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___________________________________________________________________________ 
 
Bijgaand een overzicht van het aantal ingekomen verzoeken tot wraking over het verslagjaar 
2010 en de wijze van besluitvorming daarin.    
 
- In 2010 zijn 25 wrakingsverzoeken ingekomen.  
- Eén wrakingsverzoek is, voordat de behandeling plaatsvond, ingetrokken.  
- Twee verzoeken zijn bij brief afgedaan; één verzoek, omdat het was ingekomen nadat reeds 
vonnis was gewezen, het andere omdat het was ingekomen voordat de zaak was toegewezen 
aan een rechter; aan de indieners is medegedeeld dat de verzoeken niet als wrakingsverzoeken 
werden aangemerkt. 
- In een van deze verzoeken is de beslissing aangehouden in afwachting van 
schikkingsoverleg, waarna vervolgens in 2011 alsnog uitspraak is gedaan.  
- In twee gevallen is de wrakingskamer zelf gewraakt; de wrakingskamer zag deze verzoeken 
als een wraking van de gehele rechtbank en is op die grond aan deze verzoeken voorbij 
gegaan.  
 
Voorts heeft de wrakingskamer 2 verzoeken van verschoning van een rechter behandeld. Het 
betroffen twee rechters in de civiele sector; een verzoek is toegewezen en een verzoek is 
afgewezen.  
 
Twee verzoeken tot wraking betreffen een rechter in diens hoedanigheid van rechter in de 
rechtbank te ’s-Gravenhage (nevenzittingsplaats in vreemdelingenzaken).  
  
Uit onderstaand overzicht is af te leiden hoe de verdeling van ingekomen verzoeken over de 
sectoren is geweest en hoe deze verzoeken zijn beoordeeld. Van de 25 wrakingsverzoeken is 
geen enkel verzoek toegewezen, achttien werden er afgewezen, drie verzoeken werd niet 
ontvankelijk verklaard / buiten verdere behandeling gelaten en vier werden op andere wijze 
afgedaan.   
 
Sector  Ingekomen   

in 2010   
Toegewezen Afgewezen  Niet ont-

vankelijk  
Andere 
wijze  

Bestuursrecht 7 0 5 1 1 
ingetrokken  

Civiel Recht 4 0 3 0 1 bij brief 
afgedaan  

Kanton 4 0 2 0 -1 beslissing 
in 2011  
-1 bij brief 
afgedaan 

Strafrecht  8 0 8 0  
Wrakingskamer  2 0 0 2   
Totaal  25 0 18 3 4 
 
 



 
 
 
 
Overzicht cijfers voorgaande jaren 

Ingekomen in jaar  Totaal Toegewezen Afgewezen Niet ontvankelijk 
2006 21 1 20  
2007 20 1 19  
2008 18 3 15  
2009 26 0 21 5 

 
 
Voorts is in 2010 op een verzoek beslist, dat in december 2009 is ingekomen.  
 
Opvallend is dat elf wrakingsverzoeken zijn ingekomen in de periode 28 januari 2010 - 14 
juni 2010 en veertien wrakingsverzoeken in de periode 5 oktober 2010 - 16 december 2010. 
In de daartussen gelegen periode is geen enkel verzoek ingekomen.   
 
Overige aandachtspunten. 
 
Met ingang van oktober 2009 geldt er voor de behandeling van wrakingsverzoeken in de 
sector strafrecht een bijzondere regeling in geval het verzoek tot wraking wordt gedaan in een 
strafzaak, waarvoor een hele zittingsdag of meerdere zittingsdagen zijn gereserveerd. Voor 
deze situaties staan -conform de piketregeling- voorzitters uit de andere sectoren dan de 
strafsector paraat en wordt de wrakingskamer aangevuld met rechters en een secretaris uit de 
strafsector zelf.  
Twee maal is van deze regeling gebruik gemaakt. 
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