Personeel Rechtspraak,
2000-2014
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is
bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en
blinden.
Rechters en raadsheren
Bij de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van
Beroep voor het bedrijfsleven werkten eind 2014 circa 2.400 rechters en raadsheren. Van
hen is 56% vrouw.
Niet alle rechters werken fulltime. Het aantal arbeidsjaren (‘voltijdequivalenten’ ofwel
‘fte’) dat alle rechters samen maken, is bijna 2.200. Niet inbegrepen is de inspanning van
rechter-plaatsvervangers.
Juridische staf en ondersteuning
Het grootste deel van het personeel bij de Rechtspraak wordt gevormd door juridische en
administratieve medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om griffiers,
gerechtssecretarissen, stafjuristen, gerechtsauditeurs en administratieve ondersteuning
bij het behandelen van rechtszaken. Daarnaast zijn er nog stafdiensten die taken hebben
op het terrein van personeels- en salarisadministratie, huisvesting en dergelijke. Deze
werken voor een klein deel ook voor het Openbaar Ministerie (OM). In totaal gaat het bij
de gerechten die onder de Raad voor de rechtspraak vallen om ca. 7.400 personen.
Samen zijn zij goed voor circa 6.600 arbeidsjaren.
Centrale diensten
Een aantal centrale diensten werkt voor de Rechtspraak en het OM. Denk hierbij aan het
Studiecentrum Rechtspleging (SSR), het opleidingsinstituut voor officieren van justitie en
rechters, maar ook aan facilitaire diensten op het gebied van ICT en kwaliteit. Het gaat
hier om ruim 750 personen en ruim 700 arbeidsjaren.
Tabel
De tabel geeft een overzicht van de personeelssterkte eind 2014 in arbeidsjaren,
uitgesplitst naar rechtbanken en de andere gerechten. Een paar bijzondere colleges,
zoals de Hoge Raad, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de
medische tuchtcolleges, zijn niet in de tabel opgenomen.

Personeel Rechtspraak in arbeidsjaren (fte), 2014
Onderdeel
Rechtbanken
Gerechtshoven, Centrale
Raad van Beroep en CRvB
Totaal Gerechten 3
Landelijke diensten 4
RAIO’s Rechtspraak 5

1

Rechterlijke
ambtenaren 2

Ondersteuning

Totaal personeel

1617
552

5768
846

7385
1398

2169
1
142

6614
714
0

8783
715
142

Meer zaken, meer mensen
Tussen 2000 en 2014 is het aantal mensen dat voor de Rechtspraak werkt fors gestegen.
In 2000 ging het bij de rechtbanken nog om 5.500 arbeidsjaren en bij de appelcolleges
om bijna 1.000. Voor de rechtbanken zien we een stijging van 36%, voor de
appelcolleges een stijging van 48%. Tussen 2010 en 2012 daalde het aantal arbeidsjaren
voor het eerst sinds lange tijd, en wel met 2%.
De eerdere stijging stond niet op zichzelf, want in dezelfde periode zijn de rechtbanken
en appelcolleges veel meer zaken gaan behandelen. Zie hiervoor de factsheets
‘Rechtbanken: afgehandelde strafzaken, 2000-2014’, ‘Rechtbanken: afgehandelde civiele
en bestuurszaken, 2000-2014’ en ‘Appelcolleges: afgehandelde zaken, 2000-2014’.
Figuur
De grafiek hieronder geeft de ontwikkeling van de personeelssterkte in arbeidsjaren bij
de rechtbanken en de appelcolleges weer.
Bij de figuur - en de hierboven genoemde cijfers - passen drie kanttekeningen:


In de personeelssterkte van de rechtbanken tot 2002 is het personeel
meegerekend van de kantongerechten, die tot dat jaar afzonderlijk bestonden; in
2002 gingen de kantongerechten over in de sectoren kanton van de rechtbanken.



In de eerste jaren die de grafiek beslaat, hadden het Openbaar Ministerie en de
Rechtspraak gemeenschappelijke diensten voor bijvoorbeeld huisvesting en
personeelszaken. Voor de cijfers in deze factsheet is een deel van het personeel
van deze diensten toegerekend aan de Rechtspraak.

Bezetting ultimo 2014.
Inclusief rechters in opleiding (RIO; 59) en gerechtsauditeurs.
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Betreft de gerechten en diensten die vallen onder de begroting van de Raad voor de rechtspraak, dus
exclusief Hoge Raad en Raad van State.
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O.a. op het gebied van ICT en opleiding (SSR), Landelijk Dienstencentrum en Raad voor de rechtspraak.
Diensten op gebied van ICT en SSR zijn deels ook werkzaam voor het Openbaar Ministerie.
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Rechterlijke Ambtenaren in Opleiding.
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Een groei van ruim 200 arbeidsjaren in 2013 is toe te schrijven aan de volledige
toerekening van stafdiensten aan de ZM. Omdat deze voor een klein deel ook voor
het OM werkten, was voorheen slechts 85% toegerekend.

Gemiddelde personeelssterkte naar type gerecht in arbeidsjaren (fte) 2000-2014,
diagram met drie lijnen: Rechtbanken (inclusief kanton), Appelcolleges en Totaal
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