de titel kantonrechter te voeren. Voorts wordt een
taakgarantie verleend, dat wil zeggen dat `tegen hun wil aan hen geen andere
categorieën werkzaamheden kunnen worden opgedragen dan die zij voorafgaand
aan de integratie reeds verrichtten'~. Hiermee is gewaarborgd dat de zittende
kantonrechters (op vrijwillige basis) verantwoordelijk blijven voor het huidige
takenpakket verbonden aan de kantonrechtspraak. Daarnaast is in het akkoord
vastgelegd dat het aantal promotiefuncties binnen de rechtbank en de gerechtshoven zal worden uitgebreid. Voor de vervulling van deze functies bij de gerechtshoven zal hierbij een voorkeursbeleid worden gevoerd met betrekking tot
de zittende kantonrechters. Een ander belangrijk onderdeel van het akkoord
betreft het sectorvoorzitterschap van de tweede civiele sector. Hierover is afgesproken dat één van de overgaande kantonrechters in het arrondissement als
sectorvoorzitter zal gaan fungeren en dan ook tot coórdinerend vice-president zal
worden benoemd.
Met het bovenvermelde akkoord lijkt een belangrijke weg vrijgemaakt te zijn
voor een daadwerkelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken.
Door het uitbrengen van een rapport van een extern adviesbureau over de toepassing van objectieve criteria, waarmee vastgesteld kan worden welk beleid per
arrondissement dient te worden gevoerd inzake de nevenlokaties, komen de
kantonrechters echter wederom lijnrecht tegenover het ministerie van Justitie te
staan (Ministerie van Justitie (project HRO), 1993: 5-6). Het rapport van het
externe adviesbureau komt op grond van de toepassing van het bereikbaarheidscriterium en het draagvlakcriterium' tot de conclusie dat in twaalf van de negentien arrondissementen 16 nevenlokaties kunnen worden gehandhaafd. Twee ervan
(Eindhoven en Tilburg) kunnen naar het oordeel van het adviesbureau als nevenvestigingsplaats worden aangewezen (ministerie van Justitie (project HRO),
1993: 4). Het rapport leidt onder de kantonrechters tot hevige commotie, omdat
in concreto wordt voorgesteld om 28 van de 43 buitenkantons op te heffen. De
kantonrechters zijn van mening dat dit `definitief het einde betekent [cursivering:
toevoeging PA] van de laagdrempeligheid van de kantongerechten en van de

s Het akkoord wordt ondersteund door de kantonrechters.
6 Zie rechtspositie-akkoord, vastgesteld tijdens de vergadering van de Commíssie van
Overleg Rechterlijke Macht op 22 juni 1993.
~ Het bereikbaarheidscriterium wordt tcegepast om te bepalen welke van de huidige
vestigingsplaatsen van de kantongerechten uit een oogpunt van bereikbaarheid als
nevenlokatie dienen te worden gehandhaafd. Het draagvlakcriterium wordt benut om
vast te kunnen stellen of een nevenlokatie als nevenzittingsplaats (alleen terechtzittingen) of als nevenvestigingsplaats (een zelfstandig `filiaal' van de rechtbank) dient te
worden aangewezen (Ministerie van Justitie, 1993: 5).

182
identiteit van de kantongerechtsprocedure' (Smits, 1993: 192). Bovendien verdraagt de trend van schaalvergroting en opheffing van de buitenkantons zich niet
met het streven naar decentralisatie en het dichter bij de burger brengen van het
recht (Smits, 1993: 193). Het tempo van de integratie ligt te hoog en de voorbereiding ervan geschiedt onvoldoende zorgvuldig, aldus de kantonrechters. Een
integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
heeft naar het oordeel van de kantonrechters alleen een kans van slagen indien
beide organisaties de mogelijkheid krijgen om geleidelijk naar elkaar toe te
groeien, zonder dat daarbij het model van de rechtbank, qua organisatie en
werkwijzen als `dominante factor' wordt gehanteerd (Smits, 1993: 193).
In de nota `Nevenlokatiebeleid' van het ministerie van Justitie wordt aangegeven
dat de spreiding van 62 kantongerechten over het land `niet meer past op de
huidige behoeften van de rechtzoekenden' (Ministerie van Justitie (project HRO),
1993: 7). Juist het plan rond de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl wordt door het ministerie van Justitie gezien
als een goed moment om een herijking te laten plaatsvinden ten aanzien van de
nevenlokaties (Ministerie van Justitie (project HRO), 1993: 11). In de manier
waarop deze herijking dient plaats te vinden zijn twee denklijnen te onderscheiden. De eerste lijn, waaronder die van de minister van Justitie zelf, neemt als
uitgangspunt dat er negentien rechtbanken zijn en dat in enkele gevallen waarvan
de noodzaak is aangetoond nevenlokaties kunnen worden aangewezen (Ministerie
van Justitie (project HRO), 1993: 11). De tweede lijn is afkomstig van de
kantonrechters. Hierbij wordt het huidige aantal kantongerechten als uitgangspunt
genomen (Ministerie van Justitie (project HRO), 1993: 11). Alleen in uitzonderingssituaties dient een kantongerecht niet als nevenlokatie te worden aangewezen
(Ministerie van Justitie (project HRO), 1993: 11). Op grond van de eerste
denklijn en mede op basis van de resultaten van het externe adviesbureau komt
de minister van Justitie tot de slotsom dat in totaal 24 nevenlokaties moeten
worden aangewezen. Als gevolg van deze keuze zal dan ook een sluiting van
achtien kantongerechten moeten plaatsvinden (Ministerie van Justitie (project
HRO), 1993: 18).
Het rapport van het externe adviesbureau en de nota `Nevenlokatiebeleid'
heeft een vertragende invloed gehad op de voortgang van de tweede `kaderschepping'. De in de loop der jaren zorgvuldig opgebouwde relatie tussen het ministerie van Justitie en de kantonrechters loopt hierdoor een gevoelige `deuk' op. De
toon lijkt immers te zijn gezet. Met de tweede fase HRO zullen namelijk tevens
kantongerechten worden gesloten, wat op sterke weerstand van de kantonrechters
stuit. Naar het oordeel van de adviesraad HRO (advies 28 april 1993) is het dan
ook verstandig om een ontkoppeling aan te brengen tussen de integratie van de
kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl en de formulering
van een nevenlokatiebeleid8. Hiermee wordt namelijk minder risico gelopen dat

a Zie brief van de Adviesraad HRO aan de minister van Justitie over het nevenlokatiebeleid, 28 april 1993: 3.

183
de implementatie van de tweede fase HRO op een mislukking zal uitlopen. De
adviesraad HRO meldt hierover het volgende: `... het is [cursivering: toevoeging
PA] naar het gevoelen van de adviesraad voor een welslagen van de integratie
van kantongerechten en rechtbanken onontbeerlijk dat die operatie geleidelijk
verloopt. Zou in het kader van de integratie het totale aantal lokaties buiten de
arrondissementshoofdplaatsen worden verminderd in voege als uit criteria van het
rapport [van het externe adviesbureau: PA] voortvloeit (...), dan zou dat welslagen op onnodige wijze in de waagschaal worden gesteld'9. Het samenvallen van
het nevenlokatiebeleid en de tweede fase HRO wordt door de adviesraad HRO
dan ook niet aanbevelenswaardig bevonden. Ondanks het bovenstaande advies
maakt het ministerie van Justitie daarentegen wèl de keuze om beide operaties te
laten samenvallen (Ministerie van Justitie (project HRO), 1993: 11).

6.3.4 Vergroting van het verzet van de kantonrechters (1994)
Terwijl de weerstand tegen de tweede fase HRO onder de kantonrechters in 1993
lijkt toe te nemen, wordt door het projectteam HRO voortvarend gewerkt aan de
verdere voorbereiding van de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Eén van de resultaten van dat proces is de
presentatie van een deelrapport van de werkgroep werkwijze rechtbank nieuwe
stijl (februari 1994). Deze werkgroep, bestaande uit ambtenaren van het ministerie van Justitie en leden van de rechterlijke macht (waaronder twee kantonrechters), heeft tot taak een advies uit te brengen over de verdeling van de huidige
kantonrechterstaken over de tweede civiele sector en de eerste civiele sector van
de rechtbank nieuwe stijl (Werkgroep werkwijze, 1994a: 3). Voorts heeft de
werkgroep bestudeerd welke werkwijze in de nieuwe sector dient te worden
gehanteerd, hoe de organisatorische opbouw van deze sector eruit dient te zien
en op welke manier de tweede fase HRO moet worden geïmplementeerd (Werkgroep werkwijze, 1994a: 3). Bij de formulering van het advies van de werkgroep
is rekening gehouden met de taakgarantie van de kantonrechters en het behoud
van de wijze van ondersteuning (de één op één relatie). Voorts is uitgegaan van
het principe dat de voordelen van de kantonrechtspraak behouden dienen te
blijven en daar waar mogelijk uitgebreid (Werkgroep werkwijze, 1994a: 5). Bij
het laatste wordt gedacht aan zaken die thans tot de competentie van de rechtbank behoren bij de tweede civiele sector onder te brengen. Daarnaast kan ook
het takenpakket van de kantonrechters, indien zij dit wensen, in de nieuwe
situatie worden uitgebreid (Werkgroep werkwijze, 1994a: 12). Wat betreft de
taken van de tweede civiele sector wordt een maximum en een minimum variant
onderscheiden (Werkgroep werkwijze, 1994a: 14). In de minimum variant
worden in de tweede civiele sector alleen civiele zaken aangebracht die thans tot
de bevoegdheid van de kantonrechter wordt gerekend, terwijl in de maximum
variant in de tweede civiele sector alle zaken worden ondergebracht waarvoor

9
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een procesvertegenwoordiging niet verplicht is (Werkgroep werkwijze, 1994a:
14-15). De werkgroep adviseert - los van de keuze voor een bepaalde variant
- op dit punt ten minste gedurende de eerste vijf jaar na de integratiedatum alle
civiele zaken waarvoor de kantonrechter bevoegd is onder te brengen in de
tweede civiele sector. Ten aanzien van de terugvorderingszaken in het kader van
de Algemene Bijstandswet, de Wet Mulder-zaken en de familiezaken die op dit
moment door de kantonrechters worden behandeld, wordt voorgesteld deze aan
de sectoren bestuursrecht, strafrecht en de familiesector over te dragen. Met
betrekking tot de ondersteuning wordt geconstateerd dat in het kader van afspraken tussen het ministerie van Justitie en de kantonrechters tenminste voor een
periode van vijf jaar na de integratie de één op één relatie tussen secretaris en
kantonrechter behouden blijft (Werkgroep werkwijze, 1994a: 21). Dit betekent
echter volgens de werkgroep niet dat in de nabije toekomst geen wijzigingen
kunnen worden aangebracht in de manier waarop de ondersteuning in de tweede
civiele sector wordt ingezet (Werkgroep werkwijze, 1994a: 21). Met andere
woorden: de werkgroep werkwijze adviseert géén levenslange garantie te geven
voor het behoud van de één op één relatie.
Het bestuur van de Kring van kantonrechters geeft - als reactie op de publikatie
van het deelrapport van de werkgroep - in een brief aan de minister van Justitie
aan dat niet verwacht wordt dat de voordelen van het kantongerecht na de
integratie behouden of uitgebreid zullen worden`o. De kantonrechters menen uit
het rapport van de werkgroep werkwijze te kunnen opmaken dat de tweede
civiele sector er alleen moet komen omwille van de levenslange taakgarantie van
de kantonrechters. Hiermee wordt deze sector naar het oordeel van de kantonrechters gedegradeerd tot een `rechtspositioneel reservaat voor oud-kantonrechters"'. Noch de rechtbank, noch de kantongerechten zijn in 1996l1997 gereed
voor een fusie. Dit heeft naar het oordeel van de kantonrechters te maken met de
`primitieve' organisatiestructuur van beide organisaties, waardoor een samenvoeging van de twee gerechten niets extra's zal toevoegen. Bovendien zal er
tussen de sectoren onderling een polarisatie optreden, omdat een eenduidig
systeem van werklastmeting ontbreekt. Hierdoor is het niet inzichtelijk te maken
over hoeveel formatieplaatsen een sector dient te beschikken en welke produktie
een rechter per jaar dient te behalen. Ook in een ander opzicht wordt gedacht dat
de rechtbanken en de kantongerechten nog niet rijp zijn voor een integratie. Zo
wordt gewezen op de implementatieproblemen van de eerste fase HRO, de
achterstanden bij de civiele en de strafsectoren van de rechtbank en de uitbreiding van de taken van de rechtbank (Vreemdelingenwet, Awb)1z. Voor de
kantongerechten komt een dergelijke integratie eveneens te vroeg. Deze moeten

io Zie brief Kring van kantonrechters aan de minister van Justitie, 10 februari 1994.
t i Brief Kring van kantonrechters, 10 februari 1994.
12 Brief Kring van kantonrechters, 10 februari 1994.
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bij de implementatie van de tweede fase HRO een dubbel reorganisatieproces
doorlopen, namelijk eerst een integratie van de kantongerechten op arrondissementsniveau en vervolgens een integratie in de rechtbank. Wil er sprake zijn van
een behoud van de kwaliteiten van de kantonrechtspraak dan zijn volgens de
kantonrechters verdere garanties noodzakelijk13. Eén van de garanties betreft de
herbezetting van plaatsen bij vertrek van een oud-kantonrechter. In een dergelijke
situatie dient gedurende vijf jaar na de integratie de functieplaats en het salarisniveau van de kantonrechter behouden blijven". De bovenstaande garantie betekent overigens niet dat de kantonrechters `overstag' lijken te gaan. In dezelfde
brief aan de minister geven zij aan dat het onbegrijpelijk is dat de minister de
plannen rond de tweede fase HRO op korte termijn wil doorzetten15. Het is
naar het oordeel van de kantonrechters beter indien eerst de kantongerechten
arrondissementsgewijs worden georganiseerd, alvorens over te gaan tot de
daadwerkelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.
Na de briefwisseling van het bestuur van de Kring van kantonrechters met de
minister van Justitie verschijnt in juli 1994 het eindrapport van de werkgroep
werkwijze rechtbank nieuwe stijl (Werkgroep werkwijze, 1994b). In dat rapport
wordt het beeld bevestigd dat onder de kantonrechters veel verzet bestaat tegen
de tweede fase HRO (Werkgroep werkwijze, 1994b: 8). Hierdoor vindt nauwelijks een ontwikkelingsproces richting een integratie van de kantongerechten en
de rechtbanken plaats. De werkgroep is van mening dat dit voor een welslagen
van de operatie van essentieel belang is en adviseert dan ook een verdere stimulering van onderlinge samenwerking en overleg tussen de kantonrechters (Werkgroep werkwijze, 1994b: 8). Wat betreft het nevenlokatiebeleid wordt in het
eindrapport aangegeven dat de beslissing welke zaken niet in de hoofdzittingsplaats maar wel in de nevenlokaties zullen worden behandeld op decentraal
niveau genomen dient te worden (Werkgroep werkwijze, 1994b: 8). Indien
binnen een arrondissement een nevenlokatie is aangewezen dan lijkt het volgens
de leden van de werkgroep voor de hand te liggen om in elk geval de civiele
zaken van de tweede civiele sector daarin onder te brengen. Over de wijze van
ondersteuning, de zogenaamde één op één relatie, wordt door de werkgroep
werkwijze aangegeven dat deze in verband met gedane toezeggingen (nog) niet
zal worden losgelaten (Werkgroep werkwijze, 1994b: 11). Hierbij wordt echter
wel opgemerkt dat `uit de discussie betreffende de werkwijze van de sector
bestuursrecht (...) naar voren is [cursivering: toevoeging PA] gekomen dat het
in het algemeen geen aanbeveling verdiende deze wijze van ondersteuning te
continueren' (Werkgroep werkwijze, 1994b: 11). Met name in de toekomst,

i3 Brief Kring van kantonrechters, 10 februari 1994.
ia Brief Kring van kantonrechters, 10 februari 1994.
is Brief Kring van kantonrechters, 10 februari 1994.
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wanneer op een hoger juridisch niveau ondersteuning van de rechter wordt
geleverd (stafjuristen), wordt een verschuiving in de taakverdeling tussen het
secretariaat en de rechters in de tweede civiele sector wenselijk geacht. Een
dergelijke verschuiving kan hierbij consequenties hebben voor het al dan niet
continueren van de één op één relatie (Werkgroep werkwijze, 1994b: 13-14).
Met betrekkíng tot de organisatorische opbouw van de tweede civiele sector
dient rekening te worden gehouden met het feit dat deze sector niet op zichzelf
staat, maar onderdeel zal uitmaken van een groter geheel (de rechtbank nieuwe
stijl; Werkgroep werkwijze, 1994b: 18). De voorzitter van de tweede civiele
sector zal dan ook deel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur van de rechtbank
(Werkgroep werkwijze, 1994b: 18). De president van de rechtbank zal hierbij de
eindverantwoordelijkheid dragen voor de algemene gang van zaken binnen de
rechtbank. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en
draagt zorg voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van de
rechtbank (Werkgroep werkwijze, 1994b: 19).
De integratie heeft niet alleen consequenties voor de verdeling van de taken en
de bevoegdheden voor de functionele autoriteiten van de rechtbank, maar kent
ook consequenties voor de automatisering van de eerste en de tweede civiele
sector. Zo wordt binnen de kantongerechten met het NKP-programma gewerkt
(Nieuwe Kantongerechtsprocedure), terwijl in de civiele sector van de rechtbank
het systeem Civiel wordt toegepast. Bezien dient te worden op welke wijze de
integratie van beide informatiesystemen tot stand kan worden gebracht (Werkgroep werkwijze, 1994b: 21).
Een ander belangrijk punt van het eindrapport van de werkgroep werkwijze
heeft betrekking op de implementatie van de tweede fase HRO (Werkgroep
werkwijze, 1994b: 23). Het uitgangspunt van de implementatie is naar het
oordeel van de werkgroep gelegen in het behoud van de autonomie van de
rechtbank (Werkgroep werkwijze, 1994b: 23). Concreet betekent dit onder meer
dat de rechtbanken vrij moeten zijn in de keuze van de status die een nevenlokatie krijgt. Het gaat hierbij om de afweging tussen een volwaardige nevenvestiging van de rechtbank met een eigen personeelsbezetting of slechts een nevenzittingsplaats. Daarnaast moeten rechtbanken vrij zijn om zaken tussen de hoofden de nevenlokaties te verdelen (Werkgroep werkwijze, 1994b: 24). De aanwijziging van een voormalige kantonhoofdplaats als nevenlokatie van de rechtbank
betekent dan ook niet automatisch de instandhouding van een kantongerecht in
een andere vorm (Werkgroep werkwijze, 1994b: 24). Voorts moeten de sectoren
van de rechtbank worden vrijgelaten in de verdeling van zaken over de in een
bepaalde sector ingedeelde rechters. Zo dient het mogelijk te zijn dat de ene
sector kiest voor een model waarbij alle typen zaken gelijkelijk over alle rechters
worden verdeeld, terwijl een andere sector overgaat tot bepaalde vormen van
specialisatie (Werkgroep werkwijze, 1994b: 24).
Over de samenstelling van de tweede civiele sector wordt in het eindrapport
van de werkgroep werkwijze vermeld dat na de integratie de kantonrechters in
deze sector op het niveau van vice-president zullen fungeren (Werkgroep werkwijze, 1994b: 24). Dit betekent echter geenszins dat rechters die niet op het
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niveau van vice-president functioneren niet in de tweede civiele sector tewerk
gesteld mogen worden (Werkgroep werkwijze, 1994b: 25). Met het oog op het
voorzien in voldoende mogelijkheden voor het inwerken en rouleren van rechters
dient te worden afgezien van de eis dat alle rechters in de tweede civiele sector
op het niveau vice-president moeten worden aangesteld. Juist met het opdoen van
praktische vaardigheden is het wenselijk dat jonge rechters de mogelijkheid
wordt geboden om een bepaalde tijd in de tweede civiele sector ervaring op te
doen (Werkgroep werkwijze, 1994b: 26).
Ten aanzien van de voorbereiding van de implementatie tweede fase HRO
adviseert de werkgroep het `integratieklimaat' te verbeteren, dat wil zeggen: de
`veranderingsbereidheid' te vergroten door in zoveel mogelijk opzichten samenwerking en overleg tussen de kantonrechters onderling en kantongerechten
binnen een arrondissement te stimuleren. Via een dergelijke stap wordt verwacht
dat de feitelijke integratie eenvoudiger tot stand kan worden gebracht (Werkgroep werkwijze, 1994b: 31).
In augustus 1994 vindt ambtelijk overleg plaats tussen het ministerie van Justitie
en een delegatie van de Kring van kantonrechters en de NVvR over het conceptwetsvoorstel tweede fase HRO16. Tijdens dat overleg wordt nogmaals door de
Kring van kantonrechters aangegeven dat de Kring principieel tegen de tweede
fase HRO is". Daarnaast zijn er enkele inhoudelijke bezwaren door de Kring
te constateren, waardoor van een behoud van de goede waarden van de kantonrechtspraak geen sprake kan zijn18. Zo bestaat er weerstand tegen het feit dat in
de tweede civiele sector naast vice-presidenten (dat wil zeggen oud-kantonrechters) ook `gewone' rechtbankrechters kunnen worden tewerkgesteld. Dit leidt
naar het oordeel van de kantonrechters tot produktieverlies, mede omdat kantonrechters als ervaren rechters gewend zijn zaken in een hoog tempo af te doen, dit
in tegenstelling tot rechtbankrechters19. Een ander bezwaar dat tijdens het overleg naar voren wordt gebracht heeft betrekking op het takenpakket van de
kantonrechters20. Dit pakket wordt op de lange termijn over de verschillende
sectoren van de rechtbank verdeeld. Hierdoor zal onder meer het verantwoordelijkheidsgevoel voor een eigen `portie' zaken verdwijnen, aldus de kantonrechters. Bovendien leidt het tot een vergroting van de werklast. Veel kantonrechters
zullen als gevolg van de taakgarantie de huidige werkzaamheden verbonden aan

t6 Zie verslag van een overleg tussen het ministerie van Justitie en een delegatie van
de Kring van kantonrechters en de NVvR, 12 augustus 1994.
i~ Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
ta Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
t9 Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
zo Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
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de functie van kantonrechter continueren21. Als gevolg van een verhoging van
de competentiegrens voor civiele zaken zonder procesvertegenwoordiging komen
echter extra civiele zaken van de rechtbank bij de tweede civiele sector terecht.
Dit leidt naar het oordeel van de kantonrechters dan ook tot een vergroting van
de werklast. De overige leden van de bijeenkomst merken op dat met de implementatie van de tweede fase HRO een herverdeling van taken in plaats van een
verschuiving van taken zal plaatsvinden, waardoor de werklast van de kantonrechters niet zal worden verzwaardZZ. Noodzakelijke voorwaarde voor een
herverdeling is wel een duidelijk systeem van werklastmeting23. Ten tijde van
de discussievorming rond de tweede fase HRO is sprake van het ontbreken van
een dergelijk uniform systeem. Wat betreft het draagvlak voor de invoering van
de tweede fase HRO wordt door de voorzitter van de Kring gesteld dat deze
onder de zittende kantonrechters zeer gering is24. Er zijn weliswaar knelpunten
te signaleren in de huidige situatie, maar deze kunnen naar het oordeel van de
Kring beter op een andere wijze worden opgelost. De Kring van kantonrechters
heeft dan ook gemeend een alternatief plan te ontwikkelen25. Het centrale uitgangspunt in het plan wordt gevormd door het streven naar een intensivering van
de onderlinge samenwerking tussen de kantongerechten binnen een arrondissement op basis van op te stellen convenanten. De kantongerechten zullen hierbij
géén onderdeel vormen van de rechtbank, aldus de voorzitter van de Kring. Op
dit punt lijkt dan ook een fundamenteel verschil van mening te bestaan tussen de
Kring van kantonrechters en het ministerie van Justitie. Laatstgenoemde actor
gaat er namelijk van uit dat de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken het einddoel van de tweede fase HRO blijft. De door de Kring voorgestelde gedachte wordt door het departement als een uitstekend groeimodel beschouwd, waarbij via geleidelijke stappen naar een definitieve integratie wordt
toegewerkt. Als eindsituatie is het bestaan van kantongerechten nieuwe stijl
echter ongewenst.

6.3.5 Het alternatief van de Kring van kantonrechters
Zoals reeds eerder in dit hoofdstuk is aangegeven vrezen de kantonrechters dat
ondanks de toezeggingen die door de minister van Justitie zijn gedaan de feitelijke uitvoering van de tweede fase HRO zal leiden tot een aantasting van de

2t Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
22 Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
23 Hiermee wordt bedoeld een systeem waarmee de produktienormen van een sector of
een individuele rechter worden vastgesteld.
za Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.
25 Verslag overleg ministerie van Justitie e.a., 12 augustus 1994.

189
voordelen die verbonden zijn met het bestaan van kantongerechten. De vorming
van een tweede civiele sector biedt in de ogen van de kantonrechters hiervoor
onvoldoende garantie. In het alternatieve plan van de Kring van kantonrechters2ó wordt een groot aantal additionele eisen gesteld aan de implementatie van
de tweede fase HRO, wil er sprake zijn van een behoud van de voordelen27.
Grosso modo hebben deze eisen betrekking op een maximaal behoud van de
zelfstandigheid van de kantongerechtsorganisatie, het voortbestaan van de één op
één relatie tussen een kantonrechter en een gerechtssecretaris en het verkrijgen
van zoveel mogelijk inspraak en beslissingsbevoegdheid omtrent de inrichting
van de tweede civiele sector op het niveau van de rechtbank28. Eén van de eisen
betreft bijvoorbeeld het uitgangspunt dat het takenpakket van de kantonrechters
niet in een arrondissement door de rechtbankvergadering of het rechtbankbestuur
kan worden gewijzigd zonder instemming van de gezamenlijke kantonrechters29.
Andere eisen zijn gerelateerd aan: het behoud van een `platte' organisatiestructuur, een goede formatieruimte, een deugdelijke werklastmeting en beslissingsrecht van de gezamenlijke kantonrechters met betrekking tot de inrichting en
werkwijze van de nevenvestigingen, inclusief instemming met de handhaving of
opheffing van nevenzittingsplaatsen3o
Als de bovenstaande en enkele andere in het plan vermelde voorwaarden niet
in acht worden genomen, dan verwachten de kantonrechters dat `de tweede
civiele sector als gevolg van de integratie binnen korte tijd zijn efficiëntie,
soepelheid, laagdrempeligheid en geringe ambtelijkheid' zal verliezen". Tegelijkertijd wordt door de kantonrechters nogmaals gewezen op het feit dat zij
principieel tegen de tweede fase HRO zijn, omdat het streven naar een hechtere
organisatorische eenheid tussen de kantongerechten, meer rechtseenheid en een
duidelijke en consistente competentieafbakening ook via andere manieren kunnen
worden gerealiseerd. Gedacht wordt aan een streven naar een grotere structurele
samenwerking tussen de diverse kantongerechten32.
Een commissie, bestaande uit enkele kantonrechters, heeft in 1994 onderzocht

z6 Zie voorstel Kringbestuur aan Kring van kantonrechters, zoals door de Kring
aanvaard in zijn vergadering van 18 november 1994, getiteld `De wijziging van de
kantongerechtsorganisatie' .
z~ Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994.
2s Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994.
29 Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994.
3o Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994.
3 i Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994.
3z Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 2.

190
welke verbeteringen bij de kantongerechten kunnen worden gerealiseerd33. Een
belangrijke verbetering is gericht op de afstemming tussen de kantongerechten.
Zo bestaan er anno 1995 drie grote (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam),
negen middelgrote (vier tot tien kantonrechters) en 48 kleine kantongerechten
(drie of minder kantonrechters). Wat betreft de grote en middelgrote kantongerechten zijn weinig tot geen problemen te signaleren. Dit geldt echter niet voor
de kleine kantongerechten. Bij deze categorie is met name de kwetsbaarheid in
het geval van calamiteiten zoals ziekte of uitval een groot knelpunt34. Daarnaast
wordt de zwakke positie van de kleine kantongerechten ten opzichte van de
rechtbank of het arrondissementsbestuur als problematisch ervaren en wordt als
gevolg van de deelname van de kantonrechters van deze gerechten aan het
arrondissementsbestuur een te grote aanslag gepleegd op de schaars beschikbare
produktiecapaciteit35. Om de bovengenoemde knelpunten met betrekking tot de
kleine kantongerechten op te lossen stelt de Kring van kantonrechters de volgende maatregelen voor3ó:

1.

Per arrondissement wordt voor de in dat gebied ressorterende kantongerechten één organisatie gerealiseerd.

2.

Dit dient op basis van vrijwilligheid (convenanten) tussen de kantonrechters onderling tot stand te worden gebracht. Uitgangspunt is dat de structuur van het `nieuwe' kantongerecht door middel van een collectieve
verantwoordelijkheid door de kantonrechters wordt aanvaard. Dit kan
volgens het plan onder meer worden gerealiseerd via de instelling van een
vergadering van kantonrechters.
Deze kantonrechtersvergadering dient het hoogste beslissende orgaan van
het arrondissementale kantongerecht te zijn. De leiding ervan kan bijvoorbeeld in handen worden gelegd van de kantonrechter o. i. r. in de hoofdzittingsplaats of een door de vergadering voor een bepaalde periode aan te
wijzen codrdinerend-kantonrechter.
In overleg met het ministerie van Justitie worden geen rechters meer benoemd voor vacatures in de kantongerechten buiten de arondissementshoofdplaats. De aldaar fungerende rechters zal dan in plaats hiervan, de
mogelijkheid worden geboden om te worden benoemd in het kantongerecht in de arrondissementshoofdplaats of een kantongerecht met een groot
draagvlak.

3.

4.

Indien de bovenstaande maatregelen zonder de implementatie van de tweede fase
HRO worden gerealiseerd, dan zal naar het oordeel van de kantonrechters meer
rechtseenheid worden bewerkstelligd en zullen de nadelen verbonden met het
bestaan van de kleine kantongerechten worden weggenomen. Wordt desondanks
33 Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 2.
3a Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 2.
35 Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 2.
36 Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 3-4.
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toch gekozen voor de uitvoering van de tweede fase HRO dan dient te worden
voldaan aan het in het begin van deze paragraaf vermelde uitgangspunt dat de
tweede civiele sector ten opzichte van de andere sectoren van de rechtbank
nieuwe stijl over een grote mate van autonomie dient te beschikken, aldus de
Kring van kantonrechters".
Met het uitbrengen van het alternatieve plan van de Kring van kantonrechters
lijken de tegenstellingen tussen de kantonrechters en het ministerie van Justitie
groter dan ooit. Daar waar het minísterie van Justitie spreekt over een `groeimodel' op weg naar een uiteindelijke integratie, spreken de kantonrechters van een
`eindmodel'. Niet de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken dient
het uitgangspunt voor de discussie te zijn, maar het bestaan van knelpunten bij
de kleine kantongerechten, aldus de kantonrechters.

6.4

Het politieke besluitvormingsproces (1994-e.v.)

6.4.1 Advisering door de Raad van State
Nadat het overleg tussen het ministerie van Justitie en de kantonrechters over het
concept-wetsvoorstel in de zomer van 1994 heeft plaatsgevonden, wordt het
concept-wetsvoorstel tweede fase HRO tegen het einde van datzelfde jaar ter
advisering aan de Raad van State voorgelegd. Het uiteindelijke advies van de
Raad van State wordt in juni 1995 uitgebracht38. De Raad is van mening dat
zowel de rechtbanken als de kantongerechten meer tijd nodig hebben om de
reorganisatie op een deugdelijke wijze voor te bereiden39. Niet alleen de reorganisatiedruk op de rechtbanken is aanleiding voor een gematigder uitvoeringstempo van de tweede fase HRO, maar ook de tegenwerking van de kantonrechters
noopt tot een moment van herbezinning. Het nevenlokatiebeleid, dat een belangrijk onderdeel van het wetsontwerp is, wordt door de Raad sterk bekritiseerd~.
Doordat veel nevenlokaties, waaronder kleine kantongerechten, in de toekomst
worden gesloten, wordt een onvoldoende geografische spreiding van de gerechten gerealiseerd. Justitiabelen moeten als gevolg van deze beleidskeuze langere
afstanden afleggen. In plaats van een vergroting van de cliëntvriendelijkheid
wordtjuist een verkleining gerealiseerd.

3~ Zie voorstel Kringbestuur, 18 november 1994: 6.
3s Zie NRC~Handelsblad `Raad van State: integratie kantongerechten uitstellen', 19 juli
1995 en Advies Raad van State over het concept-wetsvoorstel tweede fase HRO, 13
juni 1995.
39 NRCIHandelsblad, 19 juli 1995 en Advies Raad van State, 1995: 6.
ao Advies Raad van State, 1995: 9.
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6.4.2 Een tussenbalans (1995-1996)
De kantonrechters grijpen het in de media uitgelekte advies van de Raad van
State aan om het politieke besluitvormingsproces in een voor hen gunstige
richting te beïnvloeden. Via een brief aan de leden van de Tweede Kamer roepen
de kantonrechters het parlement op om `de minister ertoe te bewegen te stoppen
met het voorbereiden en nemen van onomkeerbare maatregelen'". Met name
het feit dat het ministerie van Justitie (ondanks de grote weerstand van de kantonrechters) tal van voorbereidingsmaatregelen treft ten behoeve van de implementatie van de tweede fase HRO, veroorzaakt veel weerstand onder de kantonrechters. Zij vrezen dat `de vierde macht' de advisering van de Raad van State
in de wind zal slaan en dat alle kritische noties met betrekking tot het wetsvoorstel tweede fase HRO niet voldoende tijdens de parlementaire behandeling
in acht zullen worden genomen42. Zij lijken bij de bedenkingen over de wenselijkheid van de tweede fase HRO steun te krijgen van één van de mede-grondleggers van de HRO, namelijk mr. Leijten (Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad).
Deze schrijft in een artikel van het Nederlands Juristen Blad dat hij niet (meer)
inziet `waarom een instituut dat, naar welhaast aller mening goed functioneert,
met zware financiële kosten en met alle rompslomp (en tegenzin) die dergelijke
vernieuwingen met zich mee brengen, zou moeten worden ondergebracht in een
ander instituut van de rechtspraak. Als dat maar een nominale samensmelting is,
verdient zij geen onderdeel van de rechtspraak uit te maken (...)' (Leijten, 1995:
817). (Ex-)rechtbankpresidenten blijken daarentegen de wenselijkheid van een
integratie wel te onderschrijven. Zo biedt volgens de president van het gerechtshof Arnhem, mr. Van der Weij, de integratie bij uitstek de mogelijkheid om het
solisme van de zelfstandige kantonrechters te elimineren". Het alternatief van
de kantonrechters om onderling samen te werken, wordt door Van der Weij als
te kleinschalig beschouwd om succesvol te kunnen zijn. Een situatie waarin kantonrechters twintig tot dertig jaar alleen rechtspreken zonder enige verantwoording aan een collega te hoeven afleggen, is naar het oordeel van de president van
het gerechtshof Arnhem onwenselijk. De integratie biedt hiervoor de oplossing.
Ook oud-rechtbankpresident Asscher is van oordeel dat de kantongerechten en de
rechtbanken bij elkaar horen~. Alle argumenten die de kantonrechters hanteren
om de huidige situatie van 61 kantongerechten te handhaven, worden door
Asscher systematisch weerlegd. Volgens Asscher is de tweedeling kantongerechtrechtbank `volstrekt verouderd. Zij stamt uit de tijd dat men vond dat de burger
het kantongerecht binnen één dag te voet, en de rechtbank binnen één dag te

ai NRCIHandelsblad `Kantonrechter werkt niet mee aan integratie', 11 augustus 1995.
a2 NRCIHandelsblad, 11 augustus 1995.
a3 NRCIHandelsblad `Rechters ontsporen vaak in solisme', 15 september 1995.
aa NRC~Handelsblad `Kantongerechten en rechtbanken horen bij elkaar', 20 september
1995.
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paard moest kunnen bereiken'a5.
Het geïntensiveerde verzet van de kantonrechters en het negatieve advies van
de Raad van State heeft in de periode oktober 1995 - november 1995 ertoe geleid
dat het ministerie van Justitie zich opnieuw heeft beraden over de inhoud van het
wetsvoorstel tweede fase HRO en de wijze waarop de implementatie van deze
fase dient te geschieden. Naar aanleiding van de overleggen die de minister van
Justitie in oktober 1995 met het hoofdbestuur van de NVvR, de vergadering van
rechtbankpresidenten en het bestuur van de Kring van kantonrechters heeft
gevoerd, worden door het ministerie van Justitie de onderstaande maatregelen
voorgesteldab:
- Een voorintegratie tweede fase HRO (start per 1 januari 1996). Onder leiding
van een coórdinatora' wordt in elk arrondissement een arrondissementale kantongerechtsorganisatie tot stand gebracht. Hiermee wordt beoogd de onderlinge
samenwerking tussen de kantonrechters te intensiveren en te formaliseren.
Daarnaast heeft de voorintegratie tot doel om voorwaarden te creëren voor een
succesvolle overgang naar de zogenaamde bestuurlijke integratie.
- Een bestuurlijke integratie ( start per 1 juli 1997). De tweede stap in het integratieproces van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
is het tot stand brengen van een bestuurlijke integratie, dat wil zeggen: een
samensmelting van de rechtbanken en de arrondissementale kantongerechtsorganisaties. De arrondissementale kantongerechten worden als een afzonderlijk
samenwerkingsverband met behoud van taken, formatie en ondersteuning in de
rechtbanken opgenomen. Tegelijkertijd zal de voormalige coórdinator van de
arrondissementale kantongerechtsorganisatie als codrdinerend vice-president in
het dagelijks bestuur van de rechtbank zitting nemen. Het doel van de bestuurlijke integratie is het bevorderen van een wederzijdse gewenning tussen de kantonrechters en de rechtbankrechters en het creëren van een ` goede bestuurlijke
setting' .
- De inhoudelijke integratie ( start per 1 juli 1998). De laatste stap in het implementatieproces wordt gevormd door een verhoging van de competentiegrens voor
zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging van f 5000,- naar f 10.000,-.
Deze verhoging leidt ertoe dat een grotere personele inzet zal zijn vereist voor
de behandeling van civiele zaken zonder een verplichte procesvertegenwoordiging. Rechtbanken zijn dan vrij om verschuivingen aan te brengen in de verdeling van de werkpakketten tussen sectoren. Zo kuruten rechtbanken ervoor kiezen
om bijvoorbeeld de Mulderzaken over te hevelen naar de strafsector.

as NRCIHandelsblad, 20 september 1995.
a6 Zie brief minister van Justitie aan de NVvR, de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters, 15 november 1995.
a~ Deze zal in een later stadium van de integra[ie tot codrdinerend vice-president van
de tweede civiele sector worden benoemd.
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Naast het `opknippen' van het implementatieproces tweede fase HRO in drie
onderdelen wordt door het ministerie van Justitie tevens het standpunt met
betrekking tot het nevenlokatiebeleid herzien. De criteria voor de vaststelling van
een nevenlokatiebeleid, zoals geformuleerd in het concept wetsvoorstel tweede
fase HRO48 (een goede geografische bereikbaarheid, de aanwezigheid van een
nevenlokatie in alle politieregio's en de omvang van het aantal door een nevenlokatie te behandelen zaken), worden door de volgende nieuwe criteria vervangen'9:
a.
Het verzekeren van een goede geografische bereikbaarheid van de rechtspraak in eerste aanleg in kleine zaken en een evenwichtige geografische
verdeling daarvan over het land als geheel.

b.
c.

Het verzekeren van een doelmatige inzet van mensen en middelen in de
rechterlijke organisatie.
Het voorzien van een `overloopfunctie' voor de grote rechtbanken.

In februari 1996 zal aan de functionele autoriteiten van de arrondissementen het
verzoek worden ingediend om een voorstel te ontwikkelen omtrent het nevenlokatiebeleid in het arrondissement. Op basis van de voorstellen neemt vervolgens
de minister van Justitie een besluit over de nevenvestigingsplaatsen en de nevenzittingsplaatsen.
Na de brief van de minister op 15 november 1995 vinden in december van
datzelfde jaar vervolggesprekken tussen het ministerie van Justitie en de NVvR,
de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters
plaatsso. Het belangrijkste resultaat van deze gesprekken is de creatie van een
`centraal beraad', bestaande uit vertegenwoordigers van de vergadering van
rechtbankpresidenten, de coórdinatoren van de arrondissementale kantongerechtsorganisaties en het ministerie van Justitie. Dit beraad dient een belangrijke rol te
spelen in de vaststelling van bepaalde uitvoeringsimplicaties met betrekking tot
de tweede fase HRO.
De kantonrechters geven in een reactie op de brieven van de minister van
Justitie aan dat zij bereid zijn deel te nemen aan het `centraal beraad'S1. Uitgangspunt voor deelname aan het beraad is het behoud van (een deel van) de
zelfstandigheid van de arrondissementale kantongerechtsorganisaties en niet een
integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.
De Kring stelt voor om in plaats van de integratie te zoeken naar een modaliteit,
waarbij de kantongerechten naast de rechtbanken zelfstandig kunnen blijven
bestaan, doch voor wat betreft beheerstaken een gezamenlijk aanspreekpunt

as Concept wetsvoorstel tweede fase HRO, 1994: 28.
a9 Zie brief van de minister van Justitie aan de NVvR, de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters, 15 november 1995: 5.
so Zie brief van de minister van Justitie aan de NVvR, de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters, 23 januari 1996.
s t Zie brief Kring van kantonrechters aan de minister van Justitie, 15 februari 1996.
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vormen voor het ministerie van Justitie. Als gevolg van deze stellingname kan
een kantonrechter-codrdinator dan ook geen lid zijn van het dagelijks bestuur van
de rechtbank. Voorts kan volgens de Kring van deze functionaris niet worden
verlangd dat actief wordt meegewerkt aan een bestuurlijke integratie, hetgeen
synoniem staat voor de ontmanteling van de kantongerechtsorganisatie. Dit wordt
echter anders, wanneer het wetsvoorstel tweede fase HRO tot wet is verheven.
Vanaf dat moment zal door de kantonrechters loyaal aan de uitvoering worden
meegewerktSZ.
Op grond van de adviezen van de Raad van State en de onderhandelingen
tussen de kantonrechters, de functionele autoriteiten van de rechtbanken en het
ministerie van Justitie wordt het wetsvoorstel tweede fase HRO aangepast. De
belangrijkste aanpassingen zijn gerelateerd aan het `opknippen' van het implementatieproces in drie stappen en de herformulering van het nevenlokatiebeleid.
Uiteindelijk wordt in maart - april 1996 het definitieve wetsvoorstel tweede fase
HRO aan de Tweede Kamer aangeboden.

6.5

Structuurkenmerken (beleids)netwerk tweede `kaderschepping'

De tweede `kaderschepping' heeft zich primair afgespeeld tussen (vertegenwoordigers van) het ministerie van Justitie, de kantonrechters en deels ook de rechtbankpresidenten. Als naar de feitelijke structuurkenmerken van het beleidsnetwerk tweede fase HRO wordt gekeken dan kan ten eerste worden geconstateerd
dat, evenals bij de eerste fase HRO, de interdependentie tussen met name de
kantonrechters en het ministerie van Justitie groot is, daar waar het de inzet van
ondersteunend personeel en de openstelling van kantongerechten betreft (het
nevenlokatiebeleid). Over de inhoudelijke manier van werken heeft het ministerie
van Justitie weinig tot geen zeggenschap over de kantonrechters. De kantonrechters opereren immers ten opzichte van het ministerie van Justitie en de rechtbanken in een grote mate van autonomie. Zo hebben de kantonrechters de beschikking over een eigen secretariaat en administratie en zijn zij veelal in een afzonderlijk gebouw gehuisvests'

Ten tweede kan over de pluriformiteit, uitgedrukt in het aantal actoren dat bij de
beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO betrokken is, worden opgemerkt
dat deze laag is. De voorbereiding geschiedt immers met behulp van onderhandelingen tussen het ministerie van Justitie, de kantonrechters en de functionele

5z Zie brief van de Kring van kantonrechters aan de minister van Justitie, 15 februari
1996.
53 Dit geldt niet voor alle kantongerechten. Met name de (middel) grote kantongerechten zijn over het algemeen in het gebouw van de rechtbank gevestigd.
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autoriteiten van de rechtbankensa
De inhoudelijke pluriformiteit is tussen de kantonrechters en het ministerie van
Justitie, daar waar het de wenselijkheid van de tweede fase HRO betreft, echter
groot te noemen. Het ministerie van Justitie, gesteund door de rechtbankpresidentenss, is van mening dat de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl het cruciale uitgangspunt vormt in de discussie over de vormgeving van de tweede fase HRO. Bovendien neemt het ministerie van Justitie, bij de vaststelling van de nevenlokaties van de rechtbank, als uitgangspunt dat er negentien rechtbanken bestaan, aan de hand waarvan bepaald
dient te worden hoeveel nevenlokaties dienen te worden aangewezen. De kantonrechters zien daarentegen met de tweede fase HRO hun autonomie verloren gaan.
Als alternatief wordt door de kantonrechters dan ook niet de integratie centraal
gesteld, maar een verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de kantongerechten in een arrondissement. Een integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl wordt door de kantonrechters als onwenselijk beschouwd. Wat betreft de nevenlokaties bestaat dan ook in de beginfase
van het beleidsproces een fundamenteel verschil van mening tussen het ministerie
van Justitie en de kantonrechters. De kantonrechters zijn van oordeel dat zoveel
mogelijk nevenlokaties moeten worden aangewezen (meer dan door het ministerie is voorgesteld) om daarmee de geografische bereikbaarheid van de gerechten
te garanderen en de cliëntvriendelijkheid op dit punt te behouden. Aan het einde
van de tweede `kaderschepping' zijn de tegenstellingen tussen de kantonrechters
en het ministerie van Justitie wat betreft het nevenlokatiebeleid kleiner geworden.
Via een herformulering van de criteria met betrekking tot de nevenlokaties heeft
het ministerie van Justitie gepoogd de belangrijkste bezwaarpunten op dit vlak
weg te nemen.
Ten derde is de mate van geslotenheid van het netwerk ten opzichte van de
omgeving groot. De tweede `kaderschepping' geschiedt door een interactie tussen
actoren die vooral vanuit een juridische rationaliteit naar de problematiek van de
kantongerechten kijken. Het lijkt primair een zaak te zijn tussen de kantonrechters, het ministerie van Justitie en de rechtbanken, zonder dat de belangen van de
burgers daaraan te pas komen. De discussie over de tweede fase HRO wordt
echter niet alleen gevoerd vanuit een juridisch `taalspel', maar ook met behulp
van politiek-economische `taalspelen'. Immers niet alleen wordt gekeken hoe
door middel van de tweede fase HRO het procesrecht van de kantongerechten en
de civiele sector van de rechtbanken zo optimaal mogelijk kan worden ingericht,
maar wordt ook aandacht besteed aan aspecten als cliëntvriendelijkheid, produktiviteit en laagdrempeligheid. Het ministerie van Justitie beoogt met de tweede
fase HRO de werking van de rechtbanken nieuwe stijl efficiënter te maken. Eén
van de middelen daartoe betreft de sluiting van kleine kantongerechten. De

sa En in beperkte mate ook met de NVvR.
55 En de NVvR.
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kantonrechters verzetten zich tegen de gedachte dat, vanuit een juridisch oogpunt
gezien, de implementatie van de tweede fase HRO een juiste keuze is. Aangegeven wordt dat de meningsvorming met betrekking tot de tweede `kaderschepping' vooral met behulp van politiek-economische argumenten plaatsvindt. De
tweede fase HRO wordt door de kantonrechters als een `afbraakoperatie' van de
goedwerkende kantongerechten beschouwd, waarbij vooral de kleine kantongerechten het onderspit moeten delven en de voordelen van de kantonrechtspraak
zullen verdwijnen, wanneer de kantonrechter in de `gerechtsfabriek' wordt
tewerkgesteld.
Ten vierde geldt voor de onderlinge verwevenheid tussen de actoren in de tweede
fase HRO hetzelfde als voor de eerste fase, namelijk dat sprake is van een
situatie waarbij de betrokken actoren elkaar regelmatig treffen in verschillende
`spelen'. Een belangrijke arena voor de besluitvorming rond de tweede fase HRO
is de projectstructuur tweede fase HRO, waarbinnen via tal van ad hoc werkgroepen de hoofdlijnen van de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken zijn vastgesteld. Daarnaast treffen de actoren elkaar op het niveau van de
politiek-ambtelijke top, bijvoorbeeld daar waar het de meningsvorming over het
wetsvoorstel tweede fase HRO betreft en zijn zij lid van afzonderlijke belangenverenigingen, zoals bijvoorbeeld de NVvR.
Ten slotte is de relatieve machtsverhouding tussen het ministerie van Justitie en
de kantonrechters onevenwichtig te noemen. Ondanks de grote `hindermacht' van
de kantonrechters en het feit dat de kantonrechters een, ten opzichte van de
wetgevende en uitvoerende macht, onafhankelijke groep vormen, heeft het
ministerie van Justitie de beschikking over krachtige machtsbronnen. Eén ervan
is gerelateerd aan de taak van het departement om wetsvoorstellen voor te
bereiden. Met behulp van deze macht heeft het ministerie van Justitie de toonzetting rond de tweede fase HRO gedurende een lange periode bepaald. Naast de
`wetgevingsmacht' kent het ministerie van Justitie ook een `beheersmacht'. Het
departement is immers verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële
middelen over de verschillende rechtsprekende instanties. Als gevolg hiervan
bepaalt zij ook de omvang van de budgetten ten behoeve van de kantongerechten.
De combinatie van beide machten geeft het ministerie van Justitie tijdens de
tweede `kaderschepping' een sterke positie. Desondanks lijkt de `hindermacht'
van de kantonrechters enig resultaat op te leveren. De besluitvorming over de
tweede fase HRO is mede naar aanleiding van het advies van de Raad van State
immers vertraagd. Voorts is (deels) tegemoet gekomen aan de wensen van de
kantonrechters, doordat het beleidsproces van de tweede fase HRO in stappen
wordt uitgevoerd en het nevenlokatiebeleid op enkele punten is aangepast.
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6.6

Percepties van actoren met betrekking tot het (beoogde) resultaat van
de tweede `kaderschepping'

De percepties van de betrokken actoren zijn gericht op het uiteindelijke plan van
het ministerie van Justitie, zoals in het wetsvoorstel tweede fase HRO is vastgelegd, om de kantongerechten op te heffen en te integreren in de rechtbanken. In
het evaluatieonderzoek HRO dat in 1994 is verricht, is nagegaan hoe de kantonrechters o.i.r., de rechtbankpresidenten en het projectteam HRO deze plannen
percipiëren. Omdat met name de uitvoering van de tweede fase HRO grote
consequenties heeft voor de zittende kantonrechters zal in de hieropvolgende
paragrafen een schets van de percepties van de kantonrechters worden gegeven.
Deze zullen vervolgens worden aangevuld met die van de rechtbankpresidenten
en het projectteam HRO.

6.6.1 De percepties van de kantonrechters
De percepties van de kantonrechters met betrekking tot de tweede fase HRO
kunnen worden afgeleid uit:
(1)
De voor- en nadelen die kantonrechters zien in handhaving van de huidige
situatie (dat wil zeggen handhaving van de kantongerechten).
(2)
De gepercipieerde consequenties voor de kantonrechters indien de tweede
fase HRO wordt geïmplementeerd.
(3)

De mate waarin kantonrechters verwachten dat de voordelen van het
kantongerecht behouden zullen blijven en verbreid zullen worden over de
andere onderdelen van de rechtbank nieuwe stijl.

ad (1) De gepercipieerde voor- en nadelen van handhaving van de kantongerechten
In het wetsvoorstel tweede fase HRO en de verscheidene door de kantonrechters
gepubliceerde artikelen wordt aangegeven dat de kantonrechtspraak ten opzichte
van de `gewone' rechtspraak binnen een rechtbank drie voordelen kent (De
Jonge, 1995; Brada en Bíiurle-Hetebrij, 1995; Smits, 1993; Bos, 1995). Zo
wordt de kantonrechtspraak als een cliëntvriendelijke vorm van rechtspraak
beschouwd, omdat een vertegenwoordiging door een procureur niet verplicht is
(De Jonge, 1995; Brada en B~urle-Hetebrij, 1995; Smits, 1993; Bos, 1995). De
justitiabele kan dus in eigen persoon zijn of haar zaak bepleiten. Een hiermee
samenhangend voordeel betreft de laagdrempeligheid (De Jonge, 1995; Brada en
B~urle-Hetebrij, 1995; Smits, 1993; Bos, 1995). Juist door het ontbreken van
een verplichte procesvertegenwoordiging wordt verwacht dat de justitiabele bij
een juridisch geschil eerder geneigd zal zijn om een kantongerecht binnen te
stappen. Hierbij is ook de `balie'-functie van belang, dat wil zeggen: dat justitiabelen voor eenvoudige juridische advisering bij het secretariaat van het kantongerecht terecht kunnen. In een aantal gevallen leidt deze vorm van advisering ertoe
dat een zaak niet bij een kantonrechter aanhangíg gemaakt hoeft te worden, maar
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dat deze op een andere wijze kan worden opgelost. Voorts wordt de snelheid van
geschilbeslechting als een belangrijk voordeel beschouwd (De Jonge, 1995;
Brada en B~urle-Hetebrij, 1995; Smits, 1993; Bos, 1995). Kantonrechters
kunnen in een relatief kort tijdbestek een groot aantal zaken afdoen. De geïnterviewde kantonrechters hebben aangegeven dat de drie bovengenoemde voordelen
van de kantonrechtspraak door vier factoren worden veroorzaakt.
Een eerste factor die de kantonrechters aangeven is gerelateerd aan de mate van
ervarenheid van deze rechters (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 50). De
functie van kantonrechter is ten opzichte van de functie van rechter in de rechtbank een promotieplaats. Veel kantonrechters zijn dan ook oud-rechtbankrechters. Daarnaast is er een categorie kantonrechters te onderscheiden - de zogenaamde `buitenstaanders' - die afkomstig is uit de advocatuur, het bedrijfsleven
of de overheid. Kantonrechters kennen met andere woorden een lange staat van
dienst binnen of buiten de rechterlijke macht. Juist deze staat van dienst zorgt
naar het oordeel van de kantonrechters ervoor dat geschillen in een hoog tempo
kunnen worden afgedaan. De kantonrechter bestempelt zichzelf, ten opzichte van
een rechtbankrechter, dan ook als een `doener', dat wil zeggen: als een persoon,
die op grond van praktische ervaring gewend is een hoge produktie te halen en
op een snelle c.q. efiiciënte wijze knopen weet door te hakken (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 50). Rechtbankrechters worden daarentegen (met name
afkomstig van de civiele sector) verweten dat zij `traag' zijn en te lange vonnissen concipiëren voor zaken die op een veel eenvoudigere wijze hadden kunnen
worden afgedaan (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 51). Overigens wordt
het geschetste `zwart-wit'-beeld van de rechtbankrechters door de kantonrechters
wel gerelativeerd, doordat zij hierbij aantekenen dat de snelheid in de afdoening
van zaken bij de rechtbank wordt vertraagd vanwege enerzijds de tijd die gemoeid is met het opleiden van rechters en anderzijds vanwege de eis van een
verplichte procesvertegenwoordigingsb. Door het opleidingsaspect worden zaken
bij de rechtbank minder snel afgedaan, omdat oudere en meer ervaren rechtbankrechters als mentor jongere rechters (buitenstaanders of RAIO's) moeten begeleiden. Het concipiëren van vonnissen kan in een opleidingssituatie dus langer
duren. Bovendien dient voor de begeleiding van rechters meer tijd te worden
uitgetrokken voor de voorbereiding en de behandeling van een geschil. Ook de
veelal verplichte procesvertegenwoordiging bij rechtbankzaken (met uitzondering
van de geschillen in de sectoren bestuursrecht) leidt er volgens de kantonrechters
toe dat de doorlooptijden van zaken langer worden (Albers, Voermans, De
Waard, 1994a: 51). Rechtbankpresidenten bevestigen dit beeld. Soms wordt door
een advocaat een zaak onnodig gecompliceerd gemaakt of wordt tijdens de
behandeling van een zaak op de zitting zoveel `mist' gecreëerd dat het voor een
rechtbankrechter moeilijk wordt om tot de kern van een geschil door te dringen.

Het voordeel van een hoge afdoeningssnelheid, de laagdrempeligheid en de
56 Geldt echter niet voor het strafrecht en het bestuursrecht.
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cliëntvriendelijkheid wordt volgens de kantonrechters - als tweede factor eveneens veroorzaakt door het besef dat kantonrechters in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor de afdoening van een `eigen portie' zaken (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 50). Zo worden in de grotere kantongerechten de
zaken onder de kantonrechters bijvoorbeeld op basis van gewogen lettercombinaties verdeeld. Kantonrechter X dient in een dergelijke situatie zaken, behorende
bij de lettercombinatie A- H(beginletter van de achternamen) te behandelen,
terwijl rechter Y verantwoordelijk is voor de afdoening van de zaken I- P
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 50). Door de toepassing van dit systeem
is inzichtelijk hoeveel zaken een individuele kantonrechter moet afdoen en
versterkt het, volgens de kantonrechters, het `eigen-baas-gevoel' . Iedere kantonrechter weet precies waar hij of zij aan toe is. Als nadeel van dit systeem is dat
bij ziekte of verhindering een bepaalde stapel dossiers blijft liggen. Als oplossing
voor dit probleem wordt ervoor gekozen om in een dergelijke situatie deze zaken
over de aanwezige kantonrechters te verdelen (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 50) .
De derde factor die verbonden is met de voordelen van het kantongerecht, betreft
de organisatorische inrichting ervan en de wijze waarop de werkprocessen zijn
vormgegeven. Net als bij de raden van beroep~Ambtenarengerechten het geval is
geweest, bestaat tussen een kantonrechter en een gerechtssecretaris een `één op
één relatie' (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 51). Doordat iedere kantonrechter de beschikking heeft over een eigen vaste gerechtssecretaris die volledig
op hem of haar is ingespeeld, wordt het volgens de kantonrechters mogelijk dat
zaken snel kunnen worden afgedaan. Via uitgebreide delegatiepatronen kunnen
immers veel van de voorbereidende werkzaamheden door een secretaris worden
verricht, waardoor de kantonrechter zich primair kan richten op de beoordeling
van geschillen en de beslechting ervan. De delegatie kan soms zover gaan dat
concept-vonnissen door een ervaren gerechtssecretaris worden geconcipieerd.
Naast de één op één relatie is tevens het kleinschalige karakter van de kantongerechten van belang (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 51). Doordat kantonrechters zich als `eigen baas' beschouwen en vooral gericht zijn op het behalen
van een hoog produktieniveau is van een periodiek intern werkoverleg tussen de
kantonrechters onderling in de middelgrote en de grote kantongerechten zeer
weinig sprake. Het overleg dat veelal wordt gevoerd (lunchoverleg) is meestal
gericht op de behandeling van een actueel juridisch thema of een interessant
vonnis. In de eenmanskantongerechten (de `éénpitters') daarentegen is het overleg beperkt tussen de kantonrechter en het ondersteunend personeel (administratie
en secretariaat). Afstemming met andere kantonrechters over de wijze waarop
bepaalde zaken dienen te worden afgedaan is er dan ook niet bij (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 36-38).

Een laatste beïnvloedende factor is gekoppeld aan het type zaken dat een kantonrechter behandeld. De kantonrechter is een specialist in huur-, pacht- en arbeidszaken (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 51). Daarnaast worden door deze
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rechter civiele geschillen tot een bedrag van f 5.000,- afgedaan en is hij verantwoordelijk voor de afdoeningen van bepaalde (strafrechtelijke) overtredingen (de
zgn. Mulderzaken) en het Bijstandsverhaa157. De meeste hierboven vermelde
zaken zijn eenvoudig van aard en kunnen op een gestandaardiseerde en routinematige wijze worden afgedaan. Het betreffen veelal zaken van een gering financieel belang. Overigens wordt door de geïnterviewde kantonrechters ten aanzien
van het laatste punt een relativering aangebracht. Het beeld dat kantonrechters
zich alleen met dit soort zaken bezighouden is volgens de geïnterviewde kantonrechters onjuist. Met name in de sfeer van geschillen tussen een werkgever en
een werknemer bij een ontslagzaak (de zgn. art 7A: 1639w-zaken NBW) kunnen
namelijk grote financiële belangen gemoeid zíjn (Albers, Voermans, De Waard,
1994a: 51).
De kantonrechters o.i.r. hebben tijdens de interviews aangegeven dat er ook
nade[en kleven aan het instituut kantongerecht. Zo wordt door een beperkt aantal
kantonrechters de grote kwetsbaarheid van de éénmanskantongerechten en de
kleine kantongerechten (met twee à drie kantonrechters) als een nadeel gezien
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 52). In het geval van ziekte of verhindering van een kantonrechter kan het hierdoor gebeuren dat een kantongerecht
tijdelijk `gesloten' is en de te behandelen zaken zich opstapelen. Daarnaast
worden situaties waarbij kantonrechters vanwege verstoorde werkverhoudingen
niet `door één deur' kunnen eveneens als problematisch ervaren. De omvang van
de organisatie van een klein kantongerecht blijkt dan te beperkt te zijn om deze
problemen op een adequate wijze op te vangen58. Een volgend nadeel dat de
kantonrechters tijdens de interviews hebben aangegeven heeft betrekking op de
rechtseenheid. Door het grote aantal kantongerechten is deze moeilijk te bewerkstelligen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 52). Binnen de grotere kantongerechten is het bovengenoemde probleem overigens minder sterk aanwezig
vanwege het feit dat over de wijze waarop bepaalde geschillen dienen te worden
behandeld, afspraken worden gemaakt tussen de kantonrechters onderling. Een
laatste nadeel betreft de onduidelijke scheidslijn tussen het kantongerecht en
bepaalde sectoren van de rechtbank (waaronder de civiele en de familiesector;
Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 52). Voor een justitiabele is het niet altijd
even helder waarom civiele zaken tot f 5.000,- door een kantonrechter moeten
worden behandeld en zaken boven dat bedrag door een rechtbankrechter. Hetzelfde geldt eveneens voor familiezaken. De behandeling van voogdijzaken geschiedt door een kantonrechter, terwijl de afdoening van echtscheidingszaken

s~ Ook voert de kantonrechter tal van extra-judiciële taken uit, zoals een bewindvoerderschap en de regeling van voogdij.
se Zie ook artikel Volkskrant (15 juni 1995) getiteld 'Rechter werkt na conflict zonder
personeel'. In het Wageningse kantongerecht zijn de conflicten tussen de kantonrechter en het aldaar werkzame personeel zo hoog opgelopen dat de medewerkers op
dit moment vanuit de griffie in Arnhem werken.
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onder de competentie van de rechtbankrechter valt.
Wat betreft de bovengenoemde nadelen van het kantongerecht - die overigens volgens de kantonrechters o.i.r. niet opwegen tegen de voordelen ervan hebben de kantonrechters een oplossing gecreëerd door op arrondissementsniveau
tussen de kantongerechten onderling werkafspraken te maken, bijvoorbeeld in
geval dat een kantonrechter van een éénmanskantongerecht ziek wordt of verhinderd is (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 52). Hiermee wordt gepoogd de
kwetsbaarheid te verminderen en de rechtseenheid te bevorderen.

ad (2) De gepercipeerde consequenties voor de kantonrechters indien de
tweede fase HRO wordt géimplementeerd
Over de feitelijke gevolgen van de invoering van de tweede fase HRO heerst
onder de geïnterviewde kantonrechters o.i.r. grote onduidelijkheid. Eén categorie
kantonrechters verwacht geen noemenswaardige verandering van de huidige
situatie (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 52). De huidige manier van
werken, inclusief de één op één relatie, zal gehandhaafd blijven. Slechts het bord
`kantongerecht' wordt vervangen door `tweede civiele sector van de rechibank'.
Andere kantonrechters daarentegen verwachten drastische wijzigingen (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 52). Eén ervan betreft het verlies aan zelfstandigheid, omdat de kantonrechters onder de hiërarchie van een rechtbankpresident
worden geplaatst (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 53). Juist dit punt stuit
op grote bezwaren. Kantonrechters zijn als professionals gewend om in grote
zelfstandigheid te werken. De kantonrechters vrezen dan ook dat zij als `kleine
kruideniertjes' door de grote `supermarkt' (de rechtbank) zullen worden opgeslokt en dat de eigen identiteit van het kantongerecht in het grotere geheel
volledig verloren zal gaan. Niet alleen de zelfstandigheid zal hierdoor verloren
gaan, maar ook de status van het kantonrechterschap (Albers, Voermans, De
Waard, 1994a: 53). Kantonrechters worden `gewone' rechtbankrechters (op het
niveau van vice-president). Veel geïnterviewde kantonrechters beschouwen dit als
een degradatie. Voorts wordt het optrekken van de competentiegrens voor civiele
geschillen zonder procesvertegenwoordiging tot f 10.000,- als werklastverhogend
beschouwd (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 53). Immers het aantal
`kantonzaken' zal hierdoor toenemen, aldus de kantonrechters. In het wetsvoorstel is echter aangegeven dat extra capaciteit zal worden ingezet in de tweede
civiele sector en dat een deel van het werk van de kantonrechter door andere
onderdelen van de rechtbank zal worden overgenomen (Albers, Voermans, De
Waard, 1994a: 53). Het gaat hierbij onder meer om de behandeling van verkeersovertredingen (Mulderzaken), het bijstandsverhaal en familiezaken. Dit
wordt door een meerderheid van de kantonrechters als een verschraling van het
werk gezien. Het kantonrechterschap is naar het oordeel van deze kantonrechters
juist zo aantrekkelijk vanwege de grote variëteit in te behandelen zaken. Voorts
vrezen de kantonrechters dat een verdere `bureaucratisering' van de rechterlijke
organisatie zal optreden (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 53). De leiding
van de tweede civiele sector zal gedwongen worden meer managementachtige
taken te verrichten en kan minder tijd besteden aan feitelijke rechterlijke werk-
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zaamheden. Bovendien zal vanwege de vergroting van de organisatieomvang het
aantal overlegstructuren toenemen. Dit heeft weer naar het oordeel van de
geïnterviewde kantonrechters negatieve consequenties voor de produktiviteit.
Brada en B~eurle-Hetebrij geven in een artikel aan dat het `een onmogelijke
opgave is [cursivering: PA] met de huidige mankracht de produktie te handhaven
en tegelijkertijd alle bij een verdergaande integratie behorende contacten, codrdinatie en overleg met de rechtbank gestalte te geven' (Brada en B~eurle-Hetebrij,
1995: 78).

ad (3) Percepties ten aanzien van behoud en verbreiding van voordelen

In het wetsvoorstel tweede fase HRO en in de rapporten van de werkgroep
werkwijze rechtbarilc nieuwe stijl valt te lezen dat met de implementatie van de
tweede fase HRO alle goede eigenschappen van het kantongerecht behouden
dienen te blijven en dat de voordelen ervan verbreid dienen te worden over de
overige onderdelen van de rechtbank nieuwe stijl. De geïnterviewde kantonrechters zijn echter ten aanzien van dit punt pessimistisch gestemd. Verwacht wordt
dat juist met de integratie de specifieke voordelen van het kantongerecht zullen
verdwijnen. `Voor de kantonrechter als beheerder van een eigen `huisartsenpraktijk zal [cursivering: toevoeging PA] geen plaats meer (...) zijn. Ook zal hij zich
meer moeten gaan gedragen als `specialist' in het streekziekenhuis met de daarbij
behorende drempelverhoging en lange wachttijden' (Brada en Báuerle-Hetebrij,
1995: 81). De produktie van de kantonrechters zal dalen, mede omdat meer
overleg tussen de (kanton)rechters onderling en tussen de rechters en het ondersteunend personeel gevoerd zal worden, aldus de kantonrechters. Overigens
veroorzaakt niet alleen de toename in overlegstructuren -`bureaucratisering'
door de kantonrechters genoemd - een produktiviteitsdaling. Ook het verlies
van de zelfstandigheíd draagt hieraan bij. De kantonrechters hebben namelijk de
indruk dat zij, in vergelijking met rechtbankrechters, een hogere produktiviteit
hebben (Brada en B~uerle-Hetebrij, 1995: 77). In plaats van een `9 tot 5'-cultuur
bij de rechtbank, kennen de kantonrechters een `eigen baas'-cultuur, waarbij
langere werktijden behoren, evenals een grote zelfstandigheid inzake de afdoening van zaken. Naast het feit dat de kantonrechters sceptisch zijn ten aanzien
van het behoud van de hoge produktie, wordt tevens verwacht dat met de implementatie van de tweede fase HRO de laagdrempeligheid en de klantvriendelijkheid zullen verdwijnen (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 56). Zo zullen de
kantongerechten in het gebouw van de rechtbank gehuisvest worden, waardoor
naar het oordeel van de kantonrechters het eigen karakter ervan verloren zal
gaan. De `buitenkantons', waaronder de eenmanskantongerechten, zien met de
komst van de tweede fase HRO, de bovengenoemde voordelen verdwijnen
(Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 56). Eén van de (neven)functies van met
name de kleine kantongerechten heeft betrekking op het verstrekken van informatie aan justitiabelen over bepaalde juridische kwesties (de zgn. balie-functie).
Door de kantonrechters wordt ingeschat dat deze functie weg zal vallen, indien
de sector kantonzaken zich bijvoorbeeld `op de vijfde etage van de rechtbank zal
bevinden en de justitiabele tal van veiligheidsvoorzieningen dient te passeren
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alvorens bij de balie van de tweede civiele sector te geraken'. Bovendien zal met
de reductie van het aantal kantongerechten (nevenlokaties) de geografische
bereikbaarheid afnemen en dienen enkele groepen justitiabelen een langere reis
af te leggen naar het gerecht, dan in het verleden het geval is geweest (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 56).
Wat betreft de verbreiding van de voordelen van het kantongerecht, zijn de
geïnterviewde kantonrechters nog sceptischer. Het is een illusie te denken dat
met de intrede van een kleine groep kantonrechters in de rechtbank, de overige
groep rechters de werkcultuur van de kantonrechters zal overnemen. Zo pleegt
de handelssector van de rechtbank naar vermogen te werken, `waarbij een
`werkvoorraad' voor lief wordt genomen' (Brada en Biiuerle-Hetebrij, 1995: 79).
Dit is echter niet de cultuur van de kantonrechters. De kantonrechters schatten
in dat met de invoering van de tweede fase HRO zij volledig zullen worden
`ondergesneeuwd' door de overige onderdelen van de rechtbank en datin een
relatief korte termijn het eigen karakter van het kantongerecht zal zijn verdwenen.
Het negatieve verwachtingspatroon dat de kantonrechters van de tweede fase
HRO schetsen wordt overigens in de hedendaagse praktijk gedeeltelijk weerlegd.
In drie arrondissementen (Alkmaar, Zutphen en Zwolle) wordt reeds geëxperimenteerd met de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 56). Zo kent de
rechtbank Alkmaar een tweede civiele sector, waarin `kantonrechters' op het
niveau van vice-president werkzaam zijn. De rechtbank Zwolle heeft daarentegen
een nevenvestigingsplaats (Lelystad). In deze nevenvestigingsplaats zijn `kantonrechters' (vice-presidenten) verantwoordelijk voor de afdoening van zowel
kantonzaken als civiele zaken behorende bij de competentie van een rechtbank.
Volgens de betrokken geïnterviewde kantonrechters en rechtbankpresidenten
schept deze situatie wel degelijk enkele voordelen (Albers, Voermans, De
Waard, 1994a: 56). Zo biedt het mogelijkheden om de sterke kanten van de
kantonrechtspraak over te dragen aan de andere sectoren van de rechtbank. Het
gaat hierbij vooral om de informele atiitude van de kantonrechter ten opzichte
van de justitiabele, de sterke gerichtheid op produktiviteit en de praktijkgerichtheid van de kantonrechter (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 56). In de
sfeer van het opleiding van jonge rechters levert dit op termijn voor de rechtbank
als geheel eveneens een voordeel op. Door jonge rechters in de tweede civiele
sector ervaring te laten opdoen met de snelle manier van werken van kantonrechters wordt verwacht dat het verantwoordelijkheidsbesef om zaken snel en op
een kwalitatief hoogwaardige wijze af te doen, zal worden vergroot (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 56). Overigens levert de integratie ook voordelen
voor de kantonrechters zèlf op. De solitaire werkwijze van de kantonrechter kan
op termijn een `blikvernauwing' met zich brengen. Door kantonrechters een deel
van hun tijd, bijvoorbeeld via meervoudige kamerzittingen, in de rechtbank mee
te laten draaien wordt een verdere vernauwing voorkomen en worden kantonrechters vaker geconfronteerd met het feit dat er ook andere visies op de inhoud
van een geschil kunnen bestaan (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 56).
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6.6.2 De percepties van de rechtbankpresidenten
De rechtbankpresidenten hebben tijdens de in 1994 gehouden interviewrondes
aangegeven dat zij, ondanks de hoge werkdruk en het grote aantal veranderingsoperaties, in 1997 gereed zullen zijn om een integratie van het kantongerecht in de rechtbank te laten plaatsvinden. Hierbij wordt aangegeven dat er
weliswaar een extra verhoging van de werkdruk zal plaatsvinden, maar dat deze
primair is geconcentreerd bij de civiele sector van de rechtbank. Een grote
complicatie om de integratie tijdig haar doorgang te laten vinden is gerelateerd
aan de weerstand van de kantonrechters inzake de tweede fase HRO (Albers,
Voermans, De Waard, 1994a: 37). De kantonrechters stellen zich op het standpunt dat niet vooruit dient te worden gelopen op de feitelijke invoering ervan.
Gewacht moet worden totdat de wetgever heeft gesproken, alvorens zij met de
rechtbankpresidenten om de tafel te gaan zitten. In tegenstelling tot de voltooiing
eerste fase HRO, vindt slechts in zeer beperkte mate tussen de kantonrechters en
de rechtbankpresidenten overleg plaats over de wijze waarop de implementatie
van de tweede fase HRO in het arrondissement zal worden vormgegeven (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 36-37). De meeste presidenten tonen overigens begrip voor de bezwaren van de kantonrechters, maar wijzen tegelijkertijd
op enkele knelpunten in de huidige situatie, bijvoorbeeld daar waar het `eigenwijze' kantonrechters betreft op wie géén enkele vorm van controle wordt uitgeoefend. De verwachting bestaat dat wanneer eenmaal duidelijkheid is verkregen
over de keuze van de wetgever om de tweede fase HRO daadwerkelijk in te
voeren, het mogelijk zal worden serieuze voorbereidingsgesprekken tussen
kantonrechters en rechtbankpresidenten te laten plaatsvinden (Albers, Voermans,
De Waard, 1994a: 38)s9
Ten aanzien van de geschetste voordelen van het kantongerecht dient naar het
oordeel van de rechtbankpresidenten een relativering te worden aangebracht. Met
de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO heeft binnen de rechtbank
reeds een andere cultuur haar intrede gedaan. De informele attitude van de
rechters van de sectoren bestuursrecht en hun gerichtheid op `produktie' is ook
steeds meer in andere sectoren van de rechtbank terug te vinden. Daarnaast
wordt binnen de rechtbank steeds meer unusrechtspraak toegepast (politierechter,
kort-geding-rechter, kinderrechter, etc.), waardoor de verschillen tussen de
manier van werken van de kantonrechter en de rechtbankrechter op dit punt
steeds kleiner worden (Albers, Voermans, De Waard, 1994b: 67). De vorming
van een tweede civiele sector zal een kleinere stap zijn, dan de kantonrechters
beweren, aldus de rechtbankpresidenten. Rechtbankpresident André de la Porte
geeft in een artikel dan ook aan dat het beeld dat de kantonrechters van de

59 Ten tijde van de afronding van deze studie vinden inmiddels wel voorbereidingsgesprekken tussen de rechtbankpresidenten en de kantonrechters plaats.
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rechtbank schetst onjuist is~. Rechtbanken hebben niet alleen oog voor de
inhoudelijke kwaliteit, maar ook voor een snelle afdoening van geschillen, aldus
André de la Porte. De nevenvestigingsplaats van de rechtbank Zwolle (Lelystad)
laat immers zien dat kantonrechters uitstekend deelgenoot van de rechtbank
kunnen zijn.
Het bovenstaande betekent volgens de rechtbankpresidenten niet dat de onderlinge verhoudingen tussen de rechtbank en het kantongerecht slecht zijn. Bij de
meeste arrondissementen zijn kantonrechters benoemd als rechter-plaatsvervanger
van de rechtbank (Albers, Voermans, De Waard, 1994a: 37). Omgekeerd
kunnen tevens rechtbankrechters als kantonrechter-plaatsvervanger benoemd zijn.
Ingeval van capaciteitsproblemen bij één van beide organisaties is het hierdoor
mogelijk dat een kantonrechter (of een rechtbankrechter) incidenteel bijspringt.
De geïnterviewde kantonrechters hebben hierbij echter aangetekend dat dit zich
in de praktijk zelden voordoet, omdat de hoeveelheid door de kantonrechters te
verwerken zaken dit nauwelijks toelaat. Ook in een ander opzicht vindt reeds
samenwerking tussen de rechtbanken en de kantongerechten plaats. Het gaat
hierbij om het houden van zittingen in het gebouw van het kantongerecht.

6.6.3 Percepties van het projectteam HRO
De geïnterviewde leden van het projectteam zijn van mening dat vastgehouden
dient te worden aan de implementatie van de kantongerechten en de rechtbanken
in rechtbanken nieuwe stijl. Wat betreft de bezwaren van de kantonrechters
wordt door de geïnterviewde leden van het projectteam aangegeven dat zoveel
mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen van de kantonrechters. Er is in
1993 een rechtspositioneel akkoord gesloten, waarin onder andere de levenslange
taakgarantie van de zittende kantonrechters is vastgelegd, evenals de benoeming
van de kantonrechters tot vice-president van de rechtbank. Het bovenstaande is
echter niet voldoende om de integratie op een zorgvuldige wijze te laten geschieden. Enerzijds is het volgens de respondenten noodzakelijk dat de rechtbanken
en de kantongerechten `integratie-gereed' zijn en anderzijds dient het draagvlak
onder de kantonrechters voor de implementatie van de tweede fase HRO te
worden vergroot. Het nagaan of de kantongerechten en de rechtbanken gereed
zijn voor de integratie geschiedt aan de hand van de voor deze fase geformuleerde ijkpunten (personele bezetting, opleiding, werkvoorraden en automatisering).
De geïnterviewde rechtbankpresidenten hebben aangegeven dat dit inderdaad
belangrijke punten zijn, waaraan gedacht dient te worden bij de implementatie
van de tweede fase HRO. Daarnaast is het van belang aandacht te besteden aan
het draagvlak onder de kantonrechters. De rechtbankpresidenten zien liever geen
grote groep `ontevreden' rechters de rechtbank instromen. Ter voorkoming van
deze situatie wordt naar het oordeel van de geïnterviewde leden van het project-

5o NRC~Handelsblad `Kantonrechters moeten niet zeuren' (André de la Porte), 1
september 1995.
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team HRO in de periode 1995 - 1996 veel tijd en energie gestoken om de `veranderingsbereidheid' onder de kantonrechters te verhogen. Eén van de middelen
hiertoe betreft het op regelmatige wijze overleg voeren met het bestuur van de
Kring van Kantonrechters en de vergadering van rechtbankpresidenten over de
wijze waarop de tweede fase HRO het beste kan worden uitgevoerdb`. Eveneens
wordt gepoogd de samenwerking tussen de rechtbanken en de kantongerechten
te stimuleren; onder andere via het organiseren van stages voor rechters in de
kantongerechten en de rechtbanken. Voorts zal via uitgebreide voorlichtingscampagnes worden gepoogd de weerstand onder de kantonrechters weg te nemen.
Ook het via een geleidelijk implementatietempo realiseren van de integratie
tussen de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl wordt
als middel benut om het verzet van de kantonrechters te reduceren en steun te
verwerven voor de uitvoering van de tweede fase HRO. Hetzelfde geldt voor de
aanpassingen rond de invulling van het nevenlokatiebeleid.

6.7

Strategie en sturing

Zoals bij de eerste fase HRO het geval is geweest, wordt de tweede `kaderschepping' rond de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken via de
departementale projectstructuur HRO voorbereid. Binnen deze structuur is via ad
hoc werkgroepen - waarin ook kantonrechters zijn vertegenwoordigd - gewerkt aan het ontwikkelen en uitwerken van randvoorwaarden mei betrekking tot
de implementatie van de tweede fase HRO. Het aantal actoren dat aan de feitelijke `kaderschepping' heeft deelgenomen, is in vergelijking met de eerste fase
HRO, beperkt tot het ministerie van Justitie, de kantonrechters (via de Kring van
kantonrechters) en de rechtbankpresidenten (onder andere via de vergadering van
rechtbankpresidenten)62. Omdat het ministerie van Justitie beschikt over `wetgevingsmacht', heeft het de regie van de tweede `kaderschepping' in handen en
bekleedt het de rol van `initiator' bij de vormgeving van het wetsvoorstel tweede
fase HRO. Dit voorstel, gebaseerd op de ideeën van de Staatscommissie HRO,
komt dan ook uit de koker van het departement. De kantonrechters en de rechtbankpresidenten zijn daarentegen niet de medebedenkers van het wetsvoorstel
tweede fase HRO, maar moeten als `reactoren' reageren op de initiatieven van
het departement.
In de beginfase van de tweede `kaderschepping' (1991-1992) zijn de verschillen van mening tussen de kantonrechters en het ministerie van Justitie
(gesteund door de rechtbankpresidenten) niet zodanig groot, dat het onmogelijk
is om op een aantal punten tot overeenstemming te komen over de wijze waarop
de tweede fase HRO gestalte dient te worden gegeven. Ondanks het feit dat de

6i Projectteam HRO, Voortgangsverslag aan de Tweede Kamer, 6 februari 1995
(bijlage 3): 3-4.
62 En de NVvR.
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kantonrechters - vanaf de plannen van de Staatscommissie HRO - de integratie als onwenselijk beschouwen, zijn zij bereid om medewerking aan de tweede
fase HRO te verlenen mits aan enkele voorwaarden zijn voldaan. Zo dient er een
afzonderlijke tweede civiele sector te worden gecreëerd die niet zonder de
toestemming van de zittende kantonrechters kan worden opgeheven. Daarnaast
wordt ten aanzien van de nevenzittingsplaatsen geëist dat de buiten de hoofdzittingsplaats residerende kantonrechters ook na de integratie op deze plaatsen
kunnen blijven functioneren. Het verlenen van een taakgarantie aan de zittende
kantonrechters, zoals is voorgesteld door de toenmalige minister van Justitie,
wordt door de Kring ondersteund. De adviesraad HRO geeft in zijn advies aan
de minister echter aan dat een dergelijke taakgarantie alleen beperkt dient te
blijven tot de `oude' kantonrechters (55 f) en dat voor de zittende kantonrechters
onder de 55 jaar een overgangsperiode dient te gelden. De taakgarantie, de
vorming van de tweede cíviele sector en het nevenlokatiebeleid vormen de inzet
in het verdere verloop van het besluitvormingsproces. Over de eerste twee
punten lijkt in 1993 tussen de kantonrechters en het ministerie van Justitie een
modus vivendi te kunnen worden gevonden, wanneer in datzelfde jaar een
rechtspositie-akkoord tussen het ministerie van Justitie en de NVvR wordt
afgesloten. In dat akkoord wordt tegemoet gekomen aan de wens van de kantonrechters om een levenslange taakgarantie te verkrijgen. Wat betreft de tweede
civiele sector wordt door de kantonrechters `water bij de wijn' gedaan. Afgesproken wordt dat een dergelijke sector ten minste voor vijf jaar na de integratiedatum binnen de rechtbank dient te functioneren. Een wettelijke verankering van
het behoud van een dergelijke sector voor een langere tijdperiode zit er dan ook
niet in. Op grond van het bovenstaande bestaat de indruk dat de kantonrechters
en het ministerie van Justitie (en zijdelings de rechtbankpresidenten) bereid zijn
om via een `interactieve' strategie, dat wil zeggen: in de sfeer van gezamenlijkheid, te werken aan de vormgeving van de tweede fase HRO. Met het uitbrengen van de nota `Nevenlokatiebeleid' door het ministerie van Justitie moet
deze indruk bijgesteld worden. In plaats van een `interactieve' strategie, past het
ministerie op dit punt een 'autonomiebestendige' strategie toe. Zonder consultatie
met de andere betrokken actoren (de kantonrechters en de rechtbankpresidenten)
wordt een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de gerechten. Op
basis van dat onderzoek en de nota wordt geconciudeerd dat een flink aantal
kleine kantongerechten moet worden gesloten. De kleine kantongerechten zijn te
duur en dienen dan ook naar het oordeel van het ministerie van Justitie te worden opgeheven. In plaats van het verbeteren van de cliëntvriendelijkheid (één van
de centrale doeleinden van de HRO), is het nevenlokatiebeleid primair gericht op
het vergroten van de rechtseenheid en het beheersen van kosten.
Het uitbrengen van de nota over het nevenlokatiebeleid brengt een breuk in de
coóperatieve samenwerking tussen de kantonrechters en het ministerie van
Justitie. De kantonrechters zijn vooral verbolgen over het feit dat kleine kantongerechten moeten worden gesloten, dit onder het mom dat hiermee de rechtseenheid zal worden bevorderd. Volgens de kantonrechters worden door het nevenlokatiebeleid teveel zaken bij de kantongerechten overhoop gehaald. Juridische
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motieven en politiek-economische motieven lopen in de verschillend gevoerde
discussies dwars door elkaar heen. Het gebrek aan rechtseenheid (juridisch
motief) wordt aangegrepen om politiek-economische doeleinden te kunnen
realiseren. Het vertrouwen van de kantonrechters in de toezegging van het
ministerie van Justitie dat de voordelen van de kantonrechtspraak met de implementatie van de tweede fase HRO behouden zullen blijven en, waar mogelijk,
zullen worden verbreid, daalt in 1994 tot een dieptepunt.
De kantonrechters passen als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen in
het besluitvormingsproces vanaf datjaar eveneens een `autonomiebestendige'
strategie toe. In plaats van nader overleg met het ministerie van Justitie (en de
rechtbankpresidenten) te voeren over het verdere verloop van de besluitvorming
rond de tweede fase HRO, wordt door de kantonrechters in 1994 een alternatief
plan ontwikkeld. Niet een integratie van de rechtbanken en de kantongerechten
staat hierin centraal, maar de onderlinge samenwerking tussen de kantongerechten in de 19 arrondissementen. Met gebruikmaking van het convenant als instrument en het streven naar een intensieve onderlinge samenwerking tussen de
kantonrechters wordt gepoogd de argumentatie om de kantongerechten op te
heffen te weerleggen. De redenering van de kantonrechters is dat via een dergelijke samenwerkingsconstructie de rechtseenheid tussen de kantongerechten wordt
bevorderd en dat de knelpunten van de kleine kantongerechten in de sfeer van
capaciteitsproblemen ook zonder een integratie uitstekend worden opgelost. De
kantonrechters krijgen in de zomer van 1995 hierbij steun van de Raad van State,
die in zijn advies stelt dat de implementatie van de tweede fase HRO in een
gematigder tempo dient te geschieden. Wat betreft het door het ministerie van
Justitie voorgestelde nevenlokatiebeleid is de Raad van mening dat een onvoldoende geografische spreiding zal worden gerealiseerd. De kantonrechters
grijpen dit advies aan om hun standpunt kracht bij de zetten bij de Tweede
Kamerleden. Middels een brief aan de Tweede Kamer roepen de kantonrechters
op om de opmars van de `vierde macht' te stoppen en een herbezinning rond de
tweede fase HRO te laten plaatsvinden. Deze herbezinning geschiedt in de herfst
van 1995, wanneer het ministerie van Justitie de bereidheid toont deels tegemoet
te komen aan de wensen van de kantonrechters. Afgesproken wordt de tweede
fase HRO in een gematigder tempo uit te voeren. Via een voorintegratie (1996),
een bestuurlijke integratie (1997) en een inhoudelijke integratie (1998) zal aan de
vorming van het geïntegreerd gerecht van eerste aanleg worden gewerkt. Voorts
is afgesproken dat de criteria met betrekking tot de nevenlokaties op een zodanige wijze zullen worden bijgesteld dat er geen aantasting van de laagdrempeligheid en de cliëntvriendelijkheid zal plaatsvinden.
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het ministerie
van Justitie zijn strategie ten opzichte van de kantonrechters heeft aangepast.
Mede vanwege het feit dat de toepassing van de `autonomiebestendige' strategie
in 1994 en het begin van 1995 niet heeft geleid tot voortgang in het besluitvormingsproces is het departement, zij het in beperkte mate, overgegaan tot een
`interactieve' strategie. Kern van deze strategie is dat het ministerie van Justitíe
op basis van gelijkwaardigheid tracht met de kantonrechters en de functionele
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autoriteiten van de rechtbanken tot overeenstemming te komen over de wijze
waarop de uitvoering tweede fase HRO het beste kan geschieden.

6.8

Slot

De tweede `kaderschepping' eindigt in 1996 met de publikatie van het definitieve
wetsvoorstel tweede fase HRO. Híermee lijkt de `kaderschepping' ten einde.
Vanaf 1996 kan worden gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de
tweede fase HRO. Of ook daadwerkelijk gunstige condities voor deze tweede
fase HRO zijn geschapen zal in hoofdstuk zeven en acht worden bestudeerd. Aan
de hand van een vergelijking tussen de eerste fase HRO (`kaderschepping' en
`toepassing') en de `kaderschepping' van de tweede fase HRO is het mogelijk
hierover uitspraken te doen. De vergelijking tussen de eerste en de tweede fase
HRO vormt de basis voor hoofdstuk zeven. In dat hoofdstuk wordt, aan de hand
van de theoretische uitgangspunten zoals geformuleerd in hoofdstuk drie, op
systematische wijze nagegaan welke overeenkomsten en verschillen tussen het
verloop van het besluitvormingsproces en het uiteindelijke resultaat bestaan, om
daarmee een uitspraak te kunnen doen over de tweede `toepassing' van de HRO.

Hoofdstuk 7
De eerste en de tweede fase gewogen
7.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het beleidsproces met betrekking tot de eerste fase HRO
(`kaderschepping' en `toepassing') vergeleken met een onderdeel van de tweede
fase HRO (de tweede `kaderschepping'). Bij deze vergelijking wordt gebruik
gemaakt van theoretische noties over beleidsnetwerken, zoals deze in hoofdstuk
3 zijn geschetst. Het betreft hierbij:
- de (structuur)kenmerken van het beleidsnetwerk HRO;

- het aantal en het type actoren dat bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering
van deze twee fasen zijn betrokken;
- de toegepaste strategieën en sturingsinstrumenten om het beleidsproces in een
bepaalde richting te sturen;
het gepercipieerde procesverloop van de `kaderschepping' en `toepassing' en
de percepties van actoren met betrekking tot het uiteindelijk gerealiseerde
resultaat, uitgedrukt in wetgeving, beleidsplannen enlof gerealiseerde veranderingen in de structuur van de rechterlijke organisatie. Hierbij wordt eveneens
aandacht besteed aan de factoren die de percepties beïnvloeden;
- de externe factoren die het implementatieproces van de eerste fase HRO
hebben beïnvloed en de tweede fase HRO kunnen beïnvloeden;
- een algemene beoordeling van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de
eerste fase HRO (zie afbeelding 7.1).
-

Op basis van een systematische vergelijking op bovengenoemde punten van de
eerste fase HRO met de tweede fase HRO kan een uitspraak worden gedaan over
de condities, waaronder de tweede fase HRO kan worden geïmplementeerd.
Deze condities komen in hoofdstuk acht aan bod.

Ten aanzien van de invulling van het analysekader dient opgemerkt te worden
dat het concept beleidsnetwerken als een analytisch instrument wordt beschouwd,
met andere woorden: het is een bepaalde wijze om het beleidsproces van de
eerste en tweede fase HRO te beschrijven. Het is overigens slechts één manier
om naar de werkelijkheid te kijken. De beleidspraktijk kan namelijk bijvoorbeeld
ook vanuit een klassieke benadering van beleid worden beschouwd. In afwijking
van de laatstgenoemde benadering wordt niet gekozen om het beleidsproces rond
de HRO alleen vanuit het perspectief van de centrale overheid te analyseren,
maar worden meerdere gezichtspunten in ogenschouw genomen, afhankelijk van
het type actor dat bij de beleidsvoorbereiding of uitvoering van de eerste en
tweede fase HRO is betrokken.
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(structuur)kenmerken van het beleidsnetwerk
actoren
sturing en strategieën
percepties (inclusief factoren die percepties
beïnvlceden)

Knderschepping eerste en
~ tweede fase NRO f
toepassing eerste fase
HRO

exteme factoren
~ beoordeling resultaat (eerste fase HRO)

i
Condities met betrekking tot implementatie
tweede fase HRO

Afbeelding 7.1

7.2

Analysekader

De structuur van het HRO-beleidsnetwerk

De voorbereiding en uitvoering van het beleid van de eerste en tweede fase HRO
geschieden binnen een beleidsnetwerk. Kenmerkend voor een dergelijk netwerk
is dat actoren zich formeren rondom beleidsproblemen of beleidsprogramma's
(De Bruin e.a. in Koppejan e.a., 1993: 19). In het geval van de (voorintegratie
en voltooiing) eerste fase HRO gaat het hierbij onder meer om de vorming van
negentien sectoren bestuursrecht bij de rechtbank nieuwe stijl en de overkomst
van ex-Arob-zaken. Wat betreft de tweede fase HRO is het beteid primair gericht
op de samensmelting van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl.

De structurering van het beleidsnetwerk HRO is in handen van één actor, te
weten het ministerie van Justitie. Dit departement heeft het beleidsinitiatief
genomen om de reorganisatie van de rechterlijke organisatie voor te bereiden en
nader uit te werken.
Pluriformiteit
Als wordt gekeken naar het aantal en het type actoren dat aan de eerste en de
tweede fase HRO heeft deelgenomen, dan kan worden vastgesteld dat de pluriformiteit (De Bruin en Ten Heuvelhof 1991: 39-40) in het geval van de `kaderschepping' en `toepassing' eerste fase HRO, in verhouding tot de `kaderschepping' tweede fase HRO, groter is. Voor beide fasen geldt echter dat de plurifor-
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miteit, wat betreft het aantal aan het beleidsproces deelnemende actoren, gering
is. Zo zijn bij de beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO slechts vier
actoren betrokken geweest, te weten de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken, de Raad van State en - zij het op enige afstand - de functionele
autoriteiten van de negentien rechtbanken. De `kaderschepping' rond de tweede
fase HRO geschiedt daarentegen voornamelijk via onderhandelingen tussen het
ministerie van Justitie, vertegenwoordigers van de Kring van kantonrechters en
de functionele autoriteiten van de rechtbanken (onder andere vertegenwoordigd
in de vergadering van rechtbankpresidenten)'. Met andere woorden de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO vindt plaats via een interactie tussen het
ministerie van Justitie en de gewone rechterlijke macht, terwijl bij de eerste fase
HRO ook een ander rechtsprekend orgaan, niet behorend tot deze macht, namelijk de Raad van State, aan het beleidsproces deelneemt. Voorts speelt het
ministerie van Binnenlandse Zaken, vanwege zijn beheersmatige verantwoordelijkheid voor de Raad van State, in de beleidsvorming van de eerste fase HRO
een belangrijke rol. Behalve van pluriformiteit, uitgedrukt in het aantal deelnemende actoren, is in beide fasen van de HRO ook sprake van een inhoudelijke
pluriformiteit, dat wil zeggen: een verscheidenheid in probleemdefinities, doelen
en belangen die door verschillende actoren worden gehanteerd respectievelijk
nagestreefd. De `kaderschepping' eerste fase HRO kenmerkt zich door het feit
dat in de beginfase van de besluitvorming de probleemdefinities van actoren
uiteenlopen. Zo percipieert de Raad van State de overbelasting van dit rechtsprekend orgaan als het centrale probleem, waarvoor zo spoedig mogelijk een
oplossing dient te worden gevonden. Het ministerie van Justitie (en ook Binnenlandse Zaken) hanteert echter een bredere probleemdefinitie, waarbij met name
knelpunten in het functioneren van de rechterlijke organisatie als geheel aan de
orde zijn. Problemen bij de Raad van State vormen daar slechts één onderdeel
van. Het hanteren van verschillende - sociaal geconstrueerde - probleemdefinities (Koppejan, 1993) leidt ertoe dat de gekozen oplossingen en de na te
streven doeleinden voor beide actoren niet altijd dezelfde zijn. Zo is de Raad van
State van mening dat voor een goede uitoefening van zijn rechtsprekende en
adviserende taken het noodzakelijk is over voldoende ervaren en deskundig
rechtsgeleerd en ondersteunend personeel te beschikken. Iedere personele reductie in het kader van de implementatie van de eerste fase HRO betekent, in de
ogen van de Raad, een directe aanslag op de kwaliteit van rechtspraak en advisering. Ondanks dat een deel van het pakket aan rechtsprekende taken (waaronder
het ex-Arob-recht) aan de negentien sectoren bestuursrecht wordt overgedragen,
stelt de Raad zich op het standpunt dat gezien de grote werkvoorraden zo min
mogelijk personeel kan worden overgeheveld. Het ministerie van Justitie, gesteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft echter belang bij een
ongestoorde voortgang in het voorbereidings- en uitvoeringsproces van de
voltooiing eerste fase HRO. Om dit, zonder al te grote druk op de rechtbanken
te leggen, mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat voldoende personeel van de
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Raad van State bij de negentien sectoren bestuursrecht wordt tewerkgesteld. De
oplossing ligt uiteindelijk in het vinden van een evenwicht tussen een temporisering van de personele reducties bij de Raad van State en een geleidelijke personele opbouw van de sectoren bestuursrecht.
Als wordt gekeken naar de `kaderschepping' tweede fase HRO, dan kan worden
geconstateerd dat ook deze fase zich in het begin van het beleidsvoorbereidingsproces kenmerkt door een grote mate van pluriformiteit ten aanzien van de na te
streven doeleinden en belangen. Voorts lopen de gehanteerde probleemdefinities
sterk uiteen. Het ministerie van Justitie beoogt met de tweede fase HRO onder
andere een evenwichtige structuur in de rechterlijke organisatie te realiseren door
negentien geïntegreerde gerechten in eerste aanleg te creëren. Eén van de problemen met de huidige situatie is volgens dit departement met name gelegen in de
relatieve kwetsbaarheid van de kleine kantongerechten en het gebrek aan (horizontale) rechtseenheid. Door middel van een integratie van de kantongerechten
met de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl wordt dit probleem naar het
oordeel van het ministerie van Justitie opgelost. De kantonrechters daarentegen
zien niet in waarom de huidige situatie met 61 kantongerechten moet worden
gewijzigd. Een integratie van een goedlopend instituut (het kantongerecht) in
een, in hun ogen, slecht functionerend orgaan (de rechtbank), is onwenselijk.
Knelpunten, zoals de kwetsbaarheid van de kleine kantongerechten en het gebrek
aan (horizontale) rechtseenheid, kunnen volgens de kantonrechters beter worden
opgelost door de onderlinge samenwerking tussen de kantongerechten binnen een
arrondissement te verstevigen en met behulp van convenanten te formaliseren.
Doel is dan ook het behoud van de autonome positie van de kantonrechter. Het
ministerie van Justitie verwacht echter dat, naast het oplossen van de bovengenoemde knelpunten, de integratie tevens een `kwaliteitsimpuls' voor de rechtbank met zich brengt, omdat deze over een grotere groep ervaren rechters
beschikking krijgt. De rechtbanken ondersteunen, als derde actor, het beleid van
het ministerie van Justitie. Zij zien namelijk goede mogelijkheden voor een brede
inzetbaarheid van de kantonrechter in de rechtbank en het bieden van ondersteuning door de kantonrechter bij de opleiding van `jonge' rechtbankrechters.
Resumerend kan worden vastgesteld dat de pluriformiteit ten aanzien van de
na te streven doeleinden en belangen en de probleemdefinities die actoren hanteren zowel in de beginfase van het beleidsvoorbereidingsproces van de eerste als
de tweede fase HRO groot is. Bij de eerste fase HRO staat de Raad van State
tegenover een coalitie van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
de functionele autoriteiten van de rechtbanken, terwijl gedurende de `kaderschepping' tweede fase HRO de kantonrechters zich tegenover een coalitie van
het ministerie van Justitie en de functionele autoriteiten van rechtbanken bevinden.

Interdependentie
Een ander kenmerk van een beleidsnetwerk is gerelateerd aan de mate waarin
actoren ten behoeve van de verschaffing van hulpbronnen wederzijds afhankelijk
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(interdependent) van elkaar zijn (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 28; Teisman, 1992: 52-53; Koppejan e.a., 1993: 19). In hoofdstuk 3 is reeds aangegeven
dat hierbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen materiële (financiën,
personeel, etc.) en immateriële hulpbronnen (steun, invloed, macht, etc.). Voor
het beleidsnetwerk rond zowel de eerste fase HRO als de tweede fase HRO geldt
dat de bovenvermelde actoren tot elkaar zijn `veroordeeld'. De rechterlijke
colleges (Raad van State, rechtbanken, kantongerechten) zijn voor wat betreft de
personele en de financiële middelen grotendeels afhankelíjk van het ministerie
van Justitie (en het ministerie van Binnenlandse Zaken wat de Raad van State
betreft). Ondanks de decentralisatie van het beheer via de instelling van negentien directeuren gerechtelijke diensten, waarbij een grotere vrijheid wordt geboden om binnen een arrondissement te besluiten over de verdeling van de beschikbare middelen (personeel en materieel) over het arrondissementsparket, de
rechtbank, kantongerechten en eventueel de hoger beroepsinstanties, zijn de
rechterlijke colleges sterk afhankelijk van `Den Haag'. Deze eenzijdige afhankelijkheidsrelatie wordt door het ministerie van Justitie tijdens de besluitvorming
over de HRO aangegrepen om steun te genereren voor de implementatie van de
eerste en de tweede fase HRO. De bij de eerste en de tweede fase HRO betrokken rechtsprekende colleges willen echter slechts hun steun bieden in ruil voor
invloed. Bij de Raad van State strekt de invloed zich uit tot de bepaling van de
omvang van de personele reducties en het tempo, waarbinnen deze reducties
dienen plaats te vinden. De rechtbanken trachten daarentegen tijdens de eerste
fase HRO hun invloed aan te wenden om zoveel mogelijk (ervaren) rechtsgeleerd
en ondersteunend personeel op een zo kort mogelijke termijn te verkrijgen, dit
in verband met een spoedige vorming van de sectoren bestuursrecht. Via een
onderhandelingsspel tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de
Raad van State en de rechtbanken vindt een uitruil van hulpbronnen (`resource
transfer'; Hanf en Scharpf, 1978: 352), uitgedrukt in steun, invloed, materiële
en personele hulpbronnen plaats. Eenzelfde mechanisme van uitruil van middelen
is tijdens de `kaderschepping' tweede fase HRO waarneembaar. Het ministerie
van Justitie tracht, als beheerder van financiële en materiële middelen ten behoeve van de rechtspleging, steun te verwerven voor de implementatie van de
tweede fase HRO. Mits voldoende middelen ter beschikking worden gesteld, kan
deze steun ook onder de functionele autoriteiten van de rechtbanken worden
verworven. Dit geldt echter niet zonder meer voor de kantonrechters. Die
trachten maximaal invloed uit te oefenen op de inhoud van het beleid rond de
integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.
Het streven van de kantonrechters is hierbij gericht op een maximaal behoud van
zelfstandigheid. Het is echter de vraag of dit in het kader van de tweede fase
HRO ook te realiseren valt, gegeven het uitgangspunt dat sprake dient te zijn van
een daadwerkelijke integratie en niet van integratie in `papieren zin', waarbij
alléén het bord `kantongerecht' wordt vervangen door `rechtbank' en feitelijk
gezien weinig tot niets verandert.
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Geslotenheid
De mate van geslotenheid (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 33) van actoren
hangt deels samen met de fase waarin het besluitvormingsproces met betrekking
tot beleidsvorming en -uitvoering zich bevindt. Zo neemt in de beginfase van de
`kaderschepping' eerste fase HRO met name de Raad van State een gesloten
houding aan ten opzichte van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken.
De rechtsprekende en adviserende positie van de Raad van State lijkt ten tijde
van de `kaderschepping' in het geding te komen, doordat de beide ministeries
een forse inkrimping van het personeelsbestand wensen te bewerkstelligen. Als
gevolg hiervan tracht de Raad zijn autonomie ten opzichte van de andere actoren
te vergroten door een afwachtende houding aan te nemen en niet (inter)actief
mee te werken aan de vormgeving van de eerste fase HRO. De rechtbanken
daarentegen zien `winstkansen' in de eerste fase HRO, zodat deze juist wel
ontvankelijk zijn voor de stuursignalen afkomstig van de ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken. Gaandeweg het besluitvormingsproces wordt het voor de
Raad duidelijk dat de implementatie van de eerste fase HRO niet valt tegen te
houden en stelt deze zijn strategie bij. In plaats van vergroting van de autonomie
en het streven naar een grotere externe geslotenheid van de organisatie ten
opzichte van zijn omgeving, werkt de Raad aan het einde van de `kaderschepping' eerste fase HRO actief inee aan het vinden van een gezamenlijke oplossing
om de personele knelpunten van zowel de Raad als de sectoren bestuursrecht te
kunnen oplossen.
Tijdens de `kaderschepping' van de tweede fase HRO valt eenzelfde beeld
waar te nemen. Evenals de Raad trachten de kantonrechters hun autonomie ten
opzichte van het ministerie van Justitie te vergroten en een zekere afstand ten
opzichte van de opvattingen van de rechtbanken over de tweede fase HRO te
creëren. De kantonrechters lijken niet gevoelig voor de argumenten van het
ministerie van Justitie zoals deze in het wetsvoorstel tweede fase HRO zijn
geformuleerd, waarmee de noodzaak voor de integratie van de kantongerechten
in de rechtbanken moet worden aangetoond. Gebrek aan rechtseenheid en de
kwetsbare positie van de kleine kantongerechten vormen naar het oordeel van de
kantonrechters onvoldoende aanleiding voor de implementatie van de tweede fase
HRO. Deze knelpunten kunnen beter via alternatieve wegen worden opgelost,
aldus de kantonrechters. In het alternatief van de Kring van kantonrechters staat
dan ook het behoud van de autonomie van de individuele kantonrechter voorop.
De plaatsing van een kantonrechter onder het regime van een rechtbankpresident
wordt als onwenselijk en bovendien als een degradatie van de functie beschouwd.
Het ministerie van Justitie en ook een aantal (oud-)rechtbankpresidenten stellen
zich echter op het standpunt dat juist de grote mate van autonomie en de ongecontroleerde machtsuitoefening van kantonrechters een groot probleem is. Met
de vorming van een tweede civiele sector van de rechtbank wordt dit probleem
opgelost. De kantonrechters verliezen hun autonome positie en worden onderdeel
van de rechtbank.
Ten tijde van de afronding van het onderzoek (1996) lijkt het alsof het ministerie van Justitie naar mogelijkheden heeft gezocht om de geslotenheid van de
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kantonrechters te doorbreken. Door akkoord te gaan met een bijstelling van de
criteria ten behoeve van het nevenlokatiebeleid en een integratie van de kantongerechten op arrondissementsniveau uit te voeren wordt (deels) tegemoet gekomen aan de eisen van de kantonrechters. In een volgende stap van het beleidsproces zal echter verder gewerkt worden aan een daadwerkelijke (bestuurlijke en
inhoudelijke) integratie.
Professionalisering
In een beleidsnetwerk is niet alleen sprake van een verschillende mate van
onderlinge geslotenheid van de actoren, maar ook van een zekere graad van
geslotenheid van het netwerk ten opzichte van de omgeving. Wat betreft de
eerste en de tweede fase HRO wordt de geslotenheid van het netwerk vooral
veroorzaakt door de specifieke juridische context, waarbinnen de beleidsvorming
en uitvoering plaatsvinden. Het is voor een buitenstaander niet altijd even duidelijk welke specifieke factoren aanleiding vormen voor de implementatie van de
eerste en tweede fase HRO en waar zich concrete knelpunten voordoen. Het
debat over de HRO lijkt zich voornamelijk te voltrekken tussen juridische experts, dat wil zeggen tussen rechters en met name (wetgevings)juristen van het
ministerie van Justitie. Dit betekent overigens niet dat alleen een juridisch
`taalspel' door de actoren bij het bepalen van een standpunt over de HRO wordt
benut. Ook politiek-economische motieven - zoals bijvoorbeeld van belang bij
de keuze of de Raad van State zijn rechtsprekende taken dient af te stoten of dat
bijvoorbeeld een groot aantal nevenlokaties (zijnde kantongerechten) moet
worden gesloten - worden toegepast om de koers van het beleidsvormings- en
uitvoeringsproces van de eerste of de tweede fase HRO te beïnvloeden. Net als
het beleidsnetwerk van de gezondheidszorg, kenmerkt het HRO-netwerk zich
door een sterke mate van professionalisering. Het netwerk wordt immers gevormd door professionals - rechters en (vooral) juristen van het ministerie van
Justitie - die onderling tot overeenstemming trachten te komen over het beleid
rond de HRO. Eén van de kenmerken van professionals is verbonden met een
lidmaatschap van een bepaalde groep, die specifieke gedragsnormen (`codes of
ethics') erop nahoudt (Guy, 1985: 10). De toegang tot deze groep is gekoppeld
aan exclusieve toegangsregels. Het is bijvoorbeeld onmogelijk dat niet-rechters
lid kunnen worden van bepaalde `belangenverenigingen', zoals de NVvR. Daarnaast wordt de toegang tot het beleidsnetwerk HRO bepaald door de specifieke
deskundigheid of bevoegdheid waarover actoren met betrekking tot de structuur
en werking van de rechterlijke organisatie beschikken (zie ook Klijn, Koppejan,
Termeer, 1993). Er is sprake van de toepassing van mechanismen van in- en
uitsluiting, ofwel `selectief activeren' (Termeer in Koppejan e.a., 1993: 107;
Klijn, Koppejan en Termeer 1993: 237; Klijn in Van Heffen en Van Twist,
1993: 237; Klijn en Teisman, 1992: 43), waarbij met name leden van de rechterlijke macht en ambtenaren van het ministerie van Justitie toegang tot het netwerk
hebben, en bijvoorbeeld clíënten niet of nauwelijks bij de feitelijke invulling van
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de HRO worden betrokken2. Ook de verhouding tussen de wetgevende, de
uitvoerende en de rechtsprekende macht speelt een rol bij de toegang tot het
beleidsnetwerk HRO. Immers om wijzigingen in de structuur van de rechterlijke
organisatie aan te brengen is het noodzakelijk, mede ter bescherming van de
onafhankelijke positie van de rechtsprekende macht, de wetgeving waarop deze
structuur berust te veranderen. Voor het aanbrengen van dergelijke veranderingen op initiatief van de uitvoerende macht (ministerie van Justitie en eventueel
ministerie van Binnenlandse Zaken) is dan ook de inbreng van de rechtsprekende
macht in het beleidsnetwerk HRO vereist (zie art. 116 en 118 GW)3.
Verwevenheid
De onderlinge verwevenheid (Bressers, 1993: 311-312) tussen actoren is mede
vanwege het sterk professionele karakter van het beleidsnetwerk HRO groot te
noemen. Actoren die bij de eerste en de tweede fase HRO betrokken zijn, ontmoeten elkaar regelmatig op beleidsterreinen die de (organisatie van de) rechtspraak op enigerlei wijze beïnvloeden. Hierbij zijn tevens de `belangenorganisaties' en de vergadercircuits van rechters van belang. Zo hebben bijvoorbeeld (het
bestuur van) de Kring van kantonrechters en de vergadering van rechtbankpresidenten een belangrijke rol bij de bepaling van de inhoud van de tweede fase
HRO. Ondanks het streven naar een behoud van de `onafhankelijke' positie van
de rechter wordt dan ook een zekere mate van beleidsafstemming tussen de rechters toegepast. Voor het ministerie van Justitie (en in een enkel geval het ministerie van Binnenlandse Zaken) is het ondoenlijk over een beleidsonderwerp, zoals
de invoering van de HRO of de Awb, op het niveau van de individuele rechter
tot nadere afspraken ten aanzien van vorming of implementatie van beleid inzake
de structuur van de rechtspraak te komen. Via overleg met de `belangenorganisaties', de adviesraad HRO en deelname van de zittende magistratuur aan (onderdelen) van de projectstructuur HRO kan dit wel worden gerealiseerd. Anders
gesteld, op het terrein van de rechterlijke organisatie is sprake van sectorvorming
(Bressers, 1993: 312). Binnen de sector `rechtspleging' zijn tal van overleg- en
besluitvormingsstructuren gecreëerd, waaraan `beleidmakers' (ambtenaren van
het ministerie van Justitie) en `uitvoerders' (leden van de rechterlijke macht)
deelnemen.
Machtsverhoudingen
Een laatste kenmerk, waarmee het beleidsnetwerk van de eerste en tweede fase
HRO kan worden getypeerd, heeft te maken met de relatieve machtsverhoudingen tussen actoren (Bressers, 1993: 314). Binnen het denken in termen van
beleidsnetwerken komen hierbij twee varianten voor. In de eerste variant wordt

2

Dit is overigens wel het geval geweest bij de totstandkoming bij het plan om te
komen tot een herziening van de rechterlijke organisatie (ten tijde van de Werkgroep
W iersma) .

3

Evenals de wetgevende macht.
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de overheid beschouwd als een actor, die ten opzichte van andere actoren een
bijzondere positie inneemt. Deze positie wordt veroorzaakt door het feit dat de
overheid over bepaalde `bijzondere' sturingsinstrumenten beschikt - bijvoorbeeld de bevoegdheid wetgeving voor te bereiden of op gelegitimeerde wijze
geweld te mogen gebruiken - waarover de andere actoren niet beschikken. In
plaats van een nevengeschikte positie, neemt de overheid een bovengeschikte
positie in (zie De Bruin en Ringeling in Koppejan e.a., 1993; Hufen en Ringeling, 1990)`. De tweede variant gaat er echter van uit dat het onjuist is te veronderstellen dat de overheid `bijzonder' is. De overheid is een actor, welke in de
sfeer van gelíjkwaardigheid naast andere actoren opereert (Kickert 1991). Veranderingen in de interactie tussen actoren geschiedt voornamelijk op grond van het
principe van zelfsturing (Kickert, 1991: 25), waarbij constant naar een (dynamisch) evenwicht tussen elkaar sturende actoren wordt gezocht.
In hoofdstuk drie heb ik aangegeven dat ik verwacht dat de eerste variant,
waarbij de overheid (het ministerie van Justitie) een bijzondere positie inneemt,
zal gelden voor de `kaderschepping' en de `toepassing' van de eerste en tweede
fase HRO. Het departement heeft zichzelf namelijk geen gelijkwaardige positie
ten opzichte van de rechtsprekende colleges toebedeeld. Wetgevingsmacht en beheersmacht vormen in de ogen van het ministerie van Justitie krachtige instrumenten om het beleidsproces in een gewenste richting te sturen. Dit betekent
overigens niet dat de rechterlijke colleges volstrekt machteloos zijn. Rechterlijke
onafhankelijkheid, juridische expertise en `hindermacht' worden in stelling
gebracht indien de rechtsprekende actoren met een in hun ogen ongunstige
beleidsontwikkeling en -uitvoering geconfronteerd worden. Met name actoren
die met de implementatie van de HRO een verlies moeten incasseren, trachten
zoveel mogelijk het besluitvormingsproces te vertragen en~of dat verlies zo
beperkt mogelijk te houden. Zo hebben bijvoorbeeld de Raad van State en de
kantongerechten in het beleidsproces rond de HRO veelvuldig het instrument
`hindermacht' toegepast.
Overigens is niet iedere actor van mening dat het ministerie van Justitie in het
beleidsnetwerk een bijzondere positie dient in te nemen. Als bijvoorbeeld wordt
gekeken naar de tweede fase HRO, dan kan worden vastgesteld dat de kantonrechters geenszins van oordeel zijn dat alleen het ministerie van Justitie bevoegd
is te beslissen over de problematiek van de kantongerechten. De kantonrechters
voelen meer voor de toepassing van het instrument zelfsturing, waarbij binnen de
eigen kring tot een oplossing van bepaalde organisatorische knelpunten wordt
gekomen (tabel 7.1).

a De overheid (in dit onderzoek het ministerie van Justitie) dient hierbij te worden beschouwd als de uitvoerende macht. De rechtsprekende macht (waaronder de zittende
magistratuur) wordt in dit opzicht niet als onderdeel van de overheid gezien.
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Tabel 7.1

( Structuur)kenmerken beleidsnetwerk HRO

Actoren

Eerste fase HRO

Tweede fase HRO

Ministerie van Justitie,
Binnenlandse Zaken,

Ministerie van Justitie,
kantonrechters en

Raad van State, recht-

rechtbanken

banken (en raden van

beroeplAmbtenarengerechten)

Interdependentie

- groot vanwege bezit
hulpbronnen (Justitie en
BíZa) en steun
rechterlijke colleges

- idem

Pluriformiteit en verbondenheid

- gering (wat betreft
aantal actoren)
- groot (wat betreft verschíllende belangenldoelen~probleemdefinities) tijdens
beginfase en gering tijdens het einde van de
besluitvorming

- beperkt (wat betreft
aantal actoren)
- groot (wat betreft
verschillende belangen~doelenlprobleemdefinities)

Autonomielgeslotenheid

- groot t.o.v. omgeving

- groot t.o.v. omgeving

- gering t.o.v. elkaar

en elkaar

- groot vanwege de

- idem

Verwevenheid

deelname van rechters

aan `belangenverenigingen'. Er is sprake van
sectorvorming (sector
`rechtspleging')
Professionalisering

- groot

- idem

Macht

- beheersmacht (BiZa
en Justitie)
- steun, hindermacht,
expertise etc. (andere
actoren)

- idem

Het gebruik van het instrument zelfsturing past goed bij de gedachte dat er een
scheiding dient te bestaan tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht. In plaats dat de uitvoerende macht (het ministerie van Justitie)
vanuit een bovengeschikte positie het beleidsproces inzake HRO tracht te domi-
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neren, wordt een herstructurering van de rechterlijke organisatie meer op basis
van gelijkwaardigheid tussen wetgeving, rechtspraak en uitvoering gerealiseerd.
De rechtsprekende macht is bij toepassing van het instrument zelfsturing immers
vrij om de structuur van de rechterlijke organisatie, binnen bepaalde randvoorwaarden gecreëerd door wetgever en uitvoerder, zelfstandig vast te stellen.

7.3

Sturing en strategieën: een vergelijking

De `kaderschepping'

De keuze met betrekking tot het soort sturingsinstrumenten dat het ministerie van
Justitie ten behoeve van de beleidsvorming en uitvoering van de eerste en tweede
fase HRO kan inzetten, varieert van de toepassing van instrumenten met een
vrijwillig karakter tot en met het gebruik van instrumenten met een onvrijwillig
karakter. Met het laatste wordt vooral bedoeld de (grond)wettelijke verplichting
die het ministerie heeft om wijzigíngen in de structuur van de rechterlijke organisatie in wetgeving vast te leggens. In hoofdstuk vier is reeds gewezen op het feit
dat bij de vorming van sectoren bestuursrecht de Wet op de rechterlijke organisatie moet worden gewijzigd, evenals tal van daarmee samenhangende andere
wetten. Tegelijkertijd kan het ministerie van Justitie bij de concrete uitwerking
van beleid en wetgeving op het terrein van de rechterlijke organisatie eveneens
een scala aan facultatieve sturingsinstrumenten toepassen. Het gaat hierbij onder
meer om het gebruik van convenanten, incentives, arrangementen, sturing door
middel van kengetallen, etc. (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991; Bekkers, 1993;
Teisman, 1992).
Nadat in 1970 de HRO door de wetgever op de politieke agenda is geplaatst,
is het vervolgens de beurt aan de `uitvoerende' macht, dat wil zeggen het ministerie van Justitie om de gedachte voor een reorganisatie van de rechterlijke
organisatie nader uit te werken. Het ministerie van Justitie krijgt met andere
woorden de rol van `initiator' toebedeeld. Vóórdat sprake is van een daadwerkelijke voorbereiding van de HRO worden overigens reeds in de periode 19851989 tal van verbeteringen in de infrastructuur en de wetgeving met betrekking
tot de rechterlijke organisatie doorgevoerd. Vanaf 1989 wordt echter op initiatief
van het ministerie van Justitie een feitelijke aanvang gemaakt met de beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO. Gezien de grote complexiteit van het
beleid en de verwevenheid van de HRO met tal van andere beleidsoperaties op
het gebied van de rechterlijke organisatie, waaronder de decentralisatie van het
beheer, de introductie van nieuwe wetten (Awb) of de herziening van bestaande
wetten (NBW, Vreemdelingenwet, Nieuwe Kantongerechtsprocedure), heeft het
departement van Justitie reeds in een vroeg stadium van het beleidsvormingsproces (de `kaderschepping' genoemd) ervoor gekozen om een `arrangement' (Teisman, 1992) in het leven te roepen. Dat arrangement wordt in de vorm van een

5

Wijzigingen in de structuur van de rechterlijke organisatie dienen namelijk onder
meer in de Wet op de Rechterlijke Organisatie te worden vastgelegd.
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projectstructuur HRO gestalte gegeven. Deze structuur is zodanig van opzet dat
er sprake is van een besluitvoorbereidend niveau en een adviserend niveau. Het
besluitvoorbereidend niveau bestaat uit een stuurgroep HRO. De stuurgroep
wordt tijdens de `kaderschepping' eerste fase HRO gevormd door de toppen van
de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State. In deze
stuurgroep wordt door de bovenvermelde actoren onderhandeld over de marges,
waarbinnen de implementatie van de eerste fase HRO moet plaatsvinden. Tijdens
de `kaderschepping' rond de tweede fase HRO heeft deze stuurgroep - na
verloop van tijd - echter zijn functie als onderhandelings- en besluitvormingsplatform verloren. Voor de ambtelijke besluitvorming over de randvoorwaarden,
waarbinnen de implementatie van de integratie van de kantongerechten in de
rechtbanken dient te geschieden, is namelijk geen besluitvoorbereidende rol voor
de Raad van State en het ministerie van Binnenlandse Zaken meer weggelegd.
De Raad ondervindt van de tweede fase HRO geen structurele wijzigingen,
waardoor tevens voor het `beheersdepartement' van dit orgaan - het ministerie
van Binnenlandse Zaken - geen beleidsbeïnvloedende taak meer is weggelegd.
Ten behoeve van de tweede `kaderschepping' zullen beleidsplannen en de inhoud
van het wetsvoorstel tweede fase HRO met de `uitvoerders' moeten worden
besproken, te weten de functionele autoriteiten van de rechtbanken en de kantongerechten (en eventueel de gerechtshoven).
Het adviserende níveau van de projectstructuur is georganiseerd volgens de
belangrijkste onderdelen van het beleidsproces, te weten: wetgeving en implementatie. Per onderdeel zijn aparte (ambtelijke) (sub)werkgroepen opgericht,
waarbinnen sprake is van een brede samenstelling van de afzonderlijke werkgroepleden. Niet alleen ambtenaren van de betrokken departementen (Justitie,
Binnenlandse Zaken en in een enkel geval ook Financiën) zijn in deze werkgroepen vertegenwoordigd, maar er is tevens een adviserende bijdrage door de
gewone (rechters, kantonrechters, raadsheren, etc.) en de `bijzondere' rechterlijke macht (de Raad van State en andere hogere beroepsinstanties) geleverd. De
regie heeft per werkgroep echter veelal in handen van de `initiator' gelegen,
namelijk het ministerie van Justitie. Leden van de gewone en de bijzondere
rechterlijke macht hebben op grond van hun expertise een belangrijke rol gespeeld bij de opstelling van tal van beleidsvoorbereidende plannen die op het
niveau van de stuurgroep HRO worden besproken. Hun rol is die van `reactor',
dat wil zeggen: reagerend op de initiatieven van het ministerie van Justitie en op
grond daarvan een bepaald advies c.q. plan opstellen. Omdat de consequenties
van de HRO voor de structuur van de rechtspleging dermate ingrijpend zijn, zijn
in aanvulling op de (ad hoc) werkgroepen tevens klankbordgroepen wetgeving en
implementatie in het leven geroepen. Ook deze groepen zijn breed samengesteld.
Ten behoeve van de tweede fase HRO (en de derde fase) is, naast de (ad hoc)
werkgroepen en klankbordgroepen, een derde adviesorgaan gecreëerd, namelijk
de adviesraad HRO. Deze raad is bedoeld om een `adequate communicatie'
tussen het ministerie van Justitie en de afzonderlijke leden van de rechterlijke
macht te bewerkstelligen. In plaats van afzonderlijke consultaties over de plannen
met betrekking tot de HRO bij de individuele rechterlijke instanties, wordt
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gekozen voor een oplossing waarbij uit de kring van de rechterlijke macht
vertegenwoordigers worden gekozen die zitting nemen in de adviesraad HRO.
Een positief advies van de adviesraad wordt vanwege zijn gezaghebbende positie
door de minister van Justitie als een instemming met bepaalde beleidsonderdelen
van de HRO beschouwd. Met andere woorden: via de adviesraad wordt getracht
een breed draagvlak onder de `uitvoerders' (leden van de rechterlijke macht) te
verkrijgen. Een eerste belangrijke rol voor deze raad is in 1992 weggelegd,
wanneer geadviseerd wordt over de tweede fase HRO. Tegelijkertijd wordt in
datzelfde jaar ook het gezamenlijke standpunt van de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters bekend. Zowel de adviesraad als de
vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters onderschrijven de wenselijkheid van een integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, anders gezegd: er blijkt, zij het op
hoofdlijnen, een draagvlak te bestaan inzake het nut van de uitvoering van de
tweede fase HRO. Voor de feitelijke onderhandelingen over de concrete voorwaarden, waarbinnen de integratie van de kantongerechten in de rechtbanken
dient te geschieden, moet - na het wegvallen van de stuurgroep HRO - door
de top van het ministerie van Justitie in 1993 e.v. rechtstreeks met (een delegatie
van) het bestuur van de Kring van kantonrechters en de functionele autoriteiten
van de rechtbankenb onderhandeld worden.
Als wordt gekeken naar de strategieën die door de verschillende actoren tijdens
de `kaderschepping' eerste en tweede fase HRO zijn toegepast, dan valt bij de
`kaderschepping' eerste fase HRO op dat, vanwege de sterk uiteenlopende
belangen van de Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken, in de beginfase (1990) alle actoren primair vanuit hun eigen referentiekader opereren en daar ook hun eigen beleidsvoorstellen op afstemmen. Zo is het
ministerie van Justitie op grond van zijn regisserende rol ten aanzien van de
HRO - als `initiator' - van mening dat voor een ongestoord uitvoeringsproces
van de eerste fase HRO het noodzakelijk is reducties in het personeelsbestand
van de Raad van State aan te brengen. De Raad van State daarentegen bekleedt
in het beleidsvoorbereidingsproces een andere rol, namelijk die van `reactor'. De
Raad neemt niet het initiatief tot de voorbereiding en uitvoering van de HRO,
maar dient als direct betrokken actor te reageren op de initiatieven van de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. Uit deze reacties komt met name
naar voren dat de Raad geenszins van oordeel is dat een personele reductie op
een verantwoorde wijze kan worden bewerkstelligd en tracht dan ook tijdens het
besluitvormingsproces afstand te nemen van de voorstellen van de beide ministeries. Zowel de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken als de Raad van
State lijken hun wederzijdse afhankelijkheid in deze periode van het besluitvormingsproces in eerste instantie te willen negeren. Teisman spreekt in zo'n
situatie van de toepassing van een `autonomiebestendige strategie' (Teisman,
1992: 88). Geen van de actoren is bij het gebruik van een dergelijke strategie

6 En de NVvR.
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bereid een deel van zijn autonome positie in te leveren of zijn `ambities' in neerwaartse richting bij te stellen (Klijn en Teisman, 1992: 42), in ruil voor bepaalde
hulpbronnen. Zo zijn de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken van
mening dat ook zonder de volledige steun van de Raad de HRO kan worden
uitgevoerd, mede in verband met het feit dat de beide departementen over beheersen wetgevingsmacht beschikken. De Raad van State echter beroept zich op zijn
onafhankelijke positie als rechtsprekend (en adviserend) orgaan. Een personele
reductie tast volgens de Raad van State deze positie aan. Ter voorkoming van
een dergelijke situatie wordt door de Raad gepoogd zijn autonomie ten opzichte
van de andere actoren te vergroten. Als gevolg van de beheersmacht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en vanwege het ontstaan van een dominante
coalitie tussen de ministeries van Justitie en Binnerilandse Zaken en de rechtbanken, kan de geïsoleerde houding van de Raad echter niet lang worden volgehouden. Ter bespoediging van de besluitvorming over de eerste fase HRO is het
tevens noodzakelijk dat de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken bereid
zijn hun ambities met betrekking tot de planning van het uitvoeringsproces bij te
stellen.
Een andere strategie is tijdens de beleidsvoorbereiding (`kaderschepping') dan
ook noodzakelijk. Alle drie bij de besluitvorming betrokken actoren erkennen
vanaf 1993 dat zij voor hun doelrealisering van elkaar athankelijk zijn en besluiten tot het gebruik van een `interactieve' strategie (Teisman, 1992: 88) over te
gaan. Door de beide ministeries wordt ingezien dat voor een succesvolle implementatie van de eerste fase HRO rekening dient te worden gehouden met de
inbreng van de Raad van State. Concreet betekent dit dat de ministeries van
Justitie en Binnenlandse Zaken minder hoge eisen kunnen stellen ten aanzien van
de personele reducties die bij de Raad van State moeten plaatsvinden. In ruil
hiervoor wordt echter wèl een actieve betrokkenheid van de Raad van State
verwacht met betrekking tot het (interactief) zoeken naar een gezamenlijke
oplossing voor de uitvoering van de eerste fase HRO. De meest belangrijke
uitingsvorm van het feit dat `interactief' door de drie actoren aan de voltooiing
eerste fase HRO wordt gewerkt, betreft de toepassing van een `tweede generatie
sturingsinstrument' of een `nieuwe vorm van sturing' (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 12; Bekkers, 1993), namelijk het convenant. In het voorjaar van 1993
wordt een dergelijk convenant tussen de drie actoren ondertekend. Nadere
afspraken over de geleidelijke reductie van het personeelsbestand, de omvang
van de vaste formatie van de Raad, poolvorming en het ontwikkelen van een
gemeenschappelijk personeelsbeleid vormen de belangrijkste onderdelen van dat
convenant. Door middel van de toepassing van dit instrument - naast de instrumenten wetgeving en `sturing door structurering' (Snellen, 1987: 21-23) via de
creatie van een projectstructuur HRO - is een belangrijke `barrière' (De Bruin
en Ten Heuvelhof, 1991: 12) overwonnen en kan een verdere stap in het besluitvormingsproces worden gezet. Parallel aan de onderhandelingen tussen de drie
actoren is overigens door de werkgroep wetgeving eveneens gewerkt aan de
verdere uitwerking van de wetsvoorstellen voorintegratie en voltooiing eerste
fase HRO. Met behulp van de adviezen van de verschillende (sub)werkgroepen
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van de werkgroep implementatie zijn deze voorstellen in 1990 en 1991 gereed
gekomen en aan de Raad van State ter nadere advisering verzonden.
Een soortgelijke ontwikkeling ten aanzien van de toepassing van bepaalde strategieën en sturingsinstrumenten lijkt zich in het besluitvormingsproces rond de
tweede fase HRO voor te doen. Ook voor de tweede `kaderschepping' wordt
gebruik gemaakt van het instrument `sturing door structurering' (Snellen, 1987:
23) via de projectstructuur HRO. Het aantal direct betrokken actoren is echter
teruggebracht tot het ministerie van Justitie, de kantonrechters en de (functionele
autoriteiten van de) rechtbanken. Evenals in de eerste fase HRO bekleedt het
ministerie van Justitie de rol van `initiator'. Deze start het beleidsvoorbereidingsproces in 1992 door middel van een adviesaanvrage van de minister over de
tweede fase HRO, gericht aan de adviesraad HRO, de Kring van kantonrechters
en de vergadering van rechtbankpresidenten. De kantonrechters en de functionele
autoriteiten van de rechtbanken worden door deze wijze van beleidsvoorbereiding
echter in de rol van `reactor' gedirigeerd. Immers de aanzet voor een beleidsdiscussie over de tweede fase HRO wordt door het ministerie van Justitie gegeven
en vervolgens dienen de actoren uit het veld van de rechtspleging hun standpunt
hierover kenbaar te maken. Nadat het advies in hoofdlijnen door de adviesraad
HRO, de Kring van kantonrechters en de vergadering van rechtbankpresidenten
positief is bevonden, lijken de kantonrechters (en op de achtergrond de functionele autoriteiten van de rechtbanken) bereid om hun na te streven ambities in
neerwaartse richting bij te stellen en in de sfeer van gezamenlijkheid (`interactieve strategie ~ de randvoorwaarden, waarbinnen de implementatie van de
tweede fase HRO dient te geschieden, te bepalen. Net als bij de eerste fase HRO
het geval is, wordt ook bij de tweede fase HRO door het ministerie van Justitie
een `modern' sturingsinstrument toegepast om daarmee voortgang in de besluitvorming te boeken, namelijk het rechtspositie-akkoord.
In de zomer van 1993 wordt een rechtspositie-akkoord tussen het ministerie
van Justitie en de NVvR met betrekking tot de rechtspositionele gevolgen voor
de kantonrechters gesloten'. Nadat dit akkoord is gesloten, ontstaat de verwachting dat de besluitvorming - ondanks het jarenlange verzet van de kantonrechters - over de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl weinig nieuwe problemen zal opleveren.
In de loop van 1993 past het ministerie van Justitie echter zijn strategie ten
opzichte van de kantonrechters aan. In plaats van te streven naar het verkrijgen
van een breed draagvlak voor de uitvoering van de tweede fase HRO en het
realiseren van de inbreng en steun van de kantonrechters, vaart het ministerie
van Justitie met betrekking tot het nevenlokatiebeleid van de gerechten een eigen
koers. In deze koers wordt de inbreng van de kantonrechters slechts in beperkte
mate nodig geacht, mede omdat een dominante coalitie tussen het ministerie van
Justitie en de (functionele autoriteiten van de) rechtbanken voldoende wordt
geacht om de tweede fase HRO te kunnen implementeren. Anders gezegd: het

~ Dit akkoord wordt door de Kring van kantonrechters ondersteund.
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ministerie gaat over tot de toepassing van een `autonomiebestendige strategie'.
Naar aanleiding van een extern onderzoek komt het ministerie van Justitie tot de
conclusie dat een groot aantal kleine kantongerechten moet worden gesloten. De
kantonrechters zijn daarentegen van mening dat hiermee één van de hoofddoelstellingen van de HRO wordt onderuit gehaald. De implementatie van de HRO
is namelijk gericht op een vergroting van de cliëntvriendelijkheid van de rechtspraak. Door sluiting van kleine kantongerechten wordt de laagdrempeligheid
van de gerechten verminderd en dient een justitiabele langer te reizen, alvorens
bij een rechtbank te geraken, aldus de kantonrechters. De afstand tussen de
kantonrechters en het ministerie van Justitie met betrekking tot de wijze waarop
de randvoorwaarden voor de tweede fase HRO moeten worden ingevuld, wordt
door deze ontwikkeling sterk vergroot. De functionele autoriteiten van de rechtbanken mengen zich overigens nog niet in deze `strijd', maar blijven als een
passieve `reactor' vanaf de zijlijn toekijken. Wel wordt door deze actor het nut
van de tweede fase HRO onderschreven. De kantonrechters grijpen vanaf dat
moment het behoud van de autonomie als centrale reden aan om de tweede fase
HRO niet haar doorgang te laten vinden. Omdat onvoldoende `scoringskansen'
(Teisman, 1992: 88) aanwezig zijn en ook een te gering draagvlak bestaat om in
de sfeer van gezamenlijkheid de uitvoeringskaders van de tweede fase HRO vast
te stellen, passen ook de kantonrechters hun strategie aan (richting `autonomiebestendige strategie~. Juist de grote mate van zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsbesef voor een snelle afdoening van een eigen `portie' zaken
zorgen er volgens de kantonrechters voor dat een hoge produktie kan worden
gerealiseerd. Met de implementatie van de tweede fase HRO zal de zelfstandigheid van de individuele kantonrechter verdwijnen en zal daarmee ook een verlies
van produktie optreden, aldus de kantonrechters.
In tegenstelling tot de Raad van State blijven de kantonrechters niet `passief'
in hun optreden tegenover het ministerie van Justitie. De oplossing van de
problemen van met name de kleine kantongerechten (kwetsbaarheid en gebrek
aan rechtseenheid) dient niet zozeer te worden gezocht in de toepassing van
centrale sturing door het ministerie van Justitie, maar in het gebruik van het
instrument `zelfsturing' (Kickert, 1991: 25). Zo lanceren de kantonrechters in
1994 een alternatief plan, waarbij het behoud van de autonomie van het kantongerecht centraal staat. Door per arrondissement één organisatie voor de
kantongerechten te realiseren en de creatie van een kantonrechtersvergadering als
het hoogste besluitvormende orgaan van het arrondissementale kantongerecht (het
kantongerecht `nieuwe stijl'), kan de kwetsbaarheid van de kleine kantongerechten worden verminderd en de rechtseenheid tussen de kantonrechters worden
bevorderd. Daar waar de kantonrechters het kantongerecht `nieuwe stijl' als een
gewenste eindsituatie beschouwen, is het ministerie van Justitie van mening dat
dit slechts als groeimodel, richting een daadwerkelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl kan worden gezien.
De vorming van het geïntegreerde gerecht in eerste aanleg vormt immers één van
de hoofdpijlers waarop de HRO berust, aldus het departement. Na een lange
periode van afzijdigheid mengen de functionele autoriteiten van de rechtbanken
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(waaronder (ex-)rechtbankpresidenten) zich in de loop van 1995 ook in de strijd
over de wenselijkheid van de integratie. Enkele (ex-)rechtbankpresidenten stellen
vast dat de integratie een uitstekende oplossing vormt om het `solistisch' optreden van de kantonrechters te beëindigen. De tweedeling kantongerecht en rechtbank is volstrekt verouderd. Bovendien werken rechtbankrechters veelal op een
manier (unusrechtspraak) die sterke verwantschap met de werkwijzen van de
kantonrechters vertoont.
Ten tijde van de afronding van deze studie (1996) is in het verloop van de
`kaderschepping' rond de tweede fase HRO een belangrijke koerswijziging
opgetreden. Mede naar aanleiding van het sterke verzet van de kantonrechters is
het ministerie van Justitie in de loop van 1995 bereid gebleken om de `ambities'
in neerwaartse richting bij te stellen. Zo komt het ministerie van Justitie tegemoet aan de wens van de kantonrechters om de kantongerechten op arrondissementsniveau te integreren. Daarnaast zal de weg naar een feitelijke integratie van
de kantongerechten en de rechtbanken via een geleidelijk voorbereidingsproces
worden vrijgemaakt". Naast een `voorintegratie' tweede fase HRO (integratie
kantongerechten op arrondissementsniveau) wordt namelijk in 1997 voorzien in
een bestuurlijke integratie. Concreet houdt een dergelijke integratie in dat de
codrdinerend kantonrechter van het arrondissementskantongerecht zitting in het
dagelijks bestuur van de rechtbank neemt. Op een later tijdstip (1998) zal vervolgens de inhoudelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl haar beslag krijgen. Als onderdeel van deze integratie
worden de competentiegrenzen voor civiele zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging verhoogd van f 5.000,- naar f 10.000,-.

De `toepassing'
Als wordt gekeken naar de strategieën die door actoren tijdens de `toepassing'
van de eerste fase HRO zijn benut, dan kan worden geconstateerd dat de functionele autoriteiten van de rechtbanken (en de voorzitters van de sectoren bestuursrecht) op een actieve wijze hebben meegewerkt aan de uitvoering ervan. Met
andere woorden: er is gebruik gemaakt van een `coóperatieve strategie'. De
reden dat de functionele autoriteiten van de rechtbanken een dergelijke strategie
hebben benut is vooral gelegen in het feit dat de sectoren bestuursrecht een qua status en inhoud - nieuw interessant rechtsgebied (het ex-Arob-recht)
hebben weten te verwerven. Bovendien neemt als gevolg van de implementatie
van de eerste fase HRO het aantal formatieplaatsen rechtsgeleerd en ondersteunend personeel van de rechtbank sterk toe, hetgeen als een welkome aanvulling
van het personeelsbestand wordt beschouwd.

Het ministerie van Justitie, dat wil zeggen het projectteam HRO, heeft als
regisseur (in de rol van `initiator ~ getracht het implementatieproces in goede
banen te leiden. Hiertoe heeft het gebruik gemaakt van een mix van `eerste
generatie' of `klassieke sturingsinstrumenten' en `tweede generatie' of `moderne
s Zie brief minister van Justitie aan de NVvR, de vergadering van rechtbankpresidenten en de Kring van kantonrechters, 15 november 1995.
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sturingsinstrumenten' (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991; Bekkers, 1993). Zo is
het `klassieke instrument' planning toegepast. Aan de rechtbanken - in hun rol
van `reactor' - is tijdens het voorbereidingsproces van de eerste fase HRO door
het ministerie van Justitie verzocht plannen van aanpak op te stellen. Daarin
wordt aangegeven op welke wijze de rechtbank denkt de eerste fase HRO te
implementeren en welke personele en financiële middelen daarvoor noodzakelijk
zijn. Bij het feitelijke implementatieproces heeft het ministerie van Justitie een
`sturing-op-afstand-strategie' gebruikt. Nadat tijdens de `kaderschepping' eerste
fase HRO de hoofdlijnen voor het beleid met betrekking tot de HRO zijn bepaald, kan de feitelijke uitvoering op autonome basis bij de rechtbanken geschieden (Frissen e.a., 1992: 5). De rechtbanken zijn gedurende het uitvoeringsproces
vrij geweest om de sector bestuursrecht op een zodanige wijze vorm te geven dat
deze past bij de omvang van de rechtbank en het arrondissement. Met behulp
van indicatoren of kengetallen (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 81 e.v.) bij de eerste fase HRO ijkpunten genoemd - is door het departement regelmatig
gemonitored of er tot een verantwoorde uitvoering van de eerste fase HRO kan
worden overgegaan.
Met betrekking tot de `toepassing' tweede fase HRO is daarentegen (nog) geen
sprake van het gebruik van een `coóperatieve strategie' door één van de `reactoren', met name de kantonrechters. Daar waar reeds geruime tijd vóórdat de
eerste fase HRO is geïmplementeerd overleg met de voorzitters van de raden van
beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbankpresidenten wordt gevoerd, is dit
in het begin van 1995 ten aanzien van de tweede fase HRO niet of slechts in zeer
beperkte zin het geval9. De kantonrechters stellen zich namelijk op het standpunt
dat van overleg met de rechtbank pas sprake kan zijn, indien de wetgever over
de integratie heeft gesproken. Ondanks de geringe `veranderingsbereidheid'
(Albers, Voermans, De Waard, 1994: 9) van de kantonrechters is de `initiator'
(het ministerie van Justitie) voornemens dezelfde instrumenten als bij de voltooiing eerste fase HRO te gebruiken. Zo zullen de rechtbanken en de kantongerechten worden verzocht om, ten behoeve van de voorintegratie en de bestuurlijke integratie, arrondissementale plannen van aanpak op te stellen. Daarnaast zal
de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken aan de hand van de
toepassing van een `sturing-op-afstand'-strategie dienen te geschieden, waarbij de
rechtbanken vrij worden gelaten de tweede civiele sector organisatorisch vorm te
geven (en de kantonzaken te verdelen over alle sectoren van de rechtbank). In
aanvulling op deze instrumenten zullen overigens, mede naar aanleiding van de
`non-coóperatieve' attitude van de kantonrechters, ook communicatieve sturingsinstrumenten (De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 81 e.v.) worden gebruikt.
Gedacht wordt aan het organiseren van stages binnen kantongerechten en rechtbanken, waarbij kantonrechters en rechtbankrechters kennis kunnen nemen van
elkaars werkwijzen en gebruiken. Voorts wordt door het projectteam HRO veel
energie gestoken in de persoonlijke benadering van kantonrechters om het `nut'

9

Tijdens de afronding van deze studie kan worden vastgesteld dat thans wel overleg
wordt gevoerd tussen de kantonrechters en de rechtbankpresidenten.
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van de HRO uiteen te zetten. Tevens wordt extra tijd vrijgemaakt voor de
voorbereiding van de implementatie van de tweede fase HRO. Via geleidelijke
stappen van voorintegratie en bestuurlijke integratie naar een inhoudelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
wordt gepoogd zoveel mogelijk weerstand onder de kantonrechters weg te nemen
(tabel 7.2).

Tabel 7.2

Strategieën van actoren
Eerste fase HRO

Actor

Tweede fase

HRO

Initiator

Kaderschepping

Toepassing

Kaderschepping

beginfase: auto-

- via sturing op

beginfase: na-

nomiebestendig
eindfase: inter-

afstand-strategie
door departement

druk op autonomiebestendige

strategie

actief
Reactor

idem

- codperatief

autonomiebestendig (nadruk
op zelfsturing)

7.4

Percepties van actoren

7.4.1 Het gepercipieerde procesverloop en het (beoogde) resultaat
Percepties van actoren kunnen worden gezien als `de definities of beelden die
actoren (...) hanteren, waarmee ze hun handelen en dat van andere zingeven en
evalueren' (Klijn en Teisman, 1992: 39). Deze percepties kunnen verschillend
zijn, afhankelijk van het onderdeel van het beleidsproces waarop deze betrekking
hebben. Zo kunnen percepties gerelateerd zijn aan de beleidsvoorbereiding (de
`kaderschepping') of aan de beleidsuitvoering (de `toepassing'). Voorts zijn
percepties - los van de fase waarin het beleidsproces zich bevindt - gericht op
enerzijds het procesverloop en anderzijds het uiteindelijke resultaat van dat
beleidsproces, uitgedrukt in beleidlwetgeving of feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen. Percepties ten aanzien van het procesverloop met betrekking tot
de `kaderschepping' worden geïdentificeerd door een reconstructie te maken van
het verloop van de beleidsvoorbereiding en de beelden die actoren hanteren in
hun handelen ten aanzien van dat van andere actoren. Het gepercipieerde resultaat van de `kaderschepping' wordt achterhaald door actoren een oordeel te laten
vellen over de inhoud van de wetsvoorstellen HRO en de gecreëerde uitvoeringsplannen. De percepties met betrekking tot het procesverloop van de `toepassing'
worden geïdentificeerd door bij de betrokken actoren na te gaan hoe zij dat
proces waarnemen en beoordelen. Het gepercipieerde resultaat van de `toepassing' heeft betrekking op het beeld en het oordeel van actoren over de feitelijk
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gerealiseerde structuurveranderingen in de rechterlijke organisatie.
Bij de voorbereiding en implementatie van de eerste fase HRO zijn verscheidene
actoren betrokken geweest. Zo heeft de `kaderschepping' zich primair afgespeeld
via onderhandelingen tussen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en
de Raad van State. De functionele autoriteiten van de rechtbanken zijn daarentegen slechts in beperkte zin, tijdens de vaststelling van de uitvoeringskaders,
betrokken geweest. Dit geldt echter niet voor de `toepassing'. Deze heeft zich
namelijk juist tussen het ministerie van Justitie en de functionele autoriteiten van
de rechtbanken (rechtbankpresident, DGD, voorzitter sector bestuursrecht)
afgespeeld. Uit de analyse van het schriftelijke materiaal over het procesverloop
rond de beleidsvoorbereiding van de eerste fase HRO en de gehouden interviews
met leden van het projectteam HRO, de zittende magistratuur en enkele DGD's
komt het beeld naar voren dat - ondanks meningsverschillen tussen de Raad van
State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken over met name de
reductie van formatieplaatsen bij de Raad van State - de wijze waarop het
beleid en de wetgeving rond de eerste fase HRO tot stand is gebracht door een
meerderheid van de betrokken actoren op een positieve wijze wordt gepercipieerd (percepties met betrekking tot het procesverloop 'kaderschepping ~.
In de beginfase van de beleidsvoorbereiding (1990-1992) ligt de nadruk op het
verdedigen van eigen doelen en belangen. Bovendien bestaat geen overeenstemming over de probleemdefinities die moeten worden gehanteerd. De Raad van
State is primair georiënteerd op het oplossen van intern organisatorische knelpunten, terwijl de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken ook andere knelpunten in de rechterlijke organisatie met behulp van de eerste fase HRO willen
oplossen. Als gevolg hiervan duurt het besluitvormingsproces langer dan is
voorzien. Het uiteindelijke resultaat van de `kaderschepping' eerste fase HRO,
zoals neergelegd in twee wetten (vooríntegratie en voltooiing eerste fase HRO)
en een convenant tussen de Raad van State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, wordt met name door de twee betrokken ministeries en de
functionele autoriteiten van de rechtbanken op een positieve wijze gepercipieerd.
Dit geldt echter in mindere mate voor de Raad van State, die als gevolg van de
eerste fase HRO, een `verlies' in de zin van een (geleidelijke) personele reductie
en een beperking van zijn rechtsprekende taken moet incasseren (percepties met
betrekking tot het resultaat 'kaderschepping ~.
Als wordt gekeken naar het procesverloop van de `toepassing', dat wil zeggen de
feitelijke implementatie van de eerste fase HRO, dan wordt deze zowel door het
ministerie van Justitie (het projectteam HRO) als de functionele autoriteiten van
de rechtbanken (rechtbankpresidenten en voorzitters van de sectoren bestuursrecht) op een positieve wijze beoordeeld (percepties met betrekking tot het
procesverloop `toepassing ~. Aanleiding voor dat positieve oordeel is mede het
feit dat de rechtbanken tijdens de uitvoering van de voltooiing eerste fase HRO
zijn vrijgelaten om de sector bestuursrecht in organisatorisch opzicht vorm te
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geven. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om de inrichting van een sector af te
stemmen op de omvang van de rechtbank en het arrondissement. Op enkele
punten is echter, van de zijde van de rechtbankpresidenten en de voorzitters, ook
kritiek op het verloop en de wijze van sturing van het uitvoeringsproces te vernemen. Zo is naar het oordeel van deze actoren met name de voltooiing eerste fase
HRO in een te hoog tempo ingevoerd. De implementatie dient te geschieden
temidden van tal van andere beleidsoperaties, waaronder de invoering van een
nieuw informatiesysteem (Berber), de Awb en het daarbij behorende bestuursprocesrecht. Daarnaast is volgens de voorzitters van de sectoren bestuursrecht door
het ministerie van Justitie te weinig rekening gehouden met de autonome groei
van de instroom van met name sociale zekerheidszaken. Zittende bestuursrechters
krijgen hierdoor niet alleen te maken met grootschalige veranderingen in de
organisatiestructuur, maar ook met stijgende werkvoorraden. Om dit probleem
enigszins in de hand te houden zijn nieuwe rechters in dit werkgebied tewerkgesteld, met als gevolg dat weinig ruimte kan worden geboden om kennis te
nemen van het nieuwe rechtsgebied (het ex-Arob-recht). Het opleiden van
nieuwe en zittende rechters in het ex-Arob-recht, gecombineerd met de stijgende
instroom van sociale zekerheidszaken en de introductie van een nieuw informatiesysteem, wordt door de betrokken sectorvoorzitters als een zeer grote `last'
voor het implementatieproces ervaren.
Indien de gerealiseerde structuurveranderingen binnen de rechtbanken in ogenschouw worden genomen dan kan op dit punt worden geconstateerd dat de
actoren op het niveau van de rechtbanken de `toepassing' als geslaagd percipiëren (percepties met betrekking tot het resultaat `toepassing ~. In een tijdbestek
van twee jaar (van juli 1992 (voorintegratie) tot en met januari 1994 (voltooiing))
is een geheel nieuwe sector aan de rechtbank toegevoegd. Deze sector bestuursrecht is echter géén exacte kopie van de structuur van de raden van beroep~Ambtenarengerechten. Zo is de één op één relatie tussen (onder)voorzitter
en gerechtssecretaris losgelaten. Daarnaast is in het secretariaat een driedeling in
secretarisfuncties aangebracht en is een nieuwe functie (stafjurist) aan de formatiestructuur toegevoegd. Voorts is de organisatie van de administratie met de
voltooiing eerste fase HRO onder handen genomen. In de meeste sectoren
bestuursrecht is namelijk een bureau Algemene Zaken of Medische Zaken gecreëerd, waarbinnen de zaken tot de `individualiseringsfase' administratief worden
afgedaan, alvorens de dossiers bij één van de werkeenheden~kamers terechtkomen. Tevens is de rechtspraak niet meer beperkt tot de klassieke raad van
beroep~Ambtenarenzaken, maar worden eveneens geschillen in het kader van de
Vreemdelingenwet en de Awb (ex-Arob) beoordeeld en afgedaan. Ook in dit
opzicht wordt de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO door de
betrokken actoren op een positieve wijze beoordeeld. Ondanks dat ín een zeer
korte termijn kennis van het nieuwe rechtsgebied dient te worden verworven,
wordt de toevoeging van de ex-Arob-rechtspraak aan de competentie van de
sectoren bestuursrecht als een verrijking van het takenpakket van de bestuursrechters beschouwd.
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De percepties met betrekking tot het resultaat van de `toepassing' (in de vorm
van gerealiseerde structuurveranderingen) kunnen, zoals reeds in hoofdstuk vijf
is gebleken, tevens aan de hand van de mate waarin de eerste fase HRO aan een
integratie heeft bijgedragen, worden geïdentificeerd. Wat betreft de personele
integratie, het rouleren van bestuursrechters met rechters van andere sectoren
van de rechtbank, wordt door de betrokken sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten aangegeven dat dit vanwege de werkdruk van de sectoren bestuursrecht
(en de druk binnen de andere sectoren) slechts in zeer beperkte zin mogelijk is
gebleken. Met betrekkíng tot de structurele integratie, het samenvoegen van twee
afzonderlijke rechterlijke colleges tot een nieuw college, wordt door alle actoren
geconstateerd dat deze op een succesvolle wijze is afgerond. De sector bestuursrecht heeft zich een volwaardige plek tussen de overige sectoren van de rechtbank weten te verwerven. Voor een oordeel over de processuele integratie, dat
wil zeggen: de onderlinge afstemming van werkprocessen tussen de sectoren, is
het volgens een meerderheid van de betrokken respondenten te vroeg. Wel wordt
op sommige vlakken naar onderlinge afstemming gezocht, zoals de creatie van
`combi-kamers', indien zich een bestuursgeschil met een schadeaspect aandient.
De culturele integratie daarentegen tekent zich in de loop van het onderzoek
steeds duidelijker af. De invloed van de `werk- en managementcultuur' afkomstig
van de leden van de raden van beroeplAmbtenarengerechten is ook voelbaar bij
de overige sectoren van de rechtbank. Onder druk van outputsturing door de
rechtbankpresident (en het dagelijks bestuur) dient binnen een sector steeds meer
aandacht te worden besteed aan de monitoring van prestaties van individuele
rechters, afdelingen of kamers.
De percepties van de bij de tweede fase HRO betrokken actoren (kantonrechters,
rechtbankpresidenten en het ministerie van Justitie) lijken, in tegenstelling tot de
eerste fase HRO, wat betreft het procesverloop en het beoogde resultaat van de
`kaderschepping' niet altijd onverdeeld positief te zijn. Zo zien de kantonrechters
met de implementatie van de tweede fase HRO alle voordelen verbonden met de
kantonrechtspraak (laagdrempelig, snel en cliëntvriendelijk) verdwijnen. Bij een
integratie zal de autonome positie van de kantonrechter eveneens verloren gaan.
De kantonrechter komt immers onder supervisie van de rechtbankpresident te
staan. Juist de autonome positie van de kantonrechter (en het `eigen baas'-gevoel) zorgt naar het oordeel van de kantonrechters voor een hoog produktieniveau. Verwacht wordt dat ten tijde van de integratie dat gevoel zal verdwijnen,
waardoor ook de produktie van de kantonrechters zal inzakken, aldus de kantonrechters. Ten aanzien van een eventuele verbreiding van de voordelen van de
kantonrechtspraak over de andere sectoren van de rechtbank zijn de kantonrechters nog sceptischer. Sluiting van kleine kantongerechten, een verlies aan autonomie en de intrede van een relatief kleine groep kantonrechters in de `grote'
rechtbankorganisatie maken een dergelijke verbreiding tot een illusie. Met andere
woorden: de kantonrechters percipiëren het beoogde resultaat in de vorm van een
integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
op een negatieve wijze. Het projectteam (en daarmee ook het ministerie van

233
Justitie) is daarentegen van mening dat de integratie een `kwaliteits'-impuls voor
de rechtbanken met zich brengt. Anders gesteld, deze actor ziet als `initiator' van
de HRO alleen voordelen aan de integratie en geen nadelen. Ook de rechtbankpresidenten lijken een positief oordeel over de voorgenomen integratie te hebben.
De tweede fase HRO vormt naar de mening van een aantal (ex-)rechtbankpresidenten een uitstekende gelegenheid om de nadelen verbonden met het solistisch
opereren van kantonrechters te elimineren. De kantongerechten moeten onderdeel
gaan uitmaken van de rechtbank, mede om de uitstroom van ervaren rechters
tegen te gaan en meer mogelijkheden te creëren om `jonge' rechters kennis te
laten opdoen van de snelle en laagdrempelige kantonrechtspraak. Overigens
wordt door de rechtbankpresidenten aangegeven dat de voordelen van de kantonrechtspraak niet overdreven moeten worden, omdat de rechtbank nieuwe stijl op
een aantal punten reeds sterke verwantschap met deze vorm van rechtspraak
vertoont. Over de percepties met betrekking tot het procesverloop `kaderschepping' tweede fase HRO kan worden vermeld dat de kantonrechters van mening
zijn dat onvoldoende rekening wordt gehouden met hun belangen en het behoud
van hun eigen identiteit. De kantonrechters zien met de implementatie tweede
fase HRO onvoldoende `scoringskansen' (Teisman, 1992). Alléén de rechtbank
heeft baat bij een dergelijke integratie en niet de kantonrechters, aldus de mening
van een meerderheid van de kantonrechters.
Resumerend kan worden vastgesteld dat met name de kantonrechters de
plannen rond de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken op een
negatieve wijze percipiëren. De bereidheid om tot een dergelijke integratie over
te gaan is dan ook onder deze groep rechters zeer beperkt te noemen. Dit betekent echter niet dat de kantonrechters geenszins bereid zijn tot het doorvoeren
van bepaalde structurele veranderingen. Zo wordt door de kantonrechters voorgesteld de kantongerechten op arrondissementsniveau op een zodanige wijze te
organiseren dat knelpunten met betrekking tot de kwetsbaarheid van kleine
kantongerechten en het gebrek aan rechtseenheid kan worden verminderd,
respectievelijk kan worden verbeterd. Uitgangspunt blijft daarentegen het behoud
van autonomie en géén integratie (tabel 7.3)

234
Tabel 7.3

Percepties van actoren

Perceptíes

Eerste fase HRO

Tweede fase
HRO

kaderschepping

toepassing

kaderschepping

Procesverloop

positief

positief

negatief door
kantonrechters,
positief door
overige actoren

(Beoogd) resul-

positief, m.u.v.

positief

negatief door

taat

de Raad van

kantonrechter,

State

positief door ministerie v. Justitie en
i CCI]11]LtII~CII

7.4.2 Factoren die de percepties beïnvloeden
Zowel voor de actoren die bij de eerste fase HRO betrokken zijn geweest
(`kaderschepping' en `toepassing') als voor de actoren die een bijdrage leveren
aan de `kaderschepping' rond de tweede fase HRO geldt dat hun percepties in de
eerste plaats door organisationele referentiekaders worden beïnvloed. Zo identificeren de meeste bestuursrechters, welke thans binnen de sectoren bestuursrecht
werkzaam zijn, zich nog het meest met de voormalige raden van beroep~Ambtenarengerechten (`local professionals'; zie Raelin, 1991: 2). Veranderingen in het
functioneren van een sector bestuursrecht, bijvoorbeeld onder invloed van de
voltooiing eerste fase HRO, worden dan ook veelal door deze actoren vergeleken
met de `oude' situatie, dat wil zeggen de situatie vóórdat deze fase van de HRO
is geïmplementeerd. De meeste leden van het projectteam HRO voelen zich logischerwijze - meer met het ministerie van Justitie verwant. Een uitzondering
op deze regel wordt echter gevormd door leden van de rechterlijke macht die
tijdelijk bij het ministerie en het projectteam zijn gedetacheerd. Deze leden
identificeren zich het sterkst met het rechterlijke college, waarin zij normaal
werkzaam zijn. Ook bij de kantonrechters geldt dat hun referentiekader wordt
bepaald door de organisatie waarin deze rechters zich bevinden. Een voorbeeld,
waarbij het verschil in organisatorische referentiekaders het duidelijkst tot
uitdrukking komt, betreft een vergelijking door de kantonrechters van de produktie van de kantongerechten met die van rechtbanken. Vanuit het perspectief van
de kantonrechters zijn de kantongerechten uitstekend functionerende organisaties,
terwijl de rechtbanken daarentegen in hun ogen op een groot aantal punten falen
(bijvoorbeeld daar waar het de produktie van rechters betreft). De rechtbankpresidenten geven echter aan dat vanuit hun perspectief gezien dit als een `zwartwit'-beeld van de situatie dient te worden beschouwd. Niet alle kantongerechten
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functioneren probleemloos. Bovendien wordt binnen de rechtbank mede door de
toepassing van unusrechtspraak veelal op dezelfde wijze als bij de kantongerechten gewerkt.
Een tweede factor die de percepties van actoren beïnvloedt betreft de professionele achtergrond van een actor. Voor een meerderheid van de actoren die bij de
HRO betrokken zijn geldt dat zij een juridische achtergrond kennen. Echter de
zittende magistratuur is, in vergelijking met bijvoorbeeld ambtenaren van het
ministerie van Justitie, nog het sterkst geprofessionaliseerd (zie literatuur over
professionals in organisaties, zoals Guy, 1985; Katz eds., 1988; Raelin, 1991).
Immers via een langdurige training en zware selectieprocedures worden juristen
tot het ambt van rechter toegelaten. Binnen dat ambt is geenszins sprake van een
homogene groep. Zo zijn de kantonrechters, die volgens henzelf `praktisch' zijn
ingesteld, via een aparte belangenvereniging georganiseerd, namelijk de Kring
van kantonrechters, terwijl ook de rechtbankpresidenten een dergelijke vereniging in de vorm van de vergadering van rechtbankpresidenten kennen. Daarnaast
hebben de voorzitters van de sectoren bestuursrecht een eigen vergaderplatform,
namelijk de vergadering van voorzitters van sectoren bestuursrecht. Deze `belangenverenigingen' spelen - naast de adviesraad HRO - vooral een cruciale rol
als intermediair tussen de individuele rechters en het ministerie van Justitie
tijdens de `kaderschepping' en de `toepassing' van de eerste en tweede fase
HRO. Zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld, is het voor het ministerie van
Justitie onmogelijk om rechtstreekse onderhandelingen met iedere individuele
rechter te voeren. Door in overleg te treden met deze `belangenorganisaties'
wordt echter gepoogd het besluitvormingscircuit te stroomlijnen, waardoor tot
een effectievere afstemming van beleid en uitvoering omtrent de structuur van de
rechterlijke organisatie kan worden gekomen.
De feitelijke interacties tussen actoren, inclusief leerervaringen, kunnen eveneens de perpecties beïnvloeden. Een voorbeeld waarbij het leergedrag van
actoren tot uitdrukking komt heeft betrekking op de wijze waarop het ministerie
van Justitie aan de hand van evaluatiestudies rond de implementatie en werking
van de eerste fase HRO lering wil trekken ten behoeve van de wijze waarop de
tweede fase HRO gestalte dient te worden gegeven. Zo zijn voor de uitvoering
van de tweede fase HRO ijkpunten geformuleerd, welke tijdens de implementatie
van de eerste fase HRO belangrijke knelpunten vormen, zoals de personeelsbezetting, het opleiden van personeel, werkvoorraden en de wijze waarop informatiesystemen op elkaar afgestemd moeten worden. Een dergelijke vorm van
leergedrag staat bekend als `single-loop learning' (Morgan, 1986: 88). Dit
leergedrag bestaat uit het vermogen van een actor om bepaalde afwijkingen van
de gestelde (uitvoerings)normen waar te nemen en te corrigeren. Als blijkt dat
de ijkpunten voor de tweede fase HRO ongunstig uitvallen, dan kan dit betekenen dat de uitvoeringsdatum moet worden bijgesteld. Van `double-loop learning'
(Morgan, 1986: 88) is daarentegen slechts in beperkte zin sprake. Op grond van
de ervaringen opgedaan met de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de eerste
fase HRO stelt het ministerie van Justitie de wenselijkheid en het nut van de
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integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
niet ter discussie. Zo wordt niet gekeken of de knelpunten in de structuur en
werking van de rechterlijke organisatie ook met andere alternatieven dan de
vorming van negentien geïntegreerde gerechten van eerste aanleg kunnen worden
opgelost, zoals bijvoorbeeld door middel van een verbetering van de onderlinge
samenwerking tussen de kantonrechters. Wèl wordt in de loop van het beleídsproces (1995) meer rekening gehouden met de wensen van de kantonrechters en
worden enkele concessies gedaan, zoals bijvoorbeeld door de bijstelling van de
criteria met betrekking tot het nevenlokatiebeleid.
Een andere vorm van leergedrag van actoren kan worden teruggevonden in de
manier waarop bijvoorbeeld de Raad van State en de ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken trachten de uitvoeringskaders voor de eerste fase HRO vast
te stellen. In de beginfase van de `kaderschepping' eerste fase HRO zijn de
actoren primair gericht op het nastreven van eigen doeleinden en belangen.
Zowel de Raad van State als de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken
lijken weinig begrip voor elkaars positie te tonen. Er treedt `cognitieve fixatie'
op (Termeer, 1993: 262). De standpunten verharden zich op een zodanige wíjze
dat geen voortgang in de besluitvorming kan worden geboekt. Echter in de loop
van het beleidsvoorbereidingsproces treedt er leergedrag op. Doordat de actoren
binnen de projectstructuur HRO geconfronteerd worden met verschillende
referentiekaders ten aanzien van de wijze waarop de eerste fase HRO moet
worden vormgegeven, leidt dit uiteindelijk tot een poging om de percepties op
een zodanige wijze aan te passen dat deze in overeenstemming kunnen worden
gebracht met een gezamenlijk belang. Gezocht wordt naar `congruente betekenissen' (Grin en Van de Graaf, 1994: 346), dat wil zeggen: het vormen van een
gezamenlijk beeld over het beleid, teneinde een verdere stap in de besluitvorming
te kunnen bewerkstelligen. Het sluiten van het convenant tussen de Raad van
State en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken kan hierbij als een
concreet resultaat van het zoeken naar congruente betekenissen worden beschouwd.
Tot slot kunnen percepties ook door de wijze waarop `spelregels' door actoren
tijdens een interactie worden toegepast worden beïnvloed. Hierbij dient een
onderscheid te worden gemaakt tussen toegangsregels"' en interactieregels. De
toegangsregels hebben betrekking op de selectie van actoren die uitgenodigd
worden om deel te nemen aan de beleidsvoorbereiding en uitvoering van de
HRO. Deze vormen een noodzakelijke voorwaarde om tot interactie te komen
(Klijn in Van Heffen en Van Twist, 1993: 235). Interactieregels daarentegen
bieden de actoren houvast bij het bepalen van de spelhandelingen die binnen het
netwerk toegelaten worden en zinvol zijn (Klijn in Van Heffen en Van Twist,
1993: 237). Als wordt gekeken naar de toegangsregels die bij de eerste en
tweede fase HRO worden toegepast, dan kan worden geconstateerd dat slechts
een selecte groep van actoren wordt uitgenodigd om deze fasen vorm te geven en

to Klijn noemt dit arenaregels ( Klijn in Van Heffen en Van Twist, 1993: 237).
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te implementeren. Binnen de projectstructuur HRO nemen rechtbankrechters,
kantonrechters, leden van de Raad van State en overige rechterlijke colleges,
naast ambtenaren van de ministeries van Justitie, Binnenlandse Zaken en (incidenteel) Financiën deel aan de discussie over hoe het beleid met betrekking tot
de HRO dient te worden vormgegeven en geïmplementeerd. Andere actoren die
invloed van de HRO zullen ondervinden, zoals burgers, bestuursorganen en
advocaten, zijn grotendeels buiten de projectstructuur gehouden. Binnen de
projectstructuur zèlf worden strikte interactieregels toegepast. Zo is een scheiding aangebracht tussen het besluitvoorbereidend niveau (bij de eerste fase HRO
is dit de stuurgroep HRO) en het adviserende niveau. Het besluitvoorbereidend
niveau is in het geval van de eerste fase HRO beperkt tot de toppen van de
ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en de Raad van State, terwijl voor
de tweede fase HRO de voorbereiding van besluiten zich afspeelt tussen het
ministerie van Justitie en vertegenwoordigers van de Kring van kantonrechters en
de functionele autoriteiten van de rechtbanken. Het adviserende niveau wordt gevormd door tal van werkgroepen, waarbij gestreefd wordt naar een zo breed
mogelijke samenstelling. Om zo betrouwbaar mogelijke adviezen te verkrijgen
zijn tevens klankbordgroepen wetgeving en implementatie ingesteld, waarin ook
vertegenwoordigers vanuit juridische wetenschappen aanwezig zijn (tabel 7.4).

Tabel 7.4

Factoren die percepties beïnvloeden

Beïnvloedende factoren

Eerste en tweede fase HRO

(Organisationeel) referentiekader van
een actor

Voor de rechters is dit het rechterlijke college
Voor de ambtenaren is dit het de-

partement waarin hijlzij werkzaam
is.
Professionele achtergrond actor

Voornamelijk juristen.

Feitelijke interacties tussen actoren

Leergedrag: voornamelijk `single-

loop learning' en leren via gemeenschappelijke beeldvorming (`congruente betekenissen').
Spelregels interactie-situatie

Toegangsregels worden bepaald

door de projectstructuur HRO.
Binnen deze structuur is een scheiding aangebracht tussen besluitvorming en advisering (interactiere-

gels).
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7.5

Externe factoren

In het derde hoofdstuk is aangegeven dat effecten van ander beleid en omgevingsfactoren het verloop van het implementatieproces (de `toepassing') op een
positieve of een negatieve wijze kunnen beïnvloeden. De HRO wordt uitgevoerd
temidden van tal van andere beleidsoperaties, welke verbonden zijn met de structuur en werking van de rechterlijke organisatie. Om dit op een gecodrdineerde
wijze te laten plaatsvinden is gekozen voor de oprichting van een projectstructuur
HRO. Als echter naar het feitelijke implementatieproces van met name de
voltooiing eerste fase HRO wordt gekeken, dan valt op dat zeer veel onderdelen
van de rechterlijke organisatie binnen een kort tijdbestek aan veranderingen
onderhevig zijn geweest. Hierbij valt te denken aan alle operaties die gericht zijn
op een versterking van de rechterlijke infrastructuur, waaronder de decentralisatie van het beheer, de introductie van de unitvorming, nieuwe werkwijzen en de
invoering van nieuwe informatiesystemen. Uit de interviews met de rechtbankpresidenten is naar voren gekomen dat ten tijde van de voltooiing eerste fase
HRO wellicht teveel veranderingen op de rechtbanken zijn afgekomen, waardoor
de reorganisatiedruk binnen deze gerechten sterk is gestegen.
Overigens wordt de druk niet alleen veroorzaakt door ander beleid, maar ook
door omgevingsfactoren. Zowel het verloop van de `kaderschepping' als de
`toepassing' van de eerste fase HRO zijn in negatieve zin beïnvloed door de
autonome groei van de instroom van zaken. Bij de `kaderschepping' is met name
de stijgende instroom van ex-Arob-zaken aanleiding om de prognoses met
betrekking tot de omvang van de personeelsreductie bij de Raad van State bij te
stellen. Hierdoor kunnen minder medewerkers van de Raad van State richting de
sectoren bestuursrecht vertrekken dan aanvankelijk is ingeschat, met als gevolg
dat er vertraging in de voorbereiding van de implementatie optreedt. Ook heeft
gedurende de `toepassing' voltooiing eerste fase HRO vooral de stijgende instroom van sociale zekerheidszaken een negatieve invloed uitgeoefend op de
verdere uitbouw van de sectoren bestuursrecht. Het tekort aan rechtsgeleerd en
ondersteunend personeel heeft, ondanks de extra wervingscapagnes voor nieuw
personeel (inclusief het opleiden ervan) in 1993 en 1994, geleid tot een forse
druk op de sectoren bestuursrecht om gedurende de `verbouwing' zo optimaal
mogelijk te kunnen blijven opereren. Voorts is de reorganisatiedruk op de
sectoren bestuursrecht extra vergroot vanwege de introductie van nieuwe wetten
en de toepassing van nieuwe (administratieve) informatiesystemen. Immers
tegelijkertijd met de voltooiing eerste fase HRO is het nieuwe bestuursprocesrecht Awb geïntroduceerd, heeft een herziening van de Vreemdelingenwet plaatsgevonden en is de wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid (WAO,
Ziektewet) sterk in beweging. Nieuwe (en zittende) rechters en het ondersteunend personeel zijn hierdoor niet alleen geconfronteerd met een herstructuring
van de organisatie, maar ook met de toepassing van nieuwe procedures. Zo dient
door rechters en ondersteuning ervaring te worden opgedaan met de Awb. Voor
met name leden afkomstig van de raden van beroeplAmbtenarengerechten
betekent dit een grote omschakeling, omdat tegelijkertijd met de invoering van

239
de Awb ook kennis genomen dient te worden van het ex-Arob-recht. De administratieve medewerkers (en het secretariaat) worden daarnaast geconfronteerd met
een overschakeling van het Gerbera-systeem naar Berber. Complicaties in de
software, gecombineerd met nieuwe administratieve verwerkingsprocedures ten
aanzien van de registratie van zaken, zetten eveneens extra druk op de organisatie. Het management van de sector (sectorvoorzitter, unitcoórdinator) heeft
vanwege de toepassing van deze nieuwe software (en de opbouw van het nieuwe
managementinformatiesysteem Rapsody) ten tijde van de voltooiing eerste fase
HRO weinig zicht op de feitelijke prestaties van hun sector. In enkele gevallen
is in de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO (in januari 1994) bij de
sectoren bestuursrecht dan ook de instroom en verwerking van zaken handmatig
bijgehouden.
Nieuwe wetten, een herstructurering van de organisatie, aangevuld met de
introductie van andere informatiesystemen en de autonome groei van de instroom
van sociale zekerheidszaken hebben - alle ondersteunende inspanningen van het
projectteam HRO ten spijt - ten tijde van de `toepassing' van de voltooiing
eerste fase HRO een grote druk op de schouders van het rechtsgeleerd en het
ondersteunend personeel gelegd.
Als wordt gekeken naar de tweede fase HRO, dan kan eveneens een aantal
externe factoren worden onderscheiden die het verloop van een toekomstige
implementatie beïnvloeden. Zo kan de ontwikkeling van de instroom van zaken
in de klassieke sectoren van de rechtbank (met name in de civiele sector),
bepaalde negatieve consequenties hebben voor het verloop van een daadwerkelijke integratie van de kantongerechten en de rechtbanken. Indien de instroom
van handels- en strafzaken toeneemt, wordt de druk op de schaarse zittingscapaciteit sterk vergroot. Een onderlinge roulatie van rechters tussen sectoren lijkt
in een dergelijke situatíe slechts beperkt mogelijk te zijn. Rechtbankrechters die
een zekere graad van specialisatie in een bepaald rechtsgebied kennen kunnen
alleen in een andere (nieuwe) sector worden geplaatst, wanneer in beginsel een
(tijdelijk) verlies aan produktie wordt geaccepteerd. Naast een eventuele groeiende instroom van zaken, vormt tevens de afstemming van het burgerlijk procesrecht op dat van de nieuwe kantongerechtsprocedure een bedreigende factor voor
het verloop van de implementatie. Net als bij de voltooiing eerste fase HRO
brengt de introductie van een nieuw procesrecht extra druk op de organisatie met
zich. Een derde externe factor die de integratie in negatieve zin kan beïnvloeden
is de onderlinge afstemming tussen het informatiesysteem van de civiele sector
van de rechtbank en het informatiesysteem van de kantongerechten (NKP).
Vanwege het feit dat echter geen sprake zal zijn van een introductie van een
volledig nieuw informatiesysteem, zoals dat bij de eerste fase HRO het geval is
(Berber), wordt de kans dat hiervan een negatieve invloed op het procesverloop
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uitgaat klein geacht" (tabel 7.5).
Tabe17.5

Externe factoren
Eerste fase HRO

Ander beleid en wetgeving

Tweede fase HRO

- invoering Awb
- invoering Berber

- herziening burgerlijk
procesrecht

- Vreemdelingenwet

- integratie informatie-

- wijziging arrondisse-

systemen NKP en

mentsgrenzen

Civiel

Maatschappelijke ont-

- stijging instroom van

- stijging instroom kan-

wikkelingen

sociale zekerheidszaken

tongerechtzaken

- stijging instroom
zaken Raad van State

- stijging instroom zaken sector civiel

7.6

Beoordeling resultaat eerste fase HRO

Een bevredigende voorbereiding en uitvoering van de eerste fase HRO kunnen
ten eerste worden afgemeten aan de mate waarin tijdens het beleidsproces `winwin-situaties' zijn gerealiseerd. Na aanvankelijk enige reserves met betrekking
tot het nut van de HRO te hebben gekend, zijn de voorzitters van de sectoren
bestuursrecht en de rechtbankpresidenten van mening dat de invoering van een
sector bestuursrecht, met daaraan gekoppeld een uitbreiding van de competentie,
een positieve uitwerking op de rechtbank als geheel heeft gehad. De leden van
de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten en de functionele autoriteiten van de rechtbanken hebben echter een belang bij de implementatie van de
eerste fase HRO gehad. Zo zien de raden van beroep~Ambtenarengerechten reeds
tijdens de voorintegratie eerste fase HRO winstmogelijkheden, doordat de (onder)voorzitters lid worden van de rechterlijke macht. Met andere woorden: door
de voorintegratie eerste fase HRO zijn de (onder)voorzitters als gelijkwaardige
rechtbankrechters in de gewone rechterlijke macht opgenomen. Daarnaast bieden
de voorintegratie en ook de voltooiing eerste fase HRO meer carrièremogelijkheden voor de (onder)voorzitters. De mogelijkheden voor horizontale (roulatie
tussen sectoren of tussen afdelingen binnen een sector) en verticale mobiliteit
(van rechter naar vice-president) zijn immers sterk toegenomen. Bovendien
brengt de voltooiing eerste fase HRO een uitbreiding van het takenpakket van de
bestuursrechters met zich en wel op een rechtsgebied dat qua status een relatief
hoog aanzien kent (net als het civiel recht). Ook de rechtbanken zien winstmogelijkheden. Met de vorming van de sectoren bestuursrecht zal de omvang van de

i t Juist voor de bovengenoemde (externe) factoren zijn door het ministerie van Justitie
ten behoeve van de tweede fase HRO ijkpunten geformuleerd, die tijdens de voorbereiding van de tweede fase HRO als `toetssteen' zullen worden benut.
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rechtbank sterk toenemen. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van de organisatie
verminderd, doordat de rechtbank over een grotere `pool' van rechters beschikt.
De veranderingsbereidheid onder de raden van beroeplAmbtenarengerechten en
de rechtbanken is met betrekking tot de eerste fase HRO dan ook groot te
noemen. Een verklaring hiervoor is met name gelegen in het feit dat beide
actoren in de uitvoering van dit beleidsonderdeel winstmogelijkheden of `scoringskansen' (Teisman, 1992) zien. Zowel de raden van beroeplAmbtenarengerechten als de rechtbanken zijn erop vooruitgegaan. Anders gezegd: de voorintegratie en de voltooiing eerste fase HRO hebben geleid tot de creatie van een
`win-win-situatie' (De Bruin e.a. in Koppejan e.a., 1993: 187). Dit betekent
overigens niet dat er geen `verliezer' is. Immers met de voltooiing eerste fase
HRO is een deel van de rechtsprekende taken van de Raad van State aan de
rechtbanken overgedragen. Met deze overdracht is tevens een personele reductie
van de Raad van State verbonden. Het verlies van de Raad kan overigens groter
worden indien eveneens wordt besloten tot de creatie van een voorlopige rechtseenheidsvoorziening ten behoeve van bestuursrechtelijke geschillen, waarbij deze
voorziening niet bij de Raad worden ondergebracht, maar bij een andere hoger
beroepsinstantie. Hiermee kan dan ook al een voorlopige keuze worden gemaakt
om het hoger beroep inzake bestuursrechtelijke geschillen bij de Raad van State
af te schaffen. Vooralsnog is er echter voor gekozen om het besluit over de
wijze waarop het bestuursrechtelijke hoger beroep dient te worden vormgegeven
tijdens de derde fase HRO aan de orde te laten komen.
Ten tweede kan een oordeel over een bevredigende voorbereiding en uitvoering
van de eerste fase HRO met behulp van de beantwoording van de vraag of de
`kaderschepping' en `toepassing' op een zorgvuldige wijze zijn geschied worden
gegeven. Uit een reconstructie van de beleidsvoorbereiding van de eerste fase
HRO is gebleken dat in de loop van dat proces door de initiatiefnemer van de
HRO zoveel mogelijk is getracht rekening te houden met de verschillende doelen
en belangen van actoren. Hierbij is gepoogd een evenwichtige belangenafweging
te maken tussen het streven naar een spoedige implementatie van de eerste fase
HRO, het oplossen van de problemen die bij de Raad van State spelen en de
groeiende personele behoeften bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken.
Zo is het ten behoeve van een zorgvuldige implementatie noodzakelijk dat de
sectoren bestuursrecht tijdig over voldoende ervaren rechtsgeleerd en ondersteunend personeel beschikken. Hiervoor blijkt echter de medewerking van de Raad
van State noodzakelijk te zijn. Met de voorintegratie en de voltooiing eerste fase
HRO dient namelijk een personele reductie bij de Raad van State plaats te
vinden, gekoppeld aan een personele uitbreiding bij de rechtbanken. In dit
opzicht heeft de Raad van State weinig belang bij een snelle invoering, omdat
een vroegtijdige personele reductie een vergroting van de werkvoorraden met
zich zal brengen. Het ministerie van Justitie (gesteund door Binnenlandse Zaken
en de rechtbanken) heeft daarentegen een groot belang bij een tijdige implementatie van de eerste fase HRO. Mede onder invloed van de expiratie van de
Tijdelijke wet Kroongeschillen is het noodzakelijk dat de implementatie van de
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voltooiing eerste fase HRO niet te lang wordt vertraagd. Ondanks dat de implementatie van de eerste fase HRO mede is bedoeld om de Raad van State te
ontlasten, lijkt echter een tijdelijke vergroting van de knelpunten bij de Raad
onvermijdelijk, omdat de sectoren bestuursrecht behoefte hebben aan rechtsgeleerd personeel met kennis van het ex-Arob-recht. Door een minder snelle
personele reductie bij de Raad van State door te voeren en een extra werving van
rechtsgeleerd en ondersteunend personeel ten behoeve van de sectoren bestuursrecht te laten plaatsvinden is gepoogd recht te doen aan de verschillende belangen en doelen van de bij de (voltooiing) eerste fase HRO betrokken actoren
(ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, de Raad van State en de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken).
Een zorgvuldige voorbereiding en implementatie hangen echter niet alleen
samen met de mate waarin rekening is gehouden met de verschillende doelen en
belangen van actoren, maar ook met het feit of het ministerie van Justitie zich
voldoende rekenschap heeft gegeven van externe factoren en de invloed van
andere beleidsoperaties op het verloop van de HRO. Over het laatste wordt door
de geïnterviewde rechtbankpresidenten en voorzitters van de sectoren bestuursrecht opgemerkt dat teveel beleidsoperaties tegelijkertijd zijn doorgevoerd en dat
onvoldoende rekening is gehouden met de autonome groei van de instroom van
sociale zekerheidszaken. Zo is met de uitbreiding van het takenpakket van de
sector bestuursrecht ten tijde van de voltooiing eerste fase HRO eveneens een
nieuw bestuursprocesrecht ingevolge de Awb ingevoerd. Daarnaast is een nieuw
ínformatiesysteem in de sector bestuursrecht geïntroduceerd, te weten het systeem Berber. Voorts zijn drie maanden na de implementatie van de voltooiing
eerste fase HRO vijf sectoren bestuursrecht belast met de afdoening van Vreemdelingengeschillen.
De voorzitters van de sectoren bestuursrecht geven aan dat onvoldoende tijdig
extra personeel beschikbaar is gesteld en dat vanwege de groeiende instroom van
sociale zekerheidszaken te weinig tijd kan worden besteed aan het opleiden van
bestuursrechters en ondersteunend personeel in de Awb. Gekoppeld aan invoeringsproblemen met het Berber-informatiesysteem dient met name de voltooiing
eerste fase HRO dus onder een zeer grote reorganisatiedruk te worden uitgevoerd. Ondanks deze druk kan echter thans worden geconstateerd dat de sectoren
bestuursrecht op dit moment naar behoren functioneren.
Een bevredigende beleidsvoorbereiding en implementatie van de eerste fase HRO
kunnen behalve uit een analyse van het verloop van het voorbereidings- en
implementatieproces en de mate waarin een win-win-situatie is gecreëerd, ten
derde uit de feitelijk gerealiseerde structuurveranderingen worden afgeleid. Het
gaat hierbij enerzijds om de beoordeling in welke mate de omvorming van de
voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten tot sectoren bestuursrecht
van de rechtbank daadwerkelijk tot structurele wijzigingen heeft geleid en anderzijds om de mate waarin de eerste fase HRO een bijdrage levert aan het streven
naar integratie.

Wat betreft het eerste punt kan worden vastgesteld dat de eerste fase HRO niet

243
beperktis gebleven tot het vervangen van de borden `raden van beroep' door
`sectoren bestuursrecht'. Zo is bij het ondersteunend personeel een verdere doorvoering van een verticale functiescheiding gerealiseerd. Afhankelijk van de
zwaarte van een zaak kan een deel van de voorbereidende werkzaamheden door
een adjunct-gerechtssecretaris, een gerechtssecretaris en een senior-gerechtssecretaris worden verricht. Daarnaast is een nieuwe functie gecreëerd, namelijk die
van stafjurist. Deze is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de sectorvoorzitter, het ontwikkelen van beleidsregels voor de sector, etc. Tevens is de éénop-één relatie met het verdwijnen van de raden van beroeplAmbtenarengerechten
losgelaten. Met andere woorden niet iedere rechter heeft de beschikking over een
vaste gerechtssecretaris. Ook onder de rechters heeft een verdere functieverdeling in horizontale zin plaatsgevonden. De bestuursrechters dienen zich veelal
naast de behandeling van sociale zekerheidszaken te specialiseren in een deel van
het nieuwe rechtsgebied (het ex-Arob-recht). Afhankelijk van de grootte van een
sector bestuursrecht worden één of ineer gespecialiseerde kamers of afdelingen
gecreëerd die verantwoordelijk worden gesteld voor de afdoening van een
bepaald gebied van het bestuursrecht.
Wat betreft de mate waarin de eerste fase HRO aan een integratie van (de
organisatie van) het recht heeft bijgedragen, dient te worden teruggegrepen op de
percepties van de betrokken actoren op dit punt. In paragraaf 7.4.1 is reeds
aangegeven dat hierbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen de mate
waarin de eerste fase HRO een bijdrage heeft geleverd aan een personele,
structurele, processuele en culturele integratie. Over de personele integratie is
reeds eerder vermeld dat de geïnterviewde voorzitters van de sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten van mening zijn dat bestuursrechters
weinig van sector veranderen of dat zij tegelijkertijd in een andere sector van de
rechtbank worden ingezet. Mede door de sterke instroom van sociale zekerheidszaken en de groeiende werklast bij de andere sectoren van de rechtbank
blijft de roulatie tot een enkele bestuursrechter beperkt. Rechtbankpresidenten en
voorzitters van de sectoren bestuursrecht tekenen hierbij echter wel aan dat, na
een zekere gewenningsperiode van de sectoren bestuursrecht, in de toekomst
meer gerouleerd zal gaan worden.

Met betrekking tot de mate waarin een structurele integratie is bewerkstelligd
wordt door de geïnterviewde sectorvoorzitters en rechtbankpresidenten geconcludeerd dat de sector bestuursrecht een volwaardig onderdeel van de rechtbank
is geworden. Niet alleen de klassieke zaken die onder de competentie van de
voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten vallen worden door deze
sectoren afgedaan, maar ook zaken die betrekking hebben op het ex-Arob-recht.
Ten aanzien van de processuele integratie zijn de geïnterviewde actoren van
mening, dat niet zozeer sprake is van een integratie tussen verschillende rechtsgebieden (bijvoorbeeld het burgerlijk recht en het bestuursrecht), maar van
afstemming. Zo worden in een aantal sectoren bestuursrecht `combi-kamers'
toegepast, wanneer in een bestuursrechtelijk geschil zich een schadeaspect
voordoet. In een dergelijke situatie neemt, naast de bestuursrechter, tevens een
rechter van de civiele sector in de kamer zitting.
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De actoren geven aan dat sprake is van een culturele integratie, in de zin dat
de `werk- en managementcultuur' van de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten mede onder invloed van de eerste fase HRO door de andere
sectoren van de rechtbank wordt overgenomen. Niet alleen is de aandacht van
rechters georiënteerd op de inhoudelijke kwaliteit van vonnissen, maar ook op de
snelheid waarmee zaken moeten worden afgedaan. Binnen het bestuursprocesrecht zijn bijvoorbeeld tal van artikelen te vinden die gericht zijn op het zo snel
mogelijk afdoen van een geschil, zoals het achterwege laten van een zitting, een
versnelde of een vereenvoudigde behandeling van het geschil. Ook binnen de
andere sectoren is een ontwikkeling in de richting van het versneld behandelen
van zaken waarneembaar. Zo dienen bijvoorbeeld de politierechters als unusrechter in een hoog tempo zgn. `AU-zaken' (Aanhouden en Uitreiken-zaken), dat wil
zeggen: eenvoudige misdrijfzaken, af te doen'Z (tabel 7.6).

Tabel 7.6

Beoordeling beleidsvoorbereiding en implementatie eerste fase
HRO

Criterium

Eerste fase HRO

Win-win-situatie

ja

Verloop beleidsvoorbereiding en implementatieproces

door alle actoren als bevredigend
ervaren

Feitelijke gerealiseerde structuurveranderingen en gepercipieerde
integratiemogelijkheden

- veel structuurveranderingen gerealiseerd
- integratie is vooralsnog beperkt
gebleven

7.7

Beoordeling van de `kaderschepping' tweede fase HRO (1996)

De `kaderschepping' rond de tweede fase HRO is vooralsnog in een onbesliste
strijd tussen de kantonrechters enerzijds en het ministerie van Justitie anderzijds
geëindigd. De percepties met betrekking tot het nut van de tweede fase HRO
lopen sterk uiteen. Het ministerie van Justitie is van mening dat door de integratie de voordelen van het kantongerecht behouden zullen blijven en dat zelfs een
verbreiding van deze voordelen over de andere sectoren van de rechtbank zal
plaatsvinden. De kantonrechters daarentegen zien juist alleen maar nadelen
verbonden met de implementatie van de tweede fase HRO. Een verklaring voor
het verschil in percepties tussen de actoren is mede gerelateerd aan de aard van
de rechterlijke organisaties. Kantonrechters zijn namelijk solisten die expliciet
tz Gemiddeld genomen wordt door een politierechter op de zitting voor een AU-zaak
ca. vijf à tien minuten uitgetrokken, wanneer een verdachte niet op de zitting verschijnt.
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voor de functie van kantonrechter hebben gekozen vanwege het individuele en
het zelfstandige karakter van deze functie. Rechtbankrechters zijn veeleer `collegiaal' ingesteld, dat wil zeggen dat rechters gewend zijn onderling samen te
werken, bijvoorbeeld via een deelname aan een meervoudige kamer of inet
behulp van het voeren van rechterlijk overleg. Binnen kantongerechten vindt
slechts in zeer beperkte mate overleg plaats. De nadruk ligt op het behalen van
een zo hoog mogelijke produktie. Op grond van het bovenstaande kan worden
geconcludeerd dat kantongerechten sterk autonome eenheden zijn. Als gevolg van
de tweede fase HRO zal deze autonomie verdwijnen en plaatsmaken voor hiërarchie. De kantonrechter wordt onder het gezag van de rechtbankpresident geplaatst. De inzet van rechters in de tweede civiele sector zal hierdoor niet alleen
afhankelijk zijn van de wens van de zittende kantonrechters, maar ook van de
overige leden van het dagelijks bestuur van de rechtbank. Omdat de huidige
resultaten van de `kaderschepping' in de ogen van de kantonrechters geringe
waarborgen voor de bescherming van hun autonome positie bieden, is de steun
voor de uitvoering van de integratie onder de kantonrechters zeer beperkt.
Kantonrechters stellen dat door het ministerie van Justitie onvoldoende rekening
wordt gehouden met de belangen van deze groep.
In tegenstelling tot de eerste fase HRO, waarbij een `win-win-situatie' is
gecreëerd, zien de kantonrechters in het begin van 1995 alleen maar een `winstverlies-situatie' ontstaan indien het plan rond de tweede fase HRO in zijn huidige
vorm wordt geïmplementeerd. Winst voor de rechtbanken, omdat deze de
beschikking krijgen over een extra groep ervaren rechters, die mede kunnen
worden ingezet om de achterstanden van de rechtbank weg te werken en jonge
rechters te kunnen opleiden. De kantonrechters zien niet alleen een verlies
ontstaan vanwege het feit dat de autonome positie van de kantongerechten
verloren gaat. Ook met de sluiting van een groot aantal kleine kantongerechten
zal, naar het oordeel van de kantonrechters, één van de belangrijkste doeleinden
van de HRO teniet worden gedaan, namelijk cliëntgerichtheid. Door het aantal
gerechten in eerste aanleg te verminderen wordt de geografische bereikbaarheid
ten behoeve van justitiabelen verminderd en neemt het laagdrempelige karakter
van de rechtspraak af, doordat het kantongerecht in het gebouw van de rechtbank
wordt gehuisvest, aldus de kantonrechters.
Omdat de sleutel van het verzet van de kantonrechters is gelegen in het verlies
van autonomie, is door de kantonrechters gezocht naar een oplossing voor het
behoud ervan. Door middel van een voorstel met betrekking tot het maken van
onderlinge afspraken tussen kantonrechters in een arrondissement, het creëren
van een kantonrechtersvergadering (een soort dagelijks bestuur van het arrondissementskantongerecht) wordt gepoogd de kwetsbaarheid van de kleine kantongerechten te verminderen en de rechtseenheid te bevorderen. Het ministerie van
Justitie en de rechtbanken zijn van mening dat hiermee uiteindelijk geen `winwin-situatie' kan worden gecreëerd. Alleen de kantonrechters boeken `winst' en
de rechtbanken niet. Ondanks dat het ministerie van Justitie blijft vasthouden aan
een integratie heeft het departement in de loop van 1995, als compromis, ingestemd met het `opknippen' van het implementatieproces in drie stappen (voorin-
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tegratie, bestuurlijke integratie en inhoudelijke integratie). Daarnaast zijn de
criteria met betrekking tot het nevenlokatiebeleid aangepast. Door middel van
deze wijzigingen wordt door het ministerie van Justitie getracht de `winst-verliessituatie' om te zetten in een `win-win-situatie'.
Ondanks dat het ministerie van Justitie bereid is de bovengenoemde concessies
aan de kantonrechters te doen, stellen de kantonrechters hoge eisen aan een
organisatorische integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Zo moeten extra waarborgen worden geschapen voor het
behoud van de identiteit van de sector kantonzaken door bijvoorbeeld de wettelijke termijnen met betrekking tot de instandhouding van deze sector te verlengen13. Daarnaast dient de groep van kantonrechters een beslissende stem te
krijgen in de keuze om bepaalde rechtbankrechters in de tweede civiele sector te
laten werken, etc. Bij het verlenen van dergelijke vergaande garanties aan de
kantonrechters treedt er echter wederom voor de rechtbank een `winst-verlies'situatie op. Van een daadwerkelijke integratie is dan geen sprake. Het voordeel
voor de rechtbank met betrekking tot de integratie is immers gelegen in de
samenwerking tussen de kantonrechters en de rechtbankrechters.
In de `kaderschepping' tweede fase HRO is - zij het in beperkte zin `cognitieve fixatie' opgetreden (Termeer, 1993). De kantonrechters lijken te
volharden in hun eigen standpunt en slechts in beperkte mate begrip te tonen
voor de doelen en belangen die door het ministerie van Justitie en de rechtbanken
worden nagestreefd. Het is dan ook niet zo eenvoudig om tot een volgende
`besluitvormingsronde' (Teisman, 1992) over te gaan, ofwel voortgang te boeken
in het zoeken naar een gemeenschappelijk kader, waarbinnen de implementatie
van de tweede fase HRO kan worden uitgevoerd. Om het besluitvormingsproces
rond de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO te bespoedigen is het
noodzakelijk dat actoren bereid zijn te zoeken naar mogelijkheden voor het
creëren van win-win-situaties c.q. een situatie waarbij sprake is van `doelvervlechting' (Teisman, 1992). Bij een dergelijk zoekproces kan gebruik worden
gemaakt van verschillende netwerkmanagementtechnieken (zie Koppejan e.a.,
1993; Koppejan, 1993; Termeer, 1993; Teisman, 1992; Grin en Van de Graaf,
1994). Hierbij is met name de toepassing van `spelmanagement' als één bepaalde
vorm van netwerkmanagement van belang (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993:
234). Spelmanagement kan worden beschouwd als een verzameling van technieken die gericht zijn op het beïnvloeden van interactieprocessen tussen actoren,
waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en de beperkingen die
zich binnen een netwerk voordoen (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993: 234).
Klijn, Koppejan en Termeer onderscheiden bij spelmanagement vier activiteiten,
te weten het strategisch inspelen op (1) relaties tussen actoren, (2) de bestaande
verdeling van hulpbronnen, (3) interactieregels en (4) percepties (Klijn, Koppejan, Termeer, 1993: 235-236).

Bij het strategisch inspelen op relaties van actoren gaat het om een proces van
t3 Thans is afgesproken dat een tweede civiele sector tot vijf jaar na de integratíe
binnen een rechtbank aanwezig dient te zijn.
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`selectief activeren' (Termeer in Koppejan e.a., 1993: 107). Actoren kunnen
worden ingeschakeld (geactiveerd), wanneer deze over een onmisbare hulpbron
beschikken of vanwege het feit dat hun participatie meerwaarde oplevert. Wat
betreft de tweede fase HRO geldt dat op dit punt weinig te beïnvloeden valt. Het
ministerie van Justitie is immers verplicht de functionele autoriteiten van de
rechtbanken en de kantongerechten in de beleidsdiscussie te betrekken.
Hetinspe(en op de verdeling van hulpbronnen heeft onder andere betrekking
op het mobiliseren van steun bij één actor of bij een coalitie van actoren. Ook
hierbij geldt dat het ministerie van Justitie voor de implementatie van de tweede
fase HRO steun van de functionele autoriteiten van de rechtbanken verkrijgt, dit
vanwege het feit dat de rechtbanken `winstkansen' zien. Het strategisch inspelen
op interactieregels is gerelateerd aan het op een zodanige manier wijzigen of
toepassen van bepaalde procedurele regels in de beleidsvoorbereiding dat hiermee
snelheidswinst in het besluitvormingsproces kan worden geboekt. Snellen spreekt
in een dergelijke situatie van `sturing door procedurering' (Snellen, 1987: 24).
Een laatste activiteit die verbonden is met spelmanagement betreft het strategisch inspelen op percepties van actoren (Klijn, Koppejan, Termeer, 1993: 235236). De percepties van actoren moeten hierbij op een zodanige wijze op elkaar
worden afgestemd dat voortgang in het proces van beleidsvoorbereiding kan
worden geboekt. Voor de tweede fase HRO gaat het om de opdracht om de
gepercipieerde `winst-verlies-situatie' om te vormen tot een `win-win-situatie'.
Als namelijk sprake is van een gemeenschappelijke beeldvorming c.q. van
congruente betekenissen (Snellen, 1987; Grin en Van de Graaf, 1994) tussen het
ministerie van Justitie, de kantonrechters en de functionele autoriteiten van de
rechtbanken, dan kunnen gunstige condities worden gecreëerd ten behoeve van
de implementatie van de tweede fase HRO. Er is dan in een dergelijke situatie
geen sprake meer van `hindermacht', zodat in de sfeer van gezamenlijkheid tot
een bevredigende oplossing met betrekking tot de wijze waarop de implementatie
van deze fase dient te geschieden kan worden gekomen. De weg om tot een
dergelijke situatie te komen, is afhankelijk van de mate waarin tijdens de `kaderschepping' tweede fase HRO gebruik wordt gemaakt van technieken om de
percepties in één gezamenlijke richting te leiden. Interventietechnieken, beleidsexercities, het bevorderen van reflectie, proefondervindelijk leergedrag, etc. zijn
voorbeelden van dergelijke technieken (Grin en Van de Graaf, 1994: 347;
Termeer in Koppejan e.a., 1993: 112-119).

7.8

Slot

Het proces van beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de eerste en tweede fase
HRO vindt binnen een beleidsnetwerk plaats. In dat netwerk is een centrale rol
voor het ministerie van Justitie en vertegenwoordigers van de rechterlijke macht
(kantonrechters, rechtbankrechters, leden van de Raad van State, etc.) weggelegd. Deze actoren bepalen primair de randvoorwaarden, waarbinnen de implementatie van de eerste fase HRO en de tweede fase HRO dient te geschieden.
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Het kenmerkende van het beleidsnetwerk HRO is dat de interdependentie
tussen de deelnemende actoren groot is. Zo is aan de ene kant de rechterlijke
macht voor de verkrijging van personele en materiële hulpbronnen sterk athankelijk van het ministerie van Justitie, terwijl aan de andere kant het ministerie van
Justitie voor het welslagen van de HRO afhankelijk is van steun van de rechterlijke macht. Naast een grote mate van interdependentie tussen actoren, wordt het
beleidsnetwerk HRO getypeerd als een, ten opzichte van de omgeving, gesloten
en sterk geprofessionaliseerd netwerk. Rechters en (wetgevings-)ambtenaren
bepalen voornamelijk de invulling van de eerste en de tweede fase HRO.
Cliënten van de HRO, zoals bestuursorganen, advocaten en burgers worden niet
of nauwelijks bij de beleidsvoorbereiding betrokken.
Als wordt gekeken naar de wijze waarop binnen het beleidsnetwerk HRO de
implementatie van de eerste fase HRO is voorbereid (de eerste `kaderschepping')
en de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO (de tweede `kaderschepping') geschiedt, dan valt op dat actoren in het beleidsproces vanuit verschillende
rollen opereren. Het ministerie van Justitie bekleedt, als initiatiefnemer van de
HRO, de rol van `initiator'; de rechterlijke macht (Raad van State, kantongerechten en rechtbanken) de rol van `reactor'. Met het laatste wordt bedoeld dat
tijdens de onderhandelingen over de invulling van de eerste en tweede fase HRO
de vertegenwoordigers van de rechterlijke macht voornamelijk reageren op
plannen, zoals deze door het ministerie van Justitie worden ontwikkeld. Zowel
tijdens de `kaderschepping' van de eerste fase HRO als de `kaderschepping' van
de tweede fase HRO worden, afhankelijk van hun rol, door actoren verschillende
strategieën toegepast om zoveel mogelijk `winst' te behalen. In het geval van de
eerste fase HRO zijn het vooral de voormalige leden van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de functionele autoriteiten van de rechtbanken die
winstmogelijkheden zien in een integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. De mogelijkheid om exArobzaken bij de sectoren bestuursrecht te kunnen behandelen, de benoeming
van leden van de raden van beroeplAmbtenarengerechten als `gewoon' lid van de
rechterlijke macht, de vergroting van mobiliteitsmogelijkheden van bestuursrechters en de vermindering van de kwetsbaarheid van met name kleine rechtbanken vormen voor de functionele autoriteiten van de rechtbanken en de raden
van beroep~Ambtenarengerechten voldoende reden om de implementatie van de
eerste fase HRO te ondersteunen. De enige actor die weinig baat bij de invoering
van de eerste fase HRO heeft, betreft de Raad van State. Deze dient namelijk
een deel van zijn rechtsprekende taken aan de rechtbanken af te staan. Daarnaast
moet de Raad als gevolg van de uitvoering van de eerste fase HRO formatieplaatsen inleveren.
Omdat de invoering van de eerste fase HRO `winst' voor de raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken oplevert, passen deze actoren
tijdens de implementatie van de eerste fase HRO (de `toepassing') dan ook een
`coóperatieve' strategie toe. Reeds in een vroeg stadium worden contacten tussen
de raden van beroep~Ambtenarengerechten en de rechtbanken gelegd, teneinde
de uitvoering van de integratie van de raden van beroep~Ambtenarengerechten en
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de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl op een adequate wijze voor te bereiden. De feitelijke implementatie geschiedt overigens niet zonder problemen. Een
stijgende instroom van sociale zekerheidsgeschillen, de invoering van het nieuwe
bestuursprocesrecht, de introductie van het Berber-informatiesysteem en de personele problematiek zorgen ervoor dat de opbouw van de sectoren bestuursrecht
bij de rechtbanken niet zonder problemen verloopt. Ondanks het feit dat bovengenoemde factoren de uitvoering van de eerste fase HRO hebben gecompliceerd
zijn de geïnterviewde voorzitters van de sectoren bestuursrecht en de rechtbankpresidenten tevreden over het uiteindelijke resultaat, dat wil zeggen: een naar
behoren functionerende sector bestuursrecht.
Voor wat betreft de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO (de tweede
`kaderschepping') geldt dat de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, in de ogen van de kantonrechters, vooral `winst'
oplevert voor de rechtbanken. De rechtbanken krijgen namelijk onder invloed
van deze integratie de beschikking over extra groep ervaren rechters (de kantonrechters). In tegenstelling tot de eerste fase HRO, waarbij een `win-win-situatie'
is gecreëerd, zien de kantonrechters alleen maar een `winst-verlies-situatie'
ontstaan. Verlies voor de kantonrechters vanwege het feit dat door de integratie
de autonome positie van de kantonrechters wordt aangetast en door de sluiting
van enkele kleine kantongerechten de cliëntgerichtheid wordt verminderd. De
kantonrechters zijn van mening dat de problemen van de kantongerechten (gebrek aan rechtseenheid, grote kwetsbaarheid, etc.) ook op een andere wijze
kunnen worden opgelost, namelijk door de kantongerechten op arrondissementsniveau samen te voegen. Het ministerie van Justitie stelt zich op het standpunt
dat de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl het centrale uitgangspunt van de tweede fase HRO dient te zijn en
niet het behoud van zelfstandigheid van de kantongerechten. Dit betekent overigens niet dat het ministerie van Justitie geenszins bereid is concessies aan de
kantonrechters te verlenen. Door middel van het aanpassen van de criteria met
betrekking tot de nevenlokaties en door de implementatie van de tweede fase
HRO via een geleidelijk proces in te voeren, tracht het departement enkele
`pijnpunten' uit het wetsvoorstel tweede fase HRO weg te nemen. De vraag is
echter of hiermee voldoende gunstige condities zijn geschapen voor de implementatie van de tweede fase HRO. In hoofdstuk acht wordt een antwoord op
deze vraag gegeven. Daarnaast wordt aangegeven hoe met behulp van netwerkmanagement naar mogelijkheden kunnen worden gezocht om de `winst-verliessituatie' om te buigen in de richting van een `win-win-situatie'. Voorts worden,
ter afsluiting van het hoofdstuk, de belangrijkste conclusies op een rij gezet.
Hierbij zal tevens worden gekeken naar de leerervaringen inzake het verloop van
de eerste fase HRO ten behoeve van de implementatie van de tweede fase HRO.

Hoofdstuk 8
Uitvoeringscondities tweede
fase HRO: een blik naar de toekomst

S.1

Inleiding

De `kaderschepping' en `toepassing' van de eerste fase HRO zijn in 1994 naar
het oordeel van de betrokken actoren op een bevredigende wijze afgerond. De
`kaderschepping' rond de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl is daarentegen in 1996 nog in volle gang. Zoals in het
vorige hoofdstuk reeds is aangegeven, komen de probleemdefinities, doelen en
belangen van de kantonrechters en de `initiator' van de HRO, het ministerie van
Justitie, slechts in beperkte mate met elkaar overeen. Daar waar de uitvoering
van de eerste fase HRO voor met name de rechtbanken en het ministerie van
Justitie een `win-win-situatie' heeft opgeleverd, is dit voor de tweede fase HRO
vooralsnog niet het geval. De problemen die door het ministerie van Justitie ten
aanzien van het functioneren van de kantongerechten worden geschetst kunnen
volgens de kantongerechten ook worden opgelost zonder dat van een organisatorische integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl sprake hoeft te zijn. Bovendien vragen de kantonrechters zich af of
de huidige structuur van de rechterlijke organisatie, met afzonderlijke kantongerechten en rechtbanken, voor de justitiabelen zoveel onduidelijkheid met zich
brengt dat een integratie noodzakelijk is. De keuze voor een integratie van de
`eerstelijns' gerechten is naar het oordeel van de kantonrechters een betwistbare
oplossing en bovendien in strijd met het belang van de kantonrechters bij het
behoud van hun autonome positie en hun eigen identiteit. Zij prefereren een
oplossing, waarbij onderlinge afspraken tussen de kantonrechters met behulp van
convenanten worden gemaakt en tot de vorming van arrondissementale kantongerechten `nieuwe stijl' wordt overgegaan. Daar waar de kantonrechters dit als een
ideaal eindmodel zien, zijn het ministerie van Justitie en ook de functionele
autoriteiten van de rechtbanken van mening dat dit slechts een groeimodel is
richting een daadwerkelijke integratie van de rechtbanken en de kantongerechten
in rechtbanken nieuwe stijl.
In de beleidsvoorbereiding (`kaderschepping') van de tweede fase HRO is in
het begin van 1995 - zij het in beperkte mate -`cognitieve fixatie' (Termeer,
1993: 262) opgetreden. De kantonrechters, de functionele autoriteiten van de
rechtbanken en het ministerie van Justitie blijken in deze periode slechts in
beperkte mate bereid te zijn om kennis te nemen van en begrip te tonen voor
elkaars belangen, na te streven doelen en gehanteerde probleemdefinities. Hierdoor is een situatie ontstaan, waarbij (nog) geen goede basis is gelegd voor
gunstige uitvoeringscondities met betrekking tot de tweede fase HRO. Teneinde
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dergelijke gunstige condities te kunnen creëren is het aanbevelenswaardig,
rekening houdend met de ervaringen opgedaan met de `kaderschepping' en
`toepassing' van de eerste fase HRO `spelmanagementtechnieken' als onderdeel
van netwerkmanagement toe te passen (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993: 234;
Koppejan e.a., 1993). Gestreefd moet worden naar `co-produktie' (Huigen,
1994). Dat wil zeggen een situatie waarbij de betrokken actoren in een proces
van gemeenschappelijke beeldvorming (Snellen 1987) of door middel van het
streven naar `congruente betekenissen' (Grin en Van de Graaf 1994: 350) in de
sfeer van gezamenlijkheid de uitvoeringskaders met betrekking tot de tweede fase
HRO vaststellen. Om tot co-produktie te komen is het voor de tweede fase HRO
noodzakelijk bepaalde spelmanagementtechnieken in te zetten. Aan het slot van
hoofdstuk zeven zijn vier aangrijpingspunten voor spelmanagement aangegeven,
te weten het strategisch inspelen op (1) relaties tussen actoren, (2) de bestaande
verdeling van hulpbronnen, (3) interactieregels en (4) percepties (Klijn, Koppejan
en Termeer, 1993: 235-236). In dat hoofdstuk is gesteld dat wat betreft het
strategisch inspelen op de relaties van actoren via een proces van `selectief
activeren' weinig beïnvloedingsmogelijkheden voor de tweede fase HRO aanwezig zijn (Termeer in Koppejan e.a. 1993: 107). Immers de actoren die bij de
beleidsvoorbereíding van de tweede fase HRO rechtstreeks betrokken zijn,
namelijk de kantonrechters, de functionele autoriteiten van de rechtbanken en het
ministerie van Justitie, nemen alle deel aan de beleidsdiscussie. Met andere
woorden: géén van de direct betrokken actoren is uitgesloten van de `kaderschepping'. Wèl is sprake van een specifieke rolverdeling in de beleidsvoorbereiding
en -uitvoering. Het ministerie van Justitie opereert als `initiator' in dit proces,
terwijl de andere actoren (kantonrechters en functionele autoriteiten van rechtbanken) als `reactoren' optreden. Daarnaast geldt voor het beleidsnetwerk HRO
dat de cliënten van deze beleidsoperatie, zoals bestuursorganen, advocatuur en
burgers niet in dit netwerk zijn vertegenwoordigd.
De andere drie aangrijpingspunten vormen goede mogelijkheden om coproduktie te realiseren, dat wil zeggen gunstige uitvoeringscondities te scheppen
in de sfeer van het streven naar een gezamenlijke beleidsvoorbereiding en
beleidsuitvoering. In de eerstvolgende paragrafen zal voor ieder aangrijpingspunt
worden aangegeven of het ministerie van Justitie spelmanagement toepast en zo
nee op welke wijze deze techniek een bijdrage kan leveren aan de verbetering
van de uitvoeringscondities ten behoeve van de tweede fase HRO.

8.2

Strategisch inspelen op de verdeling van hulpbronnen

Eén van de kenmerken van een beleidsnetwerk is dat actoren wederzijds van
elkaar afhankelijk zijn (zie o.a. De Bruin en Ten Heuvelhof, 1991: 28 e.v.;
Teisman, 1992: 52-53; Koppejan e.a., 1993: 19). Deze wederzijdse afhankelijkheid kan op een strategische wijze worden benut om tot co-produktie te komen.
Sturing van wederzijdse afhankelijkheden (Bekkers, 1993: 101) is gericht op het
op een zodanige wijze beïnvloeden van de verdeling van de hulpbronnen dat
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mogelijkheden kunnen ontstaan voor het creëren van `win-win-situaties'. Via
sturing van wederzijdse athankelijkheden kan worden getracht het `verlies' van
een actor te compenseren door bepaalde wensen van deze actor te honoreren of
door op bepaalde punten concessies te verlenen.
Een dergelijk mechanisme wordt reeds door het ministerie van Justitie benut
om voortgang in het proces van de `kaderschepping' van de tweede fase HRO te
boeken. De actor die het minst gebaat is bij de implementatie van deze fase en
het meeste verlies moet incasseren zijn de kantonrechters. In 1993 is getracht een
compensatie voor het verlies aan zelfstandigheid te bieden door een rechtspositieakkoord af te sluiten. In het akkoord tussen het ministerie van Justitie en de
NVvR zijn rechtspositionele afspraken gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld het
principe dat de zittende kantonrechters hun huidige takenpakket mogen blijven
behouden. Bovendien zijn extra promotieplaatsen bij de gerechtshoven voor de
kantonrechters in het vooruitzicht gesteld. In de ogen van de kantonrechters gaat
echter deze compensatie niet ver genoeg. Een van de grote bezwaarpunten betreft
namelijk het feit dat de kantonrechters vrezen voor een verlies van hun eigen
identiteit.
In aanvulling op de reeds verleende rechtspositionele garanties is het wenselijk
dat aandacht wordt geschonken aan het zoeken naar mogelijkheden om de eigen
identiteit van de kantonrechters in de rechtbank nieuwe stijl zoveel mogelijk te
beschermen. Hiermee kan extra steun van de kantonrechters voor de implementatie van de tweede fase HRO worden verkregen. Kantonrechters zien zichzelf als
professionals, die in een grote mate van zelfstandigheid rechtspraak zonder
verplichte procesvertegenwoordiging bedrijven. De vrees bestaat dat de eigen
professionele identiteit wordt aangetast, wanneer zij moeten opgaan in het geheel
van de rechtbankorganisatie en dat het specifieke karakter van de kantonrechtspraak zal verdwijnen. Om deze vrees weg te nemen kunnen tussen de kantonrechters en de functionele au[oriteiten van de rechtbanken afspraken worden
gemaakt over de manier waarop de eigen identiteit het best kan worden beschermd. Bijvoorbeeld door de kantonrechters op een aparte `afdeling' in het
gerechtsgebouw te situeren en door afzonderlijke balies te creëren; één voor de
tweede civiele sector en één voor de overige sectoren van de rechtbank. Hiermee
kan tegemoet worden gekomen aan de wens van de kantonrechters om in ieder
geval in `fysiek' opzicht een eigen gezicht binnen de nieuwe rechtbank te verkrijgen.
Een andere mogelijkheid om voortgang in de `kaderschepping' te boeken
betreft de keuze om een ontkoppeling aan te brengen tussen het nevenlokatiebeleid van het ministerie van Justitie en de implementatie van de tweede fase HRO.
Het op een andere wijze vormgeven van het nevenlokatiebeleid kan door het
ministerie van Justitie als `wisselgeld' (Mastenbroek, 1987) in de onderhandelingen met de kantonrechters worden benut. Door concessies op dit punt aan de
eisen van de kantonrechters te bieden kan wellicht een bredere steun voor de
tweede fase HRO worden verworven.
Tijdens de afronding van deze studie is naar voren gekomen dat de criteria voor

254
de vaststelling van nevenlokaties op een zodanige wijze worden gewijzigd dat
enkele belangrijke `pijnpunten' rond de integratie van de kantongerechten en de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl worden weggenomen.

8.3

Het strategisch inspelen op interactieregels

Actoren moeten ten tijde van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op de
hoogte te zijn van de wijze waarop men met elkaar dient om te gaan. Met behulp
van interactieregels (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993: 236; Klijn in Van
Heffen en Van Twist, 1993: 236-237) kan een beleidsproces worden gestructureerd en het verloop ervan worden beïnvloed. Als wordt gekeken naar de `kaderschepping' tweede fase HRO dan wordt geconstateerd dat het proces van beleidsvoorbereiding in het begin van 1995 een sterk `top down'-karakter kent. Het
ministerie van Justitie bepaalt grotendeels zelfstandig de randvoorwaarden,
waarbinnen de HRO gestalte dient te worden gegeven en de `uitvoerders', dat
wil zeggen de kantonrechters en de functionele autoriteiten van de rechtbanken,
kunnen slechts in beperkte mate invloed uitoefenen op de wijze waarop de
tweede fase HRO feitelijk moet worden ingevuld. Om `co-produktie' te realiseren is het wenselijk dat het ministerie van Justitie, als `initiator' van de HRO, de
bereidheid toont de interactieregels met betrekking tot de tweede fase HRO te
wijzigen. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een oplossing, waarbij op
grond van overeenstemming over de definitie van het probleem ten aanzien van
het functioneren van de rechterlijke organisatie in de sfeer van gezamenlijkheid
gezocht wordt naar bepaalde oplossingen. Een integratie van de kantongerechten
en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl is één oplossing, de vorming van
arrondissementale kantongerechten een andere.
Een tweede mogelijkheid, die overigens reeds door het ministerie van Justitie
wordt toegepast, betreft het `opknippen' van het beleidsproces in kleine onderdelen. In plaats van een volledige integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl kan ervoor worden gekozen om via geleidelijke
stappen tot een dergelijke integratie over te gaan. In de loop van 1995 zijn de
kantonrechters en het ministerie van Justitie overeengekomen dat tot een voorintegratie tweede fase HRO zal worden overgegaan. Tijdens deze voorintegratie
worden de kantongerechten op arrondissementsniveau met elkaar geïntegreerd.
Vervolgens wordt in 1997 een bestuurlijke integratie gerealiseerd, waarbij de
coórdinerende kantonrechters van de negentien arrondissementskantongerechten
in het dagelijks bestuur van de rechtbank zitting nemen. Tot slot zal in 1998 de
inhoudelijke integratie een feit moeten zijn. Tijdens deze integratie worden de
competentiegrenzen voor civiele zaken zonder verplichte procesvertegenwoordiging verhoogd.
Door het beleidsproces meer incrementeel te maken en door op een `interactieve' wijze (Teisman, 1992: 88) beleid te ontwikkelen kunnen betere kansen
voor een bevredigende uitvoering van de tweede fase HRO worden geschapen.
In plaats van een `top-down'-benadering worden de uitvoeringskaders met
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betrekking tot de tweede fase HRO op basis van gelijkwaardigheid tussen de
uitvoerende (het ministerie van Justitie) en de rechtsprekende macht vastgesteld.
Een derde mogelijkheid om strategisch in te spelen op interactieregels heeft
betrekking op het nader expliciteren van procedures in het geval dat sprake is
van een conflict-situatie. Zoals is aangegeven is in het begin van 1995 rond de
`kaderschepping' tweede fase HRO `cognitieve fixatie' (Termeer 1993) opgetreden. Om voortgang in het proces van `kaderschepping' te boeken kunnen door
de betrokken actoren regels worden geformuleerd, waarmee deze fixatie kan
worden doorbroken. Door een onathankelijke bemiddelaar in te schakelen die op
grond van zijn of haar gezaghebbende positie bij alle actoren vertrouwen wekt,
kan gepoogd worden de verschillende doelen, belangen en probleemdefinities van
de actoren op een zodanige wijze te integreren dat sprake is van een bevredigende afronding van de `kaderschepping'.

8.4

Het strategisch beïnvloeden van percepties

Ook met behulp van het strategisch beïnvloeden van de percepties van actoren
kunnen gunstige uitvoeringscondities voor de tweede fase HRO worden geschapen. Vooral deze vorm van spelmanagement biedt - naast de twee eerdergenoemde technieken - goede aangrijpingspunten om voortgang in het proces van
de `kaderschepping' van deze fase te bewerkstelligen. Immers met name de
percepties van de kantonrechters en het ministerie van Justitie over problemen,
doelen, belangen en oplossingen lopen sterk uiteen. Onder andere door middel
van uitruil van doelen, het sluiten van `package deals' of het overeenkomen van
een `agreement to disagree' (Klijn, Koppejan en Termeer, 1993: 236) kan
worden gepoogd de percepties van actoren op elkaar af te stemmen, ofwel tot
`gezamenlijke beeldvorming' (Snellen, 1987) c.q. `congruente betekeníssen'
(Grin en Van de Graaf, 1994) te komen. Technieken die hierbij kunnen worden
benut variëren van het aangaan van een dialoog, het bevorderen van een reflectieve sfeer tot en met `reframing' (Termeer in Koppejan e.a., 1993: 112-119).
Bij het laatste gaat het niet alleen om het faciliteren van een reflectieve sfeer en
het zichtbaar maken van verschillende percepties tussen actoren, maar ook om
het daadwerkelijk veranderen van percepties, gedragingen en relaties. Een
voorbeeld van reframing is de toepassing van beleidsexercities.
Bij management van percepties wordt beoogd om de soms karikaturale beelden
die actoren van elkaar koesteren zichtbaar te maken. Dit is vooral van belang om
hiermee door actoren ingenomen stellingen met betrekking tot de tweede fase
HRO op een zodanige wijze te beïnvloeden, dat voortgang in de onderhandelingen over de uitvoeringscondities kunnen worden geboekt. Overigens wordt reeds
door het ministerie van Justitie - zij het in beperkte mate - perceptiemanagement toegepast. Zo zullen ten behoeve van de voorbereiding op de tweede fase
HRO `meekijkstages' in de rechtbanken en de kantongerechten worden georganiseerd. Kantonrechters en rechtbankrechters krijgen hiermee de mogelijkheid om
een kijkje in `elkaars keuken' te nemen, dit met het oogmerk de negatieve
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beeldvorming ten aanzien van elkaars functioneren weg te nemen en wederzijds
begrip te kweken. Voorts wordt gepoogd de onzekerheid onder de kantonrechters
over het lot dat hen te wachten staat te verminderen door op een actieve wijze
voorlichting te geven over het nut van de tweede fase HRO en de manier waarop
deze moet worden uitgevoerd. Via het afleggen van bezoeken van leden van het
projectteam HRO aan de verschillende kantongerechten en de rechtbanken wordt
eveneens gepoogd steun te verwerven voor de tweede fase HRO. Het beïnvloeden van de percepties moet echter niet beperkt blijven tot de kantongerechten en
de functionele autoriteiten van de rechtbanken. Ook de `initiator' van de HRO,
het ministerie van Justitie, zal zijn percepties ten aanzien van de wijze waarop de
tweede fase HRO moet worden voorbereid en uitgevoerd dienen bij te stellen.
Inzicht in het verloop van de eerste fase HRO en de `kaderschepping' tweede
fase HRO (tot en met 1995) biedt namelijk bij uitstek een mogelijkheid om
leergedrag bij de betrokken actoren te bevorderen. Dit dient niet beperkt te
blijven tot een eenzijdige (beleids)exercitie van het ministerie van Justitie, maar
moet worden beschouwd als een proces van leren door de verschillende actoren
(Grin en Van de Graaf, 1994: 348). Het uiteindelijke doel is immers om te
komen tot gezamenlijke beeldvorming over de wijze waarop de tweede fase HRO
gestalte moet worden gegeven. Met behulp van ervaringskennis over de `kaderschepping' en `toepassing' eerste fase HRO kan de wijze waarop de beleidsvoorbereiding (`kaderschepping') en uitvoering (`toepassing') tweede fase HRO thans
gestalte wordt gegeven op een zodanige wijze worden aangepast dat hierdoor
gunstige uitvoeringscondities worden gecreëerd.
Ten aanzien van de leerervaringen die zijn opgedaan met de eerste fase HRO en
de `kaderschepping' van de tweede fase HRO dient hierbij een onderscheid te
worden gemaakt tussen (1) ervaringen op grond van de wijze waarop het beleidsproces van de eerste fase HRO is vormgegeven en (2) ervaringen op grond van
het feitelijke implementatieproces van de eerste fase HRO.

8.4.1 Leerervaringen op grond van vormgeving proces eerste fase HRO
Bij de uitvoering van de eerste fase HRO is een onderscheid gemaakt tussen een
voorintegratie en een voltooiing. Tijdens de voorintegratie zijn de tien voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten opgesplitst en geïntegreerd met de
rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, waarbij sectoren bestuursrecht zijn
gevormd. Gedurende de voltooiing eerste fase HRO is het takenpakket van deze
sectoren uitgebreid door ook het ex-Arob-recht in eerste aanleg onder de competentie van de rechtbanken te brengen. De feitelijke structurele integratie van de
raden van beroep~Ambtenarengerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe
stijl heeft dus tijdens de voorintegratie eerste fase HRO plaatsgevonden. Kenmerkend voor de wijze waarop de integratie van beide rechtsprekende organisaties
is geschied, betreft het feit dat sprake is van de toepassing van het principe van
het streven naar gelijkwaardigheid tussen de integratiepartners. Reeds in een
vroeg stadium van de voorbereiding rond de eerste fase HRO zijn de voormalige
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voorzitters van de raden van beroeplAmbtenarengerechten als lid van het dagelijks bestuur van de rechtbanken benoemd. Hierdoor krijgen zij aan de ene kant
rechtstreeks zeggenschap in het bestuur van de rechtbank, terwijl aan de andere
kant de voorzitters van de sectoren straf en civiel de mogelijkheid hebben invloed uit te oefenen op de structurele vormgeving van de sector bestuursrecht.
Het in een vroeg stadium van het implementatieproces streven naar gelijkwaardige integratiepartners wordt niet alleen verklaard door het feit dat zowel de raden
van beroeplAmbtenarengerechten als de rechtbanken `scoringskansen' (Teisman,
1992) zien, maar ook vanwege het feit dat de raden van beroeplAmbtenarengerechten als `professionele groep' (Van Delden, 1993: 191) zijn samengesmolten
met een andere `professionele groep' namelijk de rechtbanken.
Als wordt gekeken naar de tweede fase HRO dan kan worden geconstateerd
dat in het begin van 1995 onvoldoende gunstige condities aanwezig zijn om op
basis van gelijkwaardigheid tussen de kantongerechten en de rechtbanken de
integratie van beide organisaties te laten plaatsvinden. Met name de kleine
kantongerechten kenmerken zich door een lage graad van organisatie en een hoge
mate van autonomie van de kantonrechter. Er vindt binnen dergelijke kantongerechten weinig onderling overleg plaats en de rol van de ondersteuning is primair
gericht op de bevrediging van de individuele wensen en verlangens van de
kantonrechter. Van Delden spreekt in een dergelijke situatie van een `verband
van individuele professionals' (Van Delden, 1993: 191). De organisatorische
integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl
kan dus worden beschouwd als een samenvoeging van een groot aantal verbanden van individuele professionals (de kantongerechten) en een professionele
groep (de rechtbank) tot een nieuw gerecht in eerste aanleg. Met name door de
geringe onderlinge organisatie van de kantongerechten bestaat hierdoor de kans
dat de belangen van de kantonrechters onvoldoende kunnen worden beschermd
ten opzichte van de belangen van de functionele autoriteiten van de rechtbank,
met andere woorden: er zijn te weinig mogelijkheden aanwezig om het principe
van gelijkwaardigheid tussen de integratiepartners te garanderen. Een dergelijke
garantie kan echter wèl worden bewerkstelligd door middel van een `omgekeerde' voorintegratie tweede fase HRO uit te voeren, op weg naar een `voltooiing'
ervan. Deze `omgekeerde' voorintegratie is gericht op de vorming van negentien
arrondissementale kantongerechten en het verbeteren van de samenwerkingsrelaties tussen kantonrechters. Hiermee wordt een `professionele groep' van kantonrechters gevormd, die ín de sfeer van gelijkwaardigheid in contact kan treden
met de andere integratiepartner (de rechtbank) teneinde concrete afspraken te
maken over de wijze waarop de `voltooiing' tweede fase HRO in structureel
opzicht dient te worden vormgegeven.

Tegen het eind van 1995 zijn het ministerie van Justitie en de kantonrechters
overeengekomen dat tot een dergelijke voorintegratie zal worden overgegaan,
alvorens de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl te
integreren. Hiermee wordt grotendeels tegemoet gekomen aan de bovengenoemde bezwaren dat de belangen van de kantonrechters ten tijde van de implementa-
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tie van de tweede fase HRO onvoldoende kunnen worden behartigd.

8.4.2 Leerervaringen op basis van de `toepassing' eerste fase HRO
De percepties van de actoren kunnen eveneens worden beïnvloed op basis van de
ervaring die is opgedaan met de uitvoering van de eerste fase HRO. Uit het
procesverloop is naar voren gekomen dat met name de implementatie van de
voltooiing eerste fase HRO in negatieve zin is beïnvloed door externe factoren
en de uitvoering van ander beleid en wetgeving. Zo is vertraging in de uitvoering
van de eerste fase HRO opgetreden, doordat de instroom van zaken bij de Raad
van State is toegenomen. Hierdoor kan minder rechtsgeleerd en ondersteunend
personeel van de Raad worden vrijgemaakt om de sectoren bestuursrecht ondersteuning te bieden bij de behandeling van ex-Arob-zaken in eerste aanleg. Ook
de stijgende instroom van sociale zekerheidszaken bij de sectoren bestuursrecht
heeft het implementatieproces van de voltooiing eerste fase HRO gecompliceerd.
Bestuursrechters en ondersteunend personeel hebben hierdoor minder gelegenheid
gekregen om zich door middel van scholing het ex-Arob-recht eigen te maken.
Veelal is in de beginfase van de voltooiing eerste fase HRO het nieuw aangetrokken personeel binnen de sectoren bestuursrecht op het terrein van de sociale
zekerheidsrechtspraak ingezet om de grote instroom van sociale zekerheidszaken
enigszins het hoofd te kunnen bieden. Naast de toename van de instroom van
zaken heeft tevens de introductie van het nieuwe bestuursprocesrecht en de
ingebruikname van het Berber-informatiesysteem een extra druk op de sectoren
bestuursrecht gelegd. Het is immers noodzakelijk eveneens kennis te nemen van
nieuwe gerechtelijke procedures en de werking van Berber om zaakgegevens op
een adequate wijze te kunnen registreren en te verwerken. De sectoren die belast
zijn met vreemdelingenrechtspraak hebben overigens een extra last ondervonden.
In aanvulling op de voltooiing eerste fase HRO zijn bij de vijf sectoren bestuursrecht vreemdelingenkamers ingesteld die op basis van de herziene Vreemdelingenwet vreemdelingengeschillen moeten behandelen.
Als naar de `kaderschepping' tweede fase HRO wordt gekeken, dan kan
worden geconstateerd dat het ministerie van Justitie als gevolg van de ervaringen
opgedaan met de uitvoering van de eerste fase HRO nadrukkelijk rekening wil
houden met factoren die het uitvoeringsproces van de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl in negatieve zin kunnen
beïnvloeden. Met behulp van de formulering van `ijkpunten' wordt namelijk
gepoogd na te gaan of de rechtbanken en de kantongerechten in staat zijn om een
integratie tussen beide rechterlijke colleges te realiseren. De formulering van
deze ijkpunten is gebaseerd op knelpunten die zich tijdens de implementatie van
de eerste fase HRO hebben voorgedaan. Hiermee wordt voorkomen dat problemen die zich gedurende de eerste fase HRO zijn opgetreden, ook in de tweede
fase HRO zullen optreden.
Eén van de ijkpunten heeft betrekking op de personele bezetting van de rechtbank nieuwe stijl. Periodiek zal worden gemonitored of de totale capaciteit van
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de rechtbank nieuwe stijl voldoende is om de werklast te kunnen dragen. Een
tweede ijkpunt is gerelateerd aan het opleiden van rechtsgeleerd en ondersteunend personeel. Ten tijde van de implementatie van de tweede fase HRO dient
te worden gewaarborgd dat de tweede civiele sector van de rechtbank over
voldoende ervaren opgeleid rechtsgeleerd en ondersteunend personeel beschikt.
Het derde ijkpunt is verbonden met de zaakontwikkeling bij de rechtbanken en
de kantongerechten. Periodiek wordt gemeten hoe het verloop van het zaakaanbod binnen de kantongerechten en de rechtbanken verloopt. Als laatste ijkpunt
wordt aandacht besteed aan de afstemming tussen de informatiesystemen van de
civiele sector van de rechtbanken (systeem Civiel) en de systemen van de kantongerechten (systeem NKP). Mede gelet op de ervaringen opgedaan met de invoering van Berber zal tijdig aandacht aan de integratie van beide systemen worden
geschonken.
Het leergedrag dat met betrekking tot het bovengenoemde plaatsvindt staat
bekend als `single-loop learning' (Morgan, 1986: 88). Dat wil zeggen dat een
actor in staat is om bepaalde afwijkingen van de gestelde uitvoeringsnormen
waar te nemen en te corrigeren. Op grond van kennis opgedaan met de implementatie van de eerste fase HRO worden uitvoeringsnormen geformuleerd,
waaraan voldaan moet zijn, alvorens tot een verantwoorde implementatie van de
tweede fase HRO kan worden overgegaan. Indien blijkt dat afgeweken wordt van
de uitvoeringsnormen (`ijkpunten'), dan wordt eventueel besloten tot een uitstel
van de uitvoering van deze fase. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het
ministerie van Justitie - op basis van het verloop van de eerste fase HRO gedurende de `kaderschepping' van de tweede fase HRO ook `double-loop learning' (Morgan, 1986: 88) is gaan toepassen. Dit betekent dat niet alleen wordt
gekeken naar in hoeverre afwijkingen van de uitvoeringsnormen zijn te constateren, maar dat ook de relevantie van de normen c.q. de inhoud van het beleidsproces zèlf ter discussie worden gesteld.
Nadat in het begin van de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO het
ministerie van Justitie voornamelijk via een `top-down'-benadering heeft getracht
de koers van het beleidsproces te bepalen, wordt in de loop van 1995 duidelijk
dat dit niet leidt tot voldoende voortgang ín het besluitvormingsproces. Met name
de weerstand van de kantonrechters tegen het plan om de kantongerechten en de
rechtbanken in 1997 te integreren leidt ertoe dat naar andere oplossingen moet
worden gezocht om tot een bevredigende afronding van de `kaderschepping'
tweede fase HRO te komen. De sleutel tot succes lijkt hierbij gelegen te zijn in
de keuze om het uitvoeringsproces geleidelijk gestalte te geven. Net als bij de
eerste fase HRO wordt ten behoeve van de tweede fase HRO een voorintegratie
voorgesteld. Nadat deze voorintegratie tweede fase HRO is afgerond zal vervolgens een bestuurlijke integratie plaatsvinden. Tot slot wordt in 1998 een inhoudelijke integratie afgerond, waarbij de competentiegrenzen voor civiele zaken
zonder verplichte procesvertegenwoordiging worden verhoogd van f 5.000,- naar
f 10.000,-. Via het `opknippen' van het uitvoeringsproces in kleine delen wordt
zoveel mogelijk gepoogd de bezwaren van de kantonrechters tegen een integratie
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weg te nemen. Ook door de aanpassing van de criteria met betrekking tot de
nevenlokaties tracht het ministerie van Justitie de weerstand tegen de tweede fase
HRO te verminderen.
Naast de keuze om via een incrementele wijze de tweede fase HRO tot stand
te brengen, wordt eveneens met behulp van `perceptiemanagement' en via het
strategisch inspelen op de verdeling van hulpbronnen gepoogd de kantonrechters
op een zodanige wijze te beïnvloeden dat de weerstand tegen de uitvoering van
deze fase HRO wordt weggenomen. Onder meer door middel van bezoekrondes
van het projectteam HRO aan de kantongerechten, via het geven van voorlichting
en het doen van bepaalde concessies aan de kantonrechters zal dit getracht
worden.
Resumerend kan worden vastgesteld dat het ministerie van Justitie op basis
van het verloop van de implementatie van de eerste fase HRO leerervaring heeft
opgedaan ten aanzien van de wijze waarop gunstige uitvoeringscondities ten
behoeve van de tweede fase HRO kunnen worden gecreëerd. Dit leergedrag is
niet beperkt gebleven tot het formuleren van ijkpunten (`single-loop learning'),
maar is tevens gericht op het aanbrengen van wijzigingen in de manier waarop
de `kaderschepping' van de tweede fase HRO zich moet voltrekken. In plaats van
een `top-down'-benadering van het ministerie van Justitie wordt in de loop van
1995 steeds meer op basis van gelijkwaardigheid met de kantonrechters en de
functionele autoriteiten van de rechtbanken gezocht naar een bevredigende
oplossing (`double-loop learning'). Via een geleidelijk implementatieproces van
de tweede fase HRO (voorintegratie, bestuurlijke integratie en inhoudelijke
integratíe) en door op een groot aantal punten concessies aan de kantonrechters
te verlenen is (deels) een solide basis gecreëerd om de implementatie van de
tweede fase HRO op een succesvolle wijze haar beslag te laten krijgen.

8.5

Samenvatting en conclusie: van `single-loop learning' naar `doubleloop learning'

Deze studie is aangevangen met de vraag hoe de implementatie van de eerste
fase HRO is verlopen en hoe op grond van het verloop van dat proces een
uitspraak kan worden gedaan over de condities waaronder de uitvoering van de
tweede fase HRO dient plaats te vinden, gegeven de specifieke constellatie
waarin het beleid inzake de reorganisatie van de rechterlijke macht tot stand is
gebracht. Vóórdat een antwoord op deze vraag kan worden gegeven is het
noodzakelijk zicht te hebben op de wijze waarop het proces van agendavorming
en beleidsvorming rond deze beleidsoperatie is verlopen. In hoofdstuk twee valt
te lezen dat in het begin van de jaren zeventig naar aanleiding van sterke kritiek
vanuit de maatschappij op het functioneren van de rechterlijke macht de idee is
ontwikkeld voor een grootschalige herziening van de rechterlijke organisatie. Na
het uitbrengen van de rapporten van de staatscommissie HRO in 1985 duurt het
echter tot 1989, vooraleer het kabinet Lubbers II met de publikatie van de nota
`naar een nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie' zijn standpunt over de
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HRO kenbaar maakt en daadwerkelijk een start wordt gemaakt met de implementatie van de HRO. Deze dient in drie fasen te worden uitgevoerd. De eerste fase
HRO is gericht op de integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten
en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl. Als onderdeel van deze fase wordt
tevens bestuursrechtspraak in twee instanties ingevoerd, evenals een nieuw
bestuursprocesrecht. Daarnaast worden definitieve voorzieningen getroffen in
kroongeschillen en worden de sectoren bestuursrecht verder opgebouwd. In de
tweede fase HRO staat vooral de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken centraal. De derde fase HRO is bedoeld om het stelsei van bestuursrechtelijke rechtsbescherming te voltooien en tevens het stelsel van rechtsmiddelen in
de civiele en strafrechtspraak te herzien. Per fase worden afzonderlijke wetsvoorstellen ontwikkeld, die als basis dienen voor de implementatie.
Ter beantwoording van de in het begin van deze paragraaf vermelde centrale
vraagstelling is gepoogd het implementatieproces van de eerste fase HRO en de
voorbereiding van de tweede fase HRO via een netwerkbenadering te reconstrueren. Kenmerkend voor een dergelijke benadering is dat niet alléén wordt gekeken
vanuit het perspectief van de centrale overheid - in dit geval het ministerie van
Justitie - maar dat tevens de perspectieven van andere bij de HRO betrokken
actoren in de analyse van het beleidsproces worden betrokken. Bij deze analyse
wordt het implementatieproces overigens in twee onderdelen onderscheiden, te
weten belei3svoorbereiding (`kaderschepping') en beleidsuitvoering (`toepassing').
Hoe de beleidsuitvoering van de eerste fase HRO is verlopen (het eerste
gedeelte van de centrale vraagstelling), wordt in de hoofdstukken vier en vijf
beschreven. Zo wordt in hoofdstuk vier een beeld van de `kaderschepping' eerste
fase HRO geschetst, terwijl in hoofdstuk vijf de feitelijke implementatie (`toepassing') van één belangrijk onderdeel van de eerste fase HRO, te weten de voltooiing, aan een nadere beschouwing wordt onderworpen'. Om op basis van het
verloop van dat proces echter een antwoord te geven op het tweede gedeelte van
de centrale vraagstelling - dat wil zeggen: `hoe kan op grond van het verloop
van de eerste fase HRO een uitspraak worden gedaan over de condities waaronder de uitvoering van de tweede fase HRO dient plaats te vinden, gegeven de
specifieke constellatie waarin het beleid inzake de reorganisatie van de rechterlijke macht tot stand is gebracht?' - is het enerzijds van belang inzicht te hebben
in de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO en anderzijds in de overeenkomsten en verschillen tussen de eerste en tweede fase HRO. Het proces van
beleidsvoorbereiding, ofwel `kaderschepping' tweede fase HRO komt in hoofdstuk zes aan bod. Dat proces is overigens in 1996 nog niet volledig afgerond.
Overeengekomen is dat de kantongerechten via een voorintegratie tweede fase
HRO op arrondissementsniveau worden geïntegreerd en dat met behulp van een
geleidelijk implementatieproces gewerkt wordt aan de integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.

i De uitvcering van de voorintegratie eerste fase HRO wordt in hoofdstuk twee aan
de orde gesteld.
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De verschillen en overeenkomsten tussen de eerste fase HRO (`kaderschepping' en `toepassing') en de tweede fase HRO (`kaderschepping') komen in
hoofdstuk zeven aan bod. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van concepten die
herleidbaar zijn tot de netwerkbenadering. Een belangrijke conclusie die uit dat
hoofdstuk kan worden getrokken, is dat het beleidsproces van de beide fasen van
de HRO kenmerken vertoont van een beleidsnetwerk, zijnde `patronen van
interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich formeren rondom
beleidsproblemen of beleidsprogramma's' (De Bruin e.a. in Koppejan e.a. 1993:
19). In dat beleidsnetwerk ligt echter het initiatief ten aanzien van de vormgeving
van het beleid inzake de HRO bij één dominante actor, namelijk het ministerie
van Justitie. De rechterlijke macht is in dit opzicht slechts volgend, dat wil
zeggen: dat deze reageert op de beleidsinitiatieven en -voorstellen van het ministerie van Justitie. De `cliënten' van de HRO (burgers, bestuursorganen, advocatuur, etc.) hebben geen toegang tot het beleidsnetwerk. Zij moeten vanaf de
`zijlijn' toekijken hoe wijzigingen in de structuur van de rechterlijke organisatie
tot stand worden gebracht en wat voor consequenties deze wijzigingen voor
onder andere de `cliëntvriendelijkheid' met zich brengen.

Zowel voor de eerste als de tweede fase HRO geldt dat actoren met elkaar
verbonden - interdependent - zijn. Wat betreft de pluriformiteit kan worden
vermeld dat het aantal bij de `kaderschepping' en `toepassing' eerste fase HRO
en `toepassing' tweede fase HRO betrokken actoren gering is. In de eerste fase
HRO zijn vijf actoren betrokken, tijdens de tweede fase HRO drie. De pluriformiteit, uitgedrukt in verscheidenheid tussen actoren met betrekking tot probleemdefinities, doelen en belangen is ten tijde van het begin van de `kaderschepping'
eerste fase HRO groot. Met name de weerstand van de Raad van State, naast
enkele onvoorziene ontwikkelingen zoals de stijgende instroom van zaken, heeft
het besluitvormingsproces van de eerste fase HRO vertraagd. Van een belangentegenstelling tussen de rechtbanken, de voormalige raden van beroep~Ambtenarengerechten en het ministerie van Justitie is daarentegen ten tijde van de `toepassing' eerste fase HRO geen sprake. Een verklaring hiervoor is vooral gelegen
in het feit dat de rechtbanken en de voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten winstmogelijkheden zien. De kwetsbaarheid van de rechtbanken wordt
door de eerste fase HRO verminderd, doordat de rechtbank de beschikking krijgt
over meer rechters. De voormalige leden van de raden van beroep~Ambtenarengerechten hebben eveneens `winst' in de eerste fase HRO gezien. Dit vanwege
het feit dat zij als lid van de gewone rechterlijke macht zijn benoemd, dat een
aantrekkelijk rechtsgebied aan het takenpakket van de bestuursrechter in eerste
aanleg is toegevoegd en er meer promotiemogelijkheden zijn ontstaan. Als echter
naar de inhoudelijke pluriformiteit van de tweede fase HRO wordt gekeken, dan
valt de tegenstelling tussen het ministerie van Justitie en de kantonrechters ten
aanzien van de probleemdefinities, doelen en belangen op. De kantonrechters
zijn principieel tegen een integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl, terwijl het ministerie van Justitie streeft naar de opbouw van de geïntegreerde gerechten van eerste aanleg. Het verzet van de
kantonrechters wordt vooral verklaard doordat deze actor verwacht met de imple-
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mentatie van de tweede fase HRO teveel `verliespunten' te moeten incasseren.
Alleen de rechtbanken hebben volgens de kantonrechters baat bij een integratie,
omdat deze een extra groep ervaren rechters aan het personeelsbestand kunnen
toevoegen en omdat aan de uitstroom van rechters richting de kantongerechten
en de gerechtshoven een halt kan worden toegeroepen. Over de aspecten geslotenheid en autonomie kan worden geconcludeerd dat het netwerk HRO ten
opzichte van zijn omgeving een gesloten karakter kent. Door de hoge graad van
professionalisering van de actoren en daaraan gekoppeld het gebruik van exclusieve toegangsregels tot het beleidsnetwerk is de HRO primair een beleidsaangelegenheid van het ministerie van Justitie en de leden van de gewone en bijzondere rechterlijke macht. Zoals reeds eerder is aangegeven hebben cliënten geen toegang tot het besluitvormingscircuit.
De onderlinge geslotenheid van actoren varieert, afliankelijk van het stadium
van het beleidsproces en de mogelijkheden die actoren zien om `win-win-situaties' te creëren. Met name voor de `kaderschepping' tweede fase HRO geldt dat
de kantonrechters ten opzichte van het ministerie van Justitie en de functionele
autoriteiten trachten hun autonomie te vergroten, teneinde het verlies bij een
eventuele implementatie van de tweede fase HRO zo beperkt mogelijk te houden.
Als wordt gekeken naar de sturingsinstrumenten en de strategieën die actoren ten
tijde van de eerste fase HRO en in het begin van de `kaderschepping' van de
tweede fase HRO benutten, dan kan hieruit worden opgemaakt dat het ministerie
van Justitie voornamelijk vanuit een `klassieke' oriëntatie met betrekking tot
beleid opereert. Ondanks dat netwerkmanagementachtige instrumenten worden
gebruikt, zoals de creatie van een projectstructuur HRO en de toepassing van
`moderne sturingsinstrumenten' (Bekkers, 1993), zoals het convenant en het
principe van `sturing op afstand', bepaalt het ministerie van Justitie voornamelijk
zèlf de doeleinden van de HRO, de middelen (integratie) en de tijdkeuzen waarbinnen de implementatie van de eerste en tweede fase HRO dient te geschieden
(zie ook deiinitie Hoogerwerf over beleid; Hoogerwerf, 1989: 20). Van beleidsvoorbereiding en uitvoering op basis van gelijkwaardigheid tussen actoren is
geen sprake. Uit de beschrijving van het verloop van de `kaderschepping' en
`toepassing' eerste fase HRO blijkt dat dit overigens niet hoeft te leiden tot een
- in de ogen van actoren - onbevredigende uitvoering van deze fase. Zowel
de voormalige voorzitters van de raden van beroep~Ambtenarengerechten als de
functionele autoriteiten van de rechtbanken percipiëren het procesverloop en het
uiteindelijke resultaat van de eerste fase HRO positief. Ondanks vertragingen in
het uitvoeringsproces, de invloed van andere beleidsoperaties, wetgeving en
externe factoren zijn negentien sectoren bestuursrecht gecreëerd díe naar het
oordeel van de betrokkenen op een bevredigende wijze functioneren. Hierbij
geldt dat de creatie van een `win-win-situatie' voor rechtbanken en voormalige
raden van beroeplAmbtenarengerechten een verklaringsfactor vormt voor het feit
dat het procesverloop en het resultaat van de `kaderschepping' en `toepassing'
eerste fase HRO door een meerderheid van de actoren (met uitzondering van de
Raad van State) op een positieve wijze wordt gepercipieerd.
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Wat betreft de `kaderschepping' van de tweede fase HRO kan worden geconstateerd dat het ministerie van Justitie ook voor deze fase tot en met het begin
van 1995 een `klassieke' conceptie van beleid heeft gehanteerd. De kantonrechters en de functionele autoriteiten van de rechtbanken mogen binnen de context
van de projectstructuur meepraten over de vormgeving van de randvoorwaarden
van de tweede fase HRO; van feitelijk meebeslissen is in deze periode slechts in
beperkte mate sprake. Het ministerie van Justitie bepaalt als `initiator' de hoofdlijnen van de tweede fase HRO en de kantonrechterslfunctionele autoriteiten van
de rechtbanken kunnen als `reactoren' hun mening over deze hoofdlijnen kenbaar
te maken. Vanwege het intensieve verzet van de kantonrechters en de gehanteerde `top-down' sturingsfilosofie van het ministerie van Justitie is het lange tijd
niet mogelijk om voortgang in het besluitvormingsproces te boeken. Vanaf de
zomer van 1995 wordt echter door het ministerie van Justitie via een (beperkte)
`interactieve' benadering aan de beleidsvoorbereiding van de tweede fase HRO
gewerkt. Door concessies aan de kantonrechters te verlenen ten aanzien van de
wijze waarop de tweede fase HRO wordt geïmplementeerd en door extra (rechtspositionele) garanties te bieden wordt gepoogd de weerstand van de kantonrechters te verminderen. Ook via `perceptiemanagement' en door middel van het
formuleren van `ijkpunten' wordt getracht een solide basis voor de implementatie
van de tweede fase HRO te creëren.
Indien wordt teruggekeerd naar de centrale vraagstelling van dit onderzoek dan
kan worden geconcludeerd dat de eerste fase HRO op een succesvolle wijze is
afgerond. Het ministerie van Justitie heeft na langdurige onderhandelingen met
de Raad van State en het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord weten
te bereiken over de randvoorwaarden waarbinnen de implementatie van de eerste
fase HRO dient te geschieden (de `kaderschepping'). Ten aanzien van de implementatie van de eerste fase HRO (de `toepassing') geldt eveneens dat deze
volgens alle betrokken actoren op een bevredigende wijze is uitgevoerd. Ondanks
dat het beleid door het ministerie van Justitie op een `klassieke' wijze gestalte is
gegeven, zijn de geïnterviewde actoren van mening dat de sectoren bestuursrecht
naar behoren functioneren. Een verklaring voor de positieve percepties van de
betrokken actoren is vooral gelegen in het feit dat een `win-win-situatie' is
gerealiseerd. Zowel de functionele autoriteiten van de rechtbanken als de (onder)voorzitters hebben `winst' gezien in een integratie van de raden van beroeplAmbtenarengerechten en rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl.
Voor de `kaderschepping' rond de tweede fase HRO is lange tijd sprake
geweest van een situatie, waarin de kantonrechters lijnrecht tegenover het ministerie van Justitie staan. De kantonrechters zien alleen maar verliespunten in het
geval de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl worden
geïntegreerd. Het ministerie van Justitie en ook de rechtbanken zijn daarentegen
van mening dat aan een dergelijke integratie veel voordelen zijn verbonden. Als
naar het proces van beleidsvoorbereiding wordt gekeken dan valt op dat ook voor
deze fase het ministerie van Justitie in eerste instantie kiest voor een `klassieke'
beleidsoriëntatie. Zo tracht het departement zoveel mogelijk het initiatief in eigen
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handen te houden en voornamelijk te kiezen voor een eigen beleidskoers. Deze
oriëntatie is overigens niet succesvol gebleken. Mede vanwege het grote verzet
van de kantonrechters en vanwege het feit dat het ministerie van Justitie in een
beleidsnetwerk opereert, waarin het voor steun athankelijk is van andere actoren,
moet het departement overstappen op een `interactieve' benadering van beleid.
Kern van deze benadering is dat het ministerie van Justitie en de leden van de
rechterlijke macht - op basis van gelijkwaardigheid - de randvoorwaarden
inzake de tweede fase HRO vaststellen. Bij de concrete uitwerking van deze
interactieve benadering maakt het ministerie gebruik van de leerervaringen die
met de implementatie van de eerste fase HRO zijn opgedaan.
De leerervaringen vormen een onderdeel van strategieën die gericht zijn op
het beïnvloeden van percepties. Zo zijn op grond van het verloop van de `toepassing' eerste fase HRO ten behoeve van de tweede fase HRO `ijkpunten' geformuleerd. Deze ijkpunten zijn belangrijke knelpunten geweest tijdens de implementatie van de voltooiing eerste fase HRO en kunnen potentiële knelpunten
voor de tweede fase HRO vormen. Afwijkingen ten aanzien van de geformuleerde ijkpunten kunnen voor het ministerie van Justitie aanleiding vormen om de
implementatie van de tweede fase HRO uit te stellen. Deze vorm van leergedrag
staat bekend als `single-loop learning' (Morgan, 1986: 88). Het toepassen van
alleen `single-loop learning' is niet voldoende om bevredigende condities voor de
implementatie van de tweede fase HRO te scheppen. Het gebruik van `doubleloop learning' (Morgan, 1986: 88) is eveneens noodzakelijk. Gekeken dient te
worden of de wijze waarop de beleidsvoorbereiding en uitvoering is geschied
verbetering behoeft en~of de centrale doelstellingen van de HRO moeten worden
gewijzigd. Ook hierbij biedt de ervaring van de manier waarop de eerste fase
HRO is geïmplementeerd uitkomst. Bij de uitvoering van deze fase is namelijk
sprake van gelijkwaardigheid tussen de integratiepartners, dat wil zeggen de
voormalige raden van beroeplAmbtenarengerechten en de rechtbanken. In het
geval van de tweede fase HRO ontbreekt een dergelijke gelijkwaardigheid. Met
name de kleine kantongerechten kennen een lage graad van organisatie, waardoor
verwacht wordt dat hun belangen bij een integratie met de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl onvoldoende kunnen worden behartigd. Via een voorintegratie tweede fase HRO wordt door het ministerie van Justitie gekozen voor een
oplossing, waarbij de gelijkwaardigheid tussen de kantongerechten en de rechtbanken centraal staat. Immers eerst worden de kantongerechten op arrondissementsniveau geïntegreerd alvorens tot een organisatorische integratie (de bestuurlijke en de inhoudelijke integratie) in de rechtbanken wordt overgegaan. Wat
betreft de doelstellingen van de HRO is echter geen sprake van `double-looplearning'. Het ministerie van Justitie blijft onverkort vasthouden aan een integratie van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe stijl, dit
terwijl het departement er niet in lijkt te slagen om de kantonrechters te overtuigen van het nut van de HRO. De kantonrechters blijven van mening dat de
problemen in het functioneren van kantongerechten ook zonder een (bestuurlijke
en een inhoudelijke) integratie kunnen worden opgelost.

In aanvulling op de keuze voor een voorintegratie en een geleidelijk imple-
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mentatieproces van de tweede fase HRO tracht het ministerie van Justitie de
uitvoeringscondities te verbeteren door bezoekrondes aan de kantongerechten af
te leggen en door op een actieve wijze informatie aan de kantonrechters te
verstrekken, teneinde de belangrijkste weerstand tegen de tweede fase HRO weg
te nemen.
De uitvoeringscondities voor de tweede fase HRO kunnen extra worden
verbeterd, wanneer het ministerie van Justitie zich verder richt op het strategisch
beïnvloeden van de verdeling van de hulpbronnen. Hierbij dient vooraí gedacht
te worden aan het zoeken naar mogelijkheden om de eigen identiteit van de
kantonrechters in de rechtbank nieuwe stijl te behouden, bijvoorbeeld door een
afzonderlijke `afdeling' in de rechtbank te creëren, evenals een aparte balie
kantonzaken. Overigens wordt reeds via een aanpassing van de criteria met
betrekking tot de nevenlokaties een deel van de weerstand onder de kantonrechters weggenomen, waardoor wellicht een `winst-verlies-situatie' in de richting van een `win-win-situatie' kan worden omgebogen.

Daarnaast kunnen de uitvoeringscondities ten behoeve van de tweede fase
HRO worden verbeterd door de interactieregels op een strategische wijze te
beïnvloeden. Een onafhankelijke bemiddelaar kan bijvoorbeeld worden ingezet
om het zoekproces naar mogelijkheden voor `win-win-situaties' te ondersteunen.
Resumerend kan worden vastgesteld dat het verloop van de eerste fase HRO en
de `kaderschepping' tweede fase HRO bepaalde aangrijpingspunten bieden om
gunstige condities voor de uitvoering van de tweede fase HRO te scheppen. Het
ministerie van Justitie heeft tot het begin van 1995 de `kaderschepping' rond de
tweede fase HRO primair via een `klassieke' benadering uitgevoerd. Vanaf
oktober 1995 is het departement in beperkte mate overgegaan tot de toepassing
van een `interactieve' strategie. Deze strategie is echter beperkt tot de wijze
waarop de tweede fase HRO dient te worden geïmplementeerd. Over dit aspect
mogen de kantonrechters en de functionele autoriteiten van de rechtbanken
meepraten. Het aangeven van alternatieven om de problemen binnen de rechterlijke organisatie op een andere wijze op te lossen dan via een integratie, wordt
slechts in beperkte zin in de besluitvorming van het ministerie van Justitie
meegenomen. Uitgangspunt blijft voor het ministerie de vorming van geïntegreerde gerechten in eerste aanleg en niet het bestaan van negentien arrondissementale kantongerechtsorganisaties náást negentien arrondissementsrechtbanken.
Ten behoeve van het verbeteren van de uitvoeringscondities met betrekking tot
de tweede fase HRO is het van belang dat het ministerie van Justitie in ruimere
mate gebruik maakt van `interactieve' strategieën. Deze passen namelijk uitstekend bij het karakter van het beleidsnetwerk HRO. In plaats van zichzelf in dat
netwerk een `bijzondere' positie toe te kennen dient het ministerie bereid te zijn
een deel van zijn ambities in te leveren en op basis van gelijkwaardigheid met de
rechterlijke macht te zoeken naar mogelijkheden om de tweede fase HRO voor
alle betrokken actoren op een bevredigende wijze af te ronden. Staatsrechtelijk
gezien dient een dergelijke (gelijkwaardige) houding van het ministerie van
Justitie ten opzichte van de rechterlijke macht ook als wenselijk te worden
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beschouwd. Immers volgens de leer van de scheiding der r.tachten is het onwenselijk dat de uitvoerende macht (het ministerie van Justitie) ten opzichte van de
rechtsprekende macht (en de wetgevende macht) een dominante positie inneemt.
Maximale gunstige uitvoeringscondities worden met name gerealiseerd, wanneer
het beleid inzake de HRO op basis van gelijkwaardigheid tussen de uitvoerende
en de rechtsprekende macht en niet via een `hiërarchische' benadering wordt
vastgesteldZ. We hebben immers niet te maken met een `gewoon' beleidsproces,
waarin een beleidsbepalend departement vaststelt op welke wijze de uitvoerende
bestuursorganen zich moeten gedragen, maar met een `bijzonder' beleidsproces,
namelijk: een herstructurering van een onafhankelijk werkend staatsorgaan - de
rechterlijke macht. Juist in dat proces moet door het ministerie van Justitie
rekening worden gehouden met de specifieke karaktereigenschappen en de
dynamiek van het beleidsnetwerk waarin het opereert.

2

De wetgevende macht heeft hierbij een tcetsende rol. Deze bekijkt of de beleidsvoorbereiding op een zorgvuldige wijze is geschied en de inhoud van een wetsvoorstel de tcets der kritiek kan doorstaan.

SUMMARY

As a result of strongly criticizing the judiciary functioning by society in the early
seventies the idea for a large-scale revision of the judiciary organisation (HRO)
was developed. After the publication of reports by the state-commission HRO in
1985 it was not until 1989 that the Lubbers II cabinet revealed its view on HRO
by publishing the memorandum `To a new judiciary structure' and an actual start
was made with the implementation of HRO. This should be carried out in three
stages. The first stage of HRO is concentrated on the integration of the `raden
van beroep~Ambtenarengerechten' and law courts into law courts new-style. As
a part of this stage also administrative law will be introduced in two instances,
just like a new administrative process law. Apart from this definite provisions
will be made in `crown-disputes' (kroongeschillen) and the administrative divisions of the law courts will be set up further. The second stage of HRO will
especially be focused on the integration of the district-courts and the law courts
into law courts new-style. The third stage of HRO is meant to complete the
system of administrative legal protection and also to revise the system in civil
and penal jurisdiction. In each stage separate bills will be developed as a basis
for the implementation.
In this study an answer is given to the question `How did the implementation
of the first stage of HRO pass off and based on the course of that process, how
can judgement be passed upon the conditions on which the implementation of the
second stage of HRO should be taken place, given the specific constellation in
which the policy with regard to the reorganisation of the judiciary was achieved?' In order to answer the above mentioned question we tried to reconstitute
the implementation process of the first stage of HRO and the preparation of the
second stage of HRO via a network approach. Characteristic of such an approach
is that not only we considered the outlook of the central government on the
course of the policy-process, but also the perceptions in the analysis of that
process of other actors involved in HRO. By the way, in this analysis the implementation process is divided into two parts: the policy-preparation (`the creation
of the framework') and the policy-enforcement (`the application').
As far as the course of the implementation of the first stage of HRO (19901994) is concerned it can be concluded that the first stage of HRO has been
completed in a successful way. After long negotiations the Ministry of Justice
has reached an agreement with the State Council and the Home Office on the
essential pre-conditions within the implementation of the first stage of HRO
should take place (the first `creation of the framework'). With regard to the
actual implementation of the first stage of HRO (the `application') it is agreed on
that this happened in a satisfactory way according to all actors involved. In spite
of the fact that the Ministry of Justice gave shape to the policy in a`classical'
way (that is to say: top-down) the interviewed actors (presidents of law courts,
administrative judges and members of the project team HRO of the Ministry of
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Justice) are of opinion that the administrative divisions function as they should.
An explanation for the positive perceptions of the actors involved is especially
due to the fact that a`win-win situation' was realised. Both the functional authorities of the law courts and the (vice-)presidents of the former `raden van beroeplAmbtenarengerechten' considered the integration of the `raden van beroeplAmbtenarengerechten' and law courts into law courts new-style a`profit'.
Thus the members of the `raden van beroeplAmbtenarengerechten' see the
creation of a profit by admitting the (vice-)presidents as members of the judiciary. In other words: in the first stage of HRO the (vice-)presidents of the `raden
van beroeplAmbtenarengerechten' are admitted as equal judges in the ordinary
judiciary. Apart from this the first stage of HRO offers more possibilities for the
(vice-)presidents to build up their careers. For the possibilities for horizontal
mobility (the circulation between divisions or departments within a division of
the court) and vertical mobility (from judge to vice-president) have increased
strongly. Moreover, the first stage of HRO involves an extension of the number
of assignments with regard to a jurisdiction (the `ex-Arobrecht') which has a
status of relatively great esteem. Especially because of the first stage of HRO the
functional authorities saw possibilities for profit, because during the implementation of this stage the magnitude of the court will increase. This causes the
vulnerability of the organisation to decrease, because of the fact that the court
has a larger `pool' of judges to its disposal.
The preparation for the policy for the second stage of HRO (the second `creation of the framework') is well under way in 1996. Characteristic for the course
of the process of policy-preparation are the big differences of opinion between
the district judges and the Ministry of Justice with regard to the use of the
definitions of the problems, the objectives, the solutíons and the interests. The
district judges are opponents on principle to the integration of the district-courts
and the courts into courts new-style, as the very Ministry of Justice aims at the
establishment of 19 integrated law courts in the first instance. The district
judges' opposition is particularly explained by the expectation of this actor to
have to take too many `minus points' by the implementation of the second stage
of HRO. Particularly for fear of the disappearance of the advantages of the
district jurisdiction (low threshold, fast and customer-friendly) and the loss of
their independent position as a district judge they attempt to hold up the plans
concerning the second stage of HRO as much as possible. According to the
district judges only the courts benefit from an integration, because these courts
can add an extra group of experienced judges to their staff and because this can
put a stop to the exodus of judges to the district-courts and the courts of appeal.
In the opinion of the district judges one can speak of a`profit-loss situation' and
not of a `win-win situation'.

If you compare the course of the implementation of the first stage of HRO to
the preparation of the policy of the second stage of HRO judgement can be
passed on the base of this comparison upon how the conditions on behalf of the
implementation of the second stage of HRO can be improved. With the help of
three strategies an improvement can be made in these conditions, namely:
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a.
b.
c.

Strategically anticipating the division of resources.
Strategically anticipating the rules of interaction.
Strategically influencing the perceptions.

Ad (a) Strategically anticipating the division of resources
One of the possibílities to improve the conditions for the implementation for the
second stage of HRO concerns the application of `steering the mutual dependencies'. This is focused on influencing the division of resources (staff, materials,
power, support etc.) between actors in such a way that possibilities may arise for
the creation of a`win-win situation'. Via steering the mutual dependencies one
can try to compensate the loss of an actor by honouring certain wishes of this
actor or by making concessions on certain issues. One of the objections of the
district judges to the second stage of HRO is related to the loss of their specific
identity. There is the fear that, together with the integration in the entirety of the
law court organisation, the district judges will lose their identity and that the
specific character of the district jurisdiction will disappear. In order to take away
this fear further agreements can be made between the district judges and the
functional authorities of the law courts on the way in which the identity can be
protected best. For instance by situating the district judges in a separate part of
the building or by creating separate bars: one for the second civil sector and one
for the other sectors of the court. Another possibility to create favourable conditions for the implementation concerns the determination of the sub-location
policy. The characteristic feature of that policy, as described in the concept-bill
second stage of HRO (1994), is that many small district-courts have to be closed
down. However, the criteria used in formulating the sub-location policy insufficiently take into account such aspects as geographical situation and dedication to
the client. This very item was seized by the Ministry of Justice in 1996 as
`change' in the negotiations with the district judges. They agreed on the use of
different criteria for the sub-location policy.

Ad (b) Strategically anticipating the rules of interaction
Another possibility to influence the conditions for the implementation is related
to the way in which actors should get on with each other in a policy-process. If
you consider the `creation of the framework' second stage of HRO it can be
concluded that the process of policy-preparation contains a strong `top-down'
character. To a large extent the Ministry of Justice itself defines the essential
preconditions within HRO should be given shape and only to a limited extent the
`executors' (district judges and functional authorities of the courts) can exert an
influence on the way in which the second stage of HRO should be virtually
completed. In order to realise so called `co-production' it is advisable that the
Ministry of Justice is willing to change the rules of interaction with regard to the
second stage of HRO. For instance thus a solution can be chosen in which the
Ministry of Justice and the judiciary in an atmosphere of joint effort study of
how problems in the functioning of the judiciary organisation can be solved. An
integration of the district-courts and the courts into courts new-style is one
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solution, the creation of regional district-courts another. A second possibility
already applied by the Ministry of Justice is `splitting' the policy-process into
small parts. Via gradual steps the integration of the district-courts and the courts
into courts new-style will be implemented. Thus in 1996 a pre-integration second
stage of HRO will take place, in which 19 regional district-courts will be created. Next in 1997 a management integration will be carried out. As a part of
this the coordinating-district judges will be asked to sit in the executive committee of the court. Finally, in 1998, an integration as regards content will be
realised, that is to say: a raising of the competence limits for civil suits without
compulsory law-suit representation.

Ad (c) Strategically influencing the perceptions
A third possibility to improve the conditions for the implementation is the
application of strategies aimed at influencing the perceptions of actors. Management of perceptions intends to make visible the sometimes caricatural images
which actors cherish from one another. This is particularly important in order to
influence the views taken by actors with regard to the second stage of HRO in
such a way that progress can be made in the negotiations on the conditions for
the implementation. For that matter the Ministry of Justice already applies
perception-management, e.g. by organising `watch-trainee posts' for district
judges in courts and via giving information-meetings to district judges on the
consequences of the second stage of HRO. However, perception-management
should not be limited to influencing the district judges. Also the Ministry of
Justice itself should adjust its perceptions with relation to the way in which the
policy concerning the second stage of HRO will be given shape to. Instead of
taking the view that there is a`superior' position with regard to the judiciary
(and the executive) power the Ministry of Justice should lay down its policy
regarding HRO on more equal terms. Regarded from a constitutional point of
view such (equal) attitude of the Ministry of Justice with regard to the other
powers should be considered desirable. For we do not have to deal with an
"ordinary" policy-process, in which a policy-determinating ministry determines
in what way the executive bodies should behave, but with a`special' policyprocess, namely: a reconstruction of an independently operating state-organ, the
judiciary.
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Met Recht Herzien... behandelt een deel van net verioop van
het beleidsproces rond de herziening van de rechterlijke
organisatie~ (HRO). De HRO bestaat uit drie onderdelen.
De eerste fase HRO is gericht op de integratie van de raden
van beroep~Ambtenarengerechten en de rechtbanken in
rechtbanken nieuwe stijl. A]s onderdeel van deze fase wordt
tevens bestuursrechtspraak in twee instanties ingevoerd,
evenals een nieuw bestuursprocesrecht. Daarnaast worden
definitieve voorzieningen getroffen in kroongeschillen en
worden de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken verder
opgebouwd. In de tweede fase HRO staat vooral de integratie
van de kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken
nieuwe stijl centraal. De derde fase HRO is bedoeld om het
stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming te
voltooien en tevens het stelsel in de civiele en de strafrechtspraak te herzien.
De auteur schenkt aandacht aan de beleidsvoorbereiding en
uitvoering van de eerste fase HRO. Voorts gaat hij in op het
proces van beleidsvoorbereiding van de integratie van de
kantongerechten en de rechtbanken in rechtbanken nieuwe
stijl (de tweede fase HRO). Middels een vergelijking van de
eerste fase HRO met de beleidsvoorbereiding van de tweede
fase HE{O ivordt nagegaan in hoeverre een uitspraak kan
worden gedaan over de wijze waarop de uitvoering van de
tweede fase HRO het beste kan geschieden, rekening
houdend met de specifieke context waarin het beleid inzake
de reorganisatie van de rechterlijke macht tot stand is
gebracht.
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