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Bij het begin van ’t nieuwe fondsenwerf-
seizoen biedt Advocaten voor Advocaten 
een bloempje aan.Nederlandse rechter duur en traag

door Michel Knapen

Het Nederlandse rechterlijk apparaat is, ver-
geleken met andere Europese landen, duur –
maar behandelt daardoor niet méér zaken.
Dat blijkt uit een studie van onderzoeksin-
stituut Ecorys.
De meest productieve civiele rechter komt
uit Polen (met 1206 afgehandelde zaken per
jaar), de meest productieve strafrechter uit
Engeland (905) en de meest productieve
bestuursrechter uit Italië (639). Daar steekt
het aantal afgedane zaken van Nederlandse
collega’s (met resp. 656, 352 en 165) nogal
schril tegen af.

Méér van deze cijfers staan in de studie Ben-
ch marking in an international perspective, dat

door het Rotterdamse onderzoeksinstituut is
geschreven in opdracht van de Raad voor de
Rechtspraak (zie www.ecorys.nl). Daarin wordt
de Nederlandse rechtspleging vergeleken met
die van tien andere Europese landen. Duidelijk is
dat burgers niet altijd voldoende waar voor hun
belastinggeld krijgen. Zo kost het rechterlijk sys-
teem iedere landgenoot jaarlijks 41 euro (tegen
14 in Denemarken en 81 euro in Italië), maar wat
Nederland er per ingepompte euro voor terug-

krijgt, valt tegen. Maar liefst zeven landen doen
méér strafzaken per geïnvesteerde euro dan
Nederland, acht landen behandelen meer civiele
zaken. De Nederlandse bestuursrechters zijn in
Europa het minst productief, gemeten naar het
aantal afgedane zaken per euro. Die lage score
kan samenhangen met het relatief geringe aantal
rechters in Nederland: 12 per 100.000 inwoners,
terwijl het Europese gemiddelde op 16 staat.
Desondanks oordelen de onderzoekers dat de
kwaliteit van de rechtspleging in Nederland vrij
hoog is. Een indicator daarvoor is het aantal
beroepszaken: bij slechts één procent van de ci-
viele vonnissen wordt beroep aangetekend
(alleen de Polen gaan minder in beroep) en ook
bij bestuurszaken gaat slechts één procent in
beroep (alleen de Britten doen dat nog minder
vaak). In de strafsector scoort Nederland echter
beduidend slechter: 8 procent gaat in beroep, en
alleen de Oostenrijkers, Zweden en Finnen gaan
vaker in beroep tegen een strafvonnis.
Op één punt is Nederland absoluut koploper:
nergens zijn de kosten van het personeel van de
rechterlijke macht zo hoog als in Nederland. Eén
medewerker kost de belastingbetaler gemiddeld
64 duizend euro, tegen 22 duizend in Polen. Een
goede tweede is Oostenrijk, maar daar wordt
‘slechts’ 55 duizend euro betaald.
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Anders dan in het vorige nummer vermeld is,
vindt de lezing over de laatste trends in Amerikaans
ondernemingsrecht en de Amerikaanse politiek door

prof. S.B. Pressers (en niet Pessers) plaats op 21
september 2004 op de universiteit Nyenrode;
voor meer inlichtingen, bel: 0346 - 291 772.
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