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Rapportage ingekomen verzoeken tot wraking 2011
___________________________________________________________________________
Bijgaand een overzicht van het aantal ingekomen verzoeken tot wraking over het verslagjaar
2011 en de wijze van behandeling / besluitvorming daarin.
Aantal wrakingsverzoeken
- In 2011 zijn 34 wrakingsverzoeken ingekomen.
- Vijf verzoeken zijn bij brief afgedaan, onder meer omdat het verzoek tot wraking was
ingekomen nadat reeds vonnis was gewezen of omdat de zaak aan een andere rechter was
toegewezen dan tegen wie de wraking was gericht. Aan de indieners is meegedeeld dat de
verzoeken niet als wrakingsverzoeken werden aangemerkt.
- Drie wrakingsverzoeken zijn, voor dan wel tijdens de mondelinge behandeling, ingetrokken.
- Voorts hebben twee rechters in de wraking berust; verzoekers zijn daarvan bij brief in kennis
gesteld. Deze wrakingsverzoeken zijn als zijnde gegrond aangemerkt.
- De overige 24 verzoeken zijn, na mondelinge behandeling ter terechtzitting, bij beschikking
afgedaan en toegewezen, afgewezen dan wel niet-ontvankelijk verklaard.
Verzoek tot verschoning
Voorts heeft de wrakingskamer in 2011 één verzoek tot verschoning van een rechter
behandeld. Het betrof een rechter-commissaris in de sector strafrecht; dit verzoek is
toegewezen omdat er bij de rechter sprake was van kennis van niet-openbare stukken, die
geen deel van het procesdossier uitmaakten, terwijl deze stukken wel van invloed konden zijn
op de behandeling van de zaak.
Wraking wrakingskamer
In twee gevallen, tijdens de behandeling van verzoeken tot wraking van rechters uit de
strafsector, is de wrakingskamer zelf ook gewraakt.
Statistiek
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 34 wrakingsverzoeken
zijn twee verzoeken toegewezen, twintig werden er afgewezen, in twee zaken werden
verzoekers niet ontvankelijk verklaard en tien verzoeken werden op andere wijze afgedaan.
Tussen haakjes de zaken waarin de rechters in hun wraking hebben berust, en die dus feitelijk
als gegrond dienen te worden aangemerkt.
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Sector
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Ingekomen
in 2011
9
15
4
4
2
34

Toegewezen Afgewezen

1(2)
1
2(2)

3
11
2
2
2
20

Niet ontvankelijk
1
1
2

Op andere
wijze
afgedaan
6*
2**
1***
1****
10

Op andere wijze afgedaan:
*
vijf verzoeken niet ontvankelijk verklaard bij brief en een verzoek ingetrokken.
**
in twee verzoeken tot wraking werd door de rechter berust en verzoeker werd bij brief
daarvan in kennis gesteld.
*** een verzoek ingetrokken.
**** tijdens de mondelinge behandeling ter zitting verzoek ingetrokken.

Overzicht cijfers wrakingen voorgaande jaren
Ingekomen in
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Toegewezen
jaar
2006
21
1
2007
20
1
2008
18
3
2009
26
0
2010
25
0

Afgewezen
20
19
15
21
18

Niet
ontvankelijk

5
3

Op andere wijze

4

Overige aandachtspunten
Opvallend is dat in de maanden november en december 2011 slechts 2 verzoeken tot wraking
zijn ingekomen.
Voorts is opvallend het relatief groot aantal ingekomen verzoeken dat op andere wijze is
afgedaan.
Met ingang van 1 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. Van deze regeling is in 2011 géén gebruik gemaakt.
Per 1 oktober 2011 is gestart met een andere werkwijze voor de planning en behandeling van
de wrakingsverzoeken. Werd er tot deze datum steeds op ad hoc basis voor een nader te
bepalen datum een wrakingskamer samengesteld uit de leden van de wrakingspool, per 1
oktober 2011 is er een vast moment waarop de wrakingskamer ingekomen verzoeken
behandelt, te weten elke 1e en 3e donderdag van de maand, vanaf 13.30 uur.

Uiteraard zijn er daarnaast nog mogelijkheden om een aparte wrakingskamer samen te stellen,
indien er sprake is van spoedeisendheid van de behandeling.
De ervaringen met deze vaste zittingsdagen zijn zeer positief en de werkwijze blijkt tot dusver
effectief en erg tijdsbesparend.
Deze werkwijze zal na een jaar worden geëvalueerd.
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