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 3  terug naar inhoudsopgave 

Het jaar 2019 was in vele opzichten een bijzonder jaar. Niet alleen voor de rechtbank 
Ro erdam maar ook voor de Rechtspraak en alle andere togadragers. Niets lijkt meer 
vanzelfsprekend en juist daarom is het in deze jd belangrijk dat we als rechtbank laten 
zien wie wij zijn en waar we voor staan. Dat doen wij onder andere met dit jaarverslag.  

U tre  een overzicht aan van de rechtsgebieden en de bijzondere inspanningen die zij dit 
jaar hebben verricht. Ook staan wij s l bij onze pilots op het gebied van maatschappelijke 
effec eve rechtspraak, bijzondere zaken en bijzondere projecten. Verder zijn de 
organisatorische ontwikkelingen, o.a. op het gebied van diversiteitsbeleid, onze nieuwe 
huisves ng en de voortgang van de digitalisering beschreven en leggen we 
verantwoording af over de besteding van de middelen.  

Het jaarverslag laat al met al zien welke inspanningen wij doen om invulling te geven aan 
onze belangrijke taak. Elke dag weer. Met bevlogenheid en ‘Ro erdamse’ nuchterheid. Of 
zoals voormalig stadsdichter Derek O e het omschrij : 

Rechtspraak maakt samenleven mogelijk. Samenleven maakt rechtspraak noodzakelijk. 

Ik sluit me daar van harte bij aan. 

Veel leesplezier! 

Namen het bestuur van de rechtbank Ro erdam,  

Robine de Lange-Tegelaar, 
president 

Voorwoord 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 



 4 terug naar inhoudsopgave 

1. Rechtsgebieden en administra e 
1.1 Bestuursrecht 

‘Samen sneller’ in de stroom Par cipa ewet- en Toeslagenzaken 
In het kader van het project ‘Samen sneller’ is het rechtsgebied publiekrecht bestuur op     
1 april 2019 begonnen met een pilot waarin Par cipa ewet- en Toeslagenzaken na 
binnenkomst op zi ng worden gepland binnen een termijn van 16 weken. Hoewel die 
laatste termijn las g realiseerbaar is, is gaandeweg de termijn waarbinnen een 
Par cipa ewetzaak na binnenkomst op zi ng wordt gepland, gedaald van gemiddeld 33 
weken naar 20 weken. Een versnelling van 40%. Om deze doorloop jd vast te houden, zijn 
voldoende zi ngscapaciteit, monitoren van de instroom en jdige sturing op inroostering 
belangrijke factoren gebleken. In Toeslagzaken is de termijn waarbinnen een zaak na 
binnenkomst op zi ng wordt gepland, teruggelopen van 34 weken naar 15 weken. Dit 
hee  eveneens een versnelling van ruim 40% opgeleverd. Gedurende de pilot is er 
bijgestuurd naar aanleiding van signalen die werden afgegeven door medewerkers en 
verweerders. De pilot wordt momenteel geëvalueerd. Bij medewerkers wordt nagegaan 
hoe zij de nieuwe werkwijze ervaren. Ook is gevraagd of zij sugges es voor verbeteringen 
hebben. Hoewel we hopen de versnelling vast te kunnen houden, geldt dat oude zaken die 
nog aanhangig zijn hierbij een kink in de kabel zijn.  
 
Kwaliteit en opleiden 
Door samen te werken met de opleidingscoördinator, de kwaliteitscoördinatoren, hun 
betrokken ondersteunster en de kwaliteitscommissie zijn het afgelopen jaar weer veel 
stappen gezet. Alle nieuwe medewerkers kregen een inwerkprogramma op maat. Voor hen 
zijn interne inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd. Alle nieuwe medewerkers zijn 
gekoppeld aan een ervaren buddy, die als aanspreekpunt dient. 
Om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op vlieghoogte blijven, zijn in 2019 opnieuw 
twee studiedagen georganiseerd waarin workshops en lezingen zijn aangeboden. Voor de 
rechter-plaatsvervangers is in het voorjaar een bijeenkomst georganiseerd waarin op eigen 
verzoek uitgebreid bij het onderwerp integriteit is s lgestaan. Aan het eind van het jaar is 
voor alle medewerkers een interac eve bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond 

van regie en wat onze professionele standaarden daarover ‘voorschrijven’.  
De kennisgroepen zijn goed bemenst, ook na het vertrek van een aantal ervaren collega’s. 
De diverse jurispruden e-overleggen zijn telkens goed door deze groepen voorbereid en 
werden met uitzondering van de periode waarin werd verhuisd, goed bezocht. In één van 
de drie teams is gestart met het voeren van het professionele gesprek aan de hand van 
eigen uitspraken in de rechtersoverleggen. Dit hee  navolging gekregen in één van de 
andere twee teams. Het voeren van het professionele gesprek is een vorm van intervisie. 
 
Mondelinge uitspraken 
Eén van onze professionele standaarden luidt dat de bestuursrechter mondeling uitspraak 
doet in zaken die zich daarvoor naar zijn oordeel lenen. Sinds de invoering van deze     
standaarden is er een s jgende lijn waarneembaar in het aantal mondelinge uitspraken. 
Tijdens rechters-, regie- en inhoudelijke overleggen wordt blijvend aandacht gevraagd 
voor het vaker doen van mondelinge uitspraken wanneer mogelijk. 

 

Verdeling bewaringszaken 
Begin 2019 was het uitgangspunt bij de verdeling van bewaringszaken een indeling van het 
land in vier IND-regio’s plus één cluster met ar kel 6-zaken (‘Schipholzaken’). Binnen deze 
vijf clusters werd op papier een zaak toegedeeld aan de regio waarbinnen de vreemdeling 
was staande gehouden. In de prak jk bleken de zi ngsplaatsen Amsterdam en Ro erdam 
als gevolg hiervan bijna de hel  van alle bewaringszaken toebedeeld te krijgen. Na overleg 
hee  het Landelijk Overleg Vakinhoud bestuursrecht voorgesteld (en dit is door het 
Presidenten Raad Overleg geaccordeerd) dat zi ngsplaats Den Haag met de 30% is 
overgegaan naar de regio Zuid-West. De instroom van bewaringszaken in zi ngsplaats 
Ro erdam is daardoor vanaf juni 2019 aanzienlijk gedaald. De verwach ng is dat deze 
daling zich vanaf april  en oktober 2020 verder voortzet, omdat vanaf die maanden wordt 
ingezet op een gelijke verdeling van de bewaringszaken over 10 en per oktober alle 11 
zi ngsplaatsen. 
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Verhuizing en flexwerken 
Het afgelopen jaar is de scheiding tussen de drie teams, onder andere door het 
zogenoemde team overs jgend roosteren, afgenomen. Er wordt steeds meer 
samengewerkt tussen de teams en sinds de verhuizing naar het gerechtsgebouw zijn de 
teamleden uit de verschillende teams ook meer zichtbaar voor elkaar. Ook de invoering 
van het flexwerken na de verhuizing hee  daaraan bijgedragen. Deze intensieve 
samenwerking tussen de teams pakt posi ef uit voor het totaalresultaat van het 
rechtsgebied publiekrecht bestuur. 

 

1.2 Strafrecht 

Regie 
In 2019 is de Taskforce ingesteld, die een rapport hee  uitgebracht n.a.v. een niet goed 
func onerende verkeerstoren (VT) en andere knelpunten in de organisa e van de 
strafsector. Dit leverde verschillende verbeterpunten op waar inmiddels hard aan gewerkt 
wordt. Het thema Regie staat hoog op de agenda: hoe zorgen we er voor dat alleen 
panklare zaken inhoudelijk worden gepland? In dit verband is voor FP- en LP- zaken een 
nieuwe werkwijze ingevoerd die inhoudt dat regie in de meeste zaken bij het kabinet RC 
plaatsvindt. 
 

Op maliseren werkproces bijzondere raadkamer (buiten zi ng) 
Conform plan van aanpak, waarbij zowel het OM als de rechtbank waren betrokken, zijn de 
schadevergoedingszaken op de bijzondere raadkamer aangepakt. Dit had tot doel de    
achterstand in te halen en de doorloop jden (uiteindelijk) te versnellen. Vanuit de 
rechtbankzijde is de capaciteit van JJM’ers volledig benut. Door een kwalita ef en 
kwan ta ef goede beze ng van JJM’ers konden de klaagschri en vlot en goed worden 
weggewerkt. Dit hee  er dit jaar toe geleid dat de ijzeren voorraad is bereikt. Die ligt rond 
de 1100 raadkamernummers (oorspronkelijk waren dit circa 1900 raadkamernummers). 
Ook steeds meer zaken, op het toppunt rond de 500 raadkamernummers, werden binnen 

de termijn van drie maanden afgedaan zoals afgesproken in het landelijk procesreglement. 
In eerste instan e hee  het OM conform plan van aanpak een flinke inhaalslag gemaakt, 
helaas is de voorraad door diverse problemen vanaf mei 2019 weer opgelopen. Sinds dat 
moment komen er minder beoordeelde zaken door, waardoor de voorraad in de 
schadevergoedingszaken helaas is opgelopen tot 1268 raadkamernummers in december 
2019 met 460 nummers binnen de termijn. 

 

Digitalisering 
Een belangrijk speerpunt voor het rechtsgebied straf was de verdere digitalisering van 
zaken. Het jaar stond helaas in het teken van performanceproblemen van GPS  en         
problemen met de apparatuur, die het werk voor de griffie bemoeilijkte. Ook zijn in 2019 
nog niet alle zaken digitaal gegaan. Eind 2019 is het OM vanwege de problemen met GPS 
zelfs weer terug gegaan naar het aanbrengen van nieuwe zaken in Compas. In 2019 is wel 
succesvol gestart met het digitaal overdragen van PR- en kanton-appellen aan het hof.  
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Rechtsgebiedovers jgende clusters 
Het in 2019 in Dordrecht nieuw gestarte cluster mensenhandel/smokkel hee  de 
samenwerking gezocht met team jeugd om een speciale combi samen te stellen voor 
jeugdzaken. Dit is inmiddels voor één zaak gerealiseerd. De cluster cybercrime maakt een 
doorstart. Het probleem blij  om de kleine stroom ‘high tech crime’-zaken te koppelen 
aan de mensen uit het cluster. 

 

1.3 Familie 

Uitbreiding regiebureau 
In 2019 hanteerde het team familie het uitgangspunt ‘een rechter, een gezin’. De taken 
van het regiebureau, dat is opgericht om in samenwerking met het zi ngsbureau zaken 
sneller en op maat op zi ng te plannen, zijn verder uitgebreid. De dagelijkse aansturing is 
bij een van de sta uristen belegd. In de lijn van het door het LOVF ontwikkelde 
Visiedocument worden alle zaken gescreend, er wordt op maat geappointeerd.  
 
Werklastmodel 
In samenspraak met F&C en zoveel mogelijk aan de hand van de professionele 
standaarden is een werklastmodel voor het team familie ontwikkeld. Dit werklastmodel 
maakt het mogelijk om de uitstroom vast te stellen, in te spelen op instroom-
schommelingen, om het aantal zi ngen en de benodigde forma e te bepalen. Het helpt 
enerzijds de beschikbare capaciteit goed te benu en en anderzijds om de werklast voor 
de medewerkers zo dragelijk mogelijk te houden. 
 
Uniform Hulpaanbod 
In 2019 zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de ketenpartners om tot invoering van 
het Uniform Hulpaanbod te komen. Dit Uniform Hulpaanbod is onderdeel van het eerder 
genoemde Visiedocument en hee  mede als doel de doorloop jden te verkorten.  
 

Wvggz en Wzd 
Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en Wzd in werking getreden. In de loop van 2019 is het 
team familie zich gaan voorbereiden op de implementa e van die wet door middel van het 
volgen van cursussen, het organiseren van een professionele ontmoe ng, het opze en van 
een lokale implementa egroep en het aannemen van JJM-ers. 
 
Kennisgroepen 
Alle teamleden zi en in een kennisgroep. De kennisgroepen werken met kennisdossiers in 
het MKO. Er is vier maal per jaar een jurispruden eoverleg. De onderwerpen worden 
voorbereid door de kennisgroepen. Daarnaast nemen rechters en secretarissen van team 
familie deel aan de landelijke expertgroepen. Naast het werk voor het eigen team is het 
team familie betrokken bij een aantal thema’s die het rechtsgebied overs jgen. Er wordt 
gewerkt aan het erfrechtloket, de pilot huiselijk geweld en combizaken met jeugd. Daarbij 
beheert team familie de kennisgroepen Huwelijksvermogensrecht en BOPZ, waaraan leden 
van kennisgroepen van andere teams deelnemen.  
 
 
1.4 Jeugd 

Forma e uitbreiding en doorloop jden 
In het jaarplan werd beoogd om de krapte in de forma e te verhelpen en daarmee te 
kunnen komen tot het verhogen van het werkplezier, het verlagen van de werkdruk, het 
verbeteren van de doorloop jden, het verminderen van de inzet van rechter-
plaatsvervangers en het vergroten van de kwaliteit – mede door het verder doorvoeren van 
de professionele standaarden (PS). Deze beoogde resultaten zijn ten dele behaald.  
De doelstelling om in één jaar aan de Beter Beschermd-norm te gaan voldoen (80% van de 
1e OTS-en afdoen binnen 3 weken) is te ambi eus gebleken. De doorloop jden zijn en 
blijven wel een speerpunt en ze lopen terug, mede door specifiek onderzoek naar en inzet 
op verbeterpunten.  

De werkdruk bleef hoog en de instroom van nieuwe collega’s zorgde niet onmiddellijk voor 
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verlich ng van de werkdruk. Er is dus niet ingezet op het terugbrengen van de inzet van 
rechters-plaatsvervanger. Ook zijn geen andere aanpassingen gedaan in het kader van de 
professionele standaarden. Er wordt natuurlijk voortdurend gekeken naar mogelijkheden 
om dat wel te doen. Beschikbaarheid van rechters is echter een bo leneck. Een mooie 
constatering is dat uit het meest recente MWO toch naar voren komt dat er binnen team 
jeugd een posi eve trend is waar te nemen op het vlak van werkplezier en werkdruk.  

Blik naar buiten 
Het team blij  de blik naar buiten richten: de pilot Huiselijk geweld loopt en wordt met 
goede kri eken beloond. Er wordt met twee à drie jeugd-RC’s intensief bijgedragen aan 
kwaliteitsverbetering door de samenwerking met het kabinet RC en het OM en op 
managementniveau zijn de banden met de ketenpartners aangehaald. Verder is ‘Klare 
taal’ een terugkerend item op de agenda’s van rechters- en teamoverleggen. Waar 
mogelijk worden zaken van teams jeugd en familie gecombineerd afgedaan. 

Kwaliteitsverbetering en borging 
De sta uristen en KC’s hebben ingezet op verdere ontslui ng van MKO (Mijn Kennis 
Omgeving), op digitalisering van de informa evoorziening en op het aanbieden van 
actualiteitencursussen en andere educa eve momenten, zoals jurispruden e-overleggen. 
Het netwerk van rechters-plaatsvervanger is hiervoor meermalen benut. Wel is de 
werkdruk een remmende factor is geweest. Er is eind 2019 een rio nieuwe s jl gestart in 
het team. 

1.5 Handel en Haven 

Doorloop jden 
De oproeptermijn voor handelszaken is verlaagd van gemiddeld 15,6 weken in 2018 naar 
13 weken in 2019. Het streven was 10 weken. De gemiddelde vonnistermijn in 
handelszaken is onveranderd op 16 weken blijven steken, terwijl het streven 10 weken 
was. Daarbij moet worden aangetekend dat er eind 2019 wel veel oude, langlopende 
zaken zijn weggewerkt (mede met behulp van team Kanton), hetgeen de gemiddelde 
doorloop jd onguns g beïnvloedt.  

 

Kwaliteit en opleiden 
Alle kennisgroepen werken nu met MKO en onderhouden daartoe een eigen kennisdossier. 
Voor de juridische ondersteuning is een opleidingsplan geschreven die elke opleider als 
leidraad gebruikt, doorneemt en op maat maakt. Met team kanton is een 
samenwerkingsverband opgestart op het gebied van opleidingen, waarbij Handel aansluit 
bij verstekken klasjes van kanton en kanton deelneemt aan de bespreking van casussen. Op 
20 september hee  het team een teamochtend in Dordrecht gehouden. Gezamenlijk is 
gesproken over en geoefend met feedback geven en ontvangen. In het kader van kennis 
delen en het verhogen van de kwaliteit zijn er voor de juridisch medewerkers die rekesten 
behandelen klasjes georganiseerd door een aantal rechters binnen het team, twee 
basisklasjes en een klasje voor elk van de vier werkstromen. Voor het onderwerp AVG 
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(privacy wetgeving) wordt nog een externe docent gezocht. Met het team Insolven es 
wordt op het gebied van de insolven erekesten kennis gedeeld en samengewerkt.  

De rechters en ondersteuning van de mari eme kamer zijn ingeschreven voor modules van 
een nieuwe leergang vervoerrecht van de EUR. Zij zullen vervolgens de opgedane kennis 
onderling delen. Deze leergang is belangrijk omdat er bij de SSR geen (verdiepende) 
cursussen worden gegeven. Een nieuw aan de mari eme kamer toegevoegde rechter, die 
een vertrekkende rechter moet gaan vervangen, doorloopt de gehele leergang.  

 

1.6 Insolven e  

Schuldsaneringen en faillissementen 
Het aantal schuldsaneringen is lager dan verwacht. Dit is een zorgelijke situa e. Niet 
zozeer voor het team, maar wel voor de mensen met problema sche schulden die 
de weg naar schuldhulpverlening niet kunnen vinden. Hierover vindt op diverse niveaus  
overleg plaats, mogelijk kan de schuldenrechter hier een rol in gaan spelen. Het aantal 
faillissementen is stabiel, maar is gemiddeld wel wat zwaarder dan voorgaande jaren.  
 
Doorloop jden 
Het project doorloop jden is succesvol afgerond. In de gesprekken met curatoren en 
bewindvoerders komt naar voren dat de afwikkeling inmiddels veel sneller gaat. Dit wordt 
als posi ef ervaren. Kijkend naar de landelijke doorloop jden, worden de normen niet 
allemaal gehaald. Bij faillissementen wordt de norm voor de doorloop jd niet gehaald, 
maar de doorloop jd is wel een stuk beter dan landelijk gemiddeld. Bij de andere twee 
normen voor de doorloop jden ligt het team rond of iets onder landelijk gemiddelde. 
 
Schuldenrechter  
Het project Schuldenrechter is geïni eerd vanuit het rechtsgebied insolven e door     
Femke Damsteegt. Dat project is in december 2019 met een pre-pilot van start gegaan met 
schuldenfunc onarissen uit verschillende teams. Met andere teams, met name team 

kanton, wordt een en ander nu uitgebreid. Zie pag. 10-11 van magazine Innova e 
Ro erdam. 
 
Wijkrechtspraak op Zuid  
Binnen het project Wijkrechtspraak op Zuid, dat samen met ketenpartners als doel hee  
om effec ef bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen, is              
Jacqueline Frima projectleider namens de rechtbank. 
 

1.7 Kanton  

Kwaliteit, doorloop jden en compareren 
De belangrijkste aandachtsgebieden voor kanton waren in 2019 kwaliteit, doorloop jden 
en compareren. De individuele kantonrechter voert na toewijzing van een zaak aan hem of 
haar, zelf de regie. Dit zorgt ervoor dat de rechter zich eigenaar van en verantwoordelijke 
voor de zaak voelt. De teamvoorzi ers en hoofd juridische ondersteuning voeren ac ef de 
voortgangscontrole uit. Voor een aantal specifieke zaakscategorieën werd ingezet op de 
verkor ng van doorloop jden en het inlopen van achterstanden.  
 
De Regelrechter 
Naast het reguliere werk ze e kanton stevig in op de verdere organisa e van toezicht en 
star e met het project de Ro erdamse regelrechter. Het project is een succes. Het aantal 
zaken is minder dan verwacht, ondanks de vele inspanningen van de kwaliteitscommissie 
om deze manier van geschillenbeslech ng onder de aandacht te brengen. De par jen die 
gebruik maakten van deze manier van procederen zijn echter zeer enthousiast. Het project 
is dan ook verlengd met een jaar. In 2020 zal worden afgestemd met andere landelijke 
vormen van ‘de buurtrechter’. 
 
De Schuldenrechter  
Het project Schuldenrechter is medio november 2019 van start gegaan. Vanuit diverse 
zi ngen zijn verwijzingen naar de Schuldenrechter gedaan. Inmiddels zijn er secretarissen 
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vanuit kanton, straf en bestuur bij het project betrokken. De projectcoördinator zal neemt 
de coördina e van de schuldenfunc onarissen voor haar rekening. Daarnaast zal zij met de 
werkvloer van de gemeente contacten onderhouden. Zie pag. 10-11 van magazine 
Innova e Ro erdam. 
 
Kennis delen 
Kanton ze e in 2019 stevig in op de organisa e van kennis en de samenwerking met 
handel. Zo is er in januari 2019 een gezamenlijke cursus geweest en ook in 2020 worden 
kantondagen georganiseerd die toegankelijk zijn voor beide rechtsgebieden. De 
kwaliteitscommissie draagt hiervoor onderwerpen en sprekers aan. Daarnaast 
implementeerde de kwaliteitscommissie in 2019 het ambtshalve toetsen en zijn er de 
jurispruden e- en eigen werkbesprekingen en kennisgroepoverleggen gehouden. Tot slot 
is het onderwerp publica e meer tussen de oren gebracht en hee  er ook frequent 
intervisie plaatsgevonden. 

 
1.8 Administra e  

Investeren in teams en units 
In 2019 is er veel ingezet op werving en selec e; door een natuurlijk verloop en de 
beëindiging van contracten waren er veel nieuwe mensen nodig. Om te investeren in de 
teams en units en meer stabiliteit te creëren, werd het beleid inzake de flexibele schil en 
vaste aanstellingen aangepast.  Interne mobiliteit tussen de teams bleef een 
aandachtspunt.  

 
Digitalisering  

Pilot WSNP 
Rechtbank Ro erdam is samen met de rechtbanken Midden-Nederland en Zeeland-West- 
Brabant een van de drie pilotrechtbanken voor het digitaal toezicht houden in de WSNP-
dossiers. In 2019 zijn de voorbereidingen getroffen voor deze pilot, die aan het einde van 

het jaar star e met het doel de hele toezichtstroom te digitaliseren.  

CORV 
De rechtbank neemt deel aan nog een pilot; CORV. In CORV gaan ketenpartners in civiele 
zaken (vooralsnog Jeugdbescherming Ro erdam-Rijnmond en de Raad voor de 
Kinderbescherming) digitaal bestanden delen. De Rechtspraak (rechtsgebieden familie en 
jeugd) zal hier medio 2020 landelijk bij aansluiten. De voorbereidingen hiervoor vonden in 
2019 plaats en vielen voor een groot deel onder de verantwoordelijkheid van de 
administra e.  

Digitalisering strafzaken 
Door de problemen met het GPS-systeem stagneert de digitalisering van MK-zaken en 
verloopt het traject moeizaam. In 2019 is wel gestart met het digitaal overdragen van PR- 
en kantonappellen aan het hof. 

 
Werkprocessen 
Om bij te dragen aan betere doorloop jden bij onder andere de rechtsgebieden jeugd, 
straf en bestuur hee  de administra e deelgenomen aan de daarvoor georganiseerde 
verbetersessies.  

 

1. Rechtsgebieden en administra e 
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Insulinezaak 
De rechtbank Ro erdam hee  20 jaar cel en TBS opgelegd aan een 23-jarige man die 
werkte in verschillende zorginstellingen. Hij is veroordeeld omdat hij 4 bejaarde 
slachtoffers van het leven hee  beroofd door het toedienen van insuline. In 8 andere 
gevallen is hij veroordeeld tot pogingen om de slachtoffers om het leven te brengen. Ook 
zij kregen gevaarlijke hoeveelheden insuline toegediend maar kwamen niet te overlijden. 

h ps://www.rechtspraak.nl/Organisa e-en-contact/Organisa e/Rechtbanken/Rechtbank-
Ro erdam/Nieuws/Paginas/Twin g-jaar-gevangenisstraf-en-tbs-met-dwangverpleging-
voor-toedienen-insuline-.aspx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaak Humeyra 
De 16-jarige Humeyra werd voor haar school in Ro erdam - het Designcollege- door haar 
ex-vriend doodgeschoten. Hij is door de rechtbank veroordeeld voor doodslag en kreeg 
een celstraf van 14 jaar en TBS opgelegd. Naar aanleiding van deze zaak is een brede 

maatschappelijke discussie ontstaan over de vraag of het verschil in straf maximum tussen 
moord en doodslag niet te groot is. 

h ps://www.rechtspraak.nl/Organisa e-en-contact/Organisa e/Rechtbanken/Rechtbank-
Ro erdam/Nieuws/Paginas/14-jaar-gevangenisstraf-en-tbs-voor-het-doden-van-de-16-
jarige-Humeyra.aspx 
 

Kinderopvang toeslag onterecht stopgezet 
Een jonge moeder is een zaak tegen de Belas ngdienst gestart omdat ze vond dat die ten 
onrechte haar kinderopvang toeslag had stopgezet. De bestuursrechter gee  haar daarin 
gelijk. Het besluit van de Belas ngdienst om de toeslag van de vrouw stop te ze en is 
onrechtma g. De Belas ngdienst moet niet alleen toeslagen alsnog uitbetalen maar ook 
schade aan de vrouw vergoeden. Door het mislopen van de toeslagen zijn bij de vrouw 
schulden ontstaan en hee  zij langer over haar studie gedaan.  

h ps://www.rechtspraak.nl/Organisa e-en-contact/Organisa e/Rechtbanken/Rechtbank-
Ro erdam/Nieuws/Paginas/Stopze en-kinderopvang-toeslag-was-onterecht.aspx 

Karbaatzaak 
Tientallen kinderen die door kunstma ge insemina e zijn verwekt vermoedden dat de 
betreffende fer liteitsarts clandes en zijn eigen zaad zou hebben gebruikt. In een eerdere 
procedure besliste de rechter al dat DNA van de inmiddels overleden arts mocht worden 
veiliggesteld en worden gebruikt om een DNA profiel vast te stellen. In deze zaak besliste 
de rechtbank dat de kinderen dat DNA ook met hun eigen DNA mochten vergelijken. Later 
zou blijken dat de arts inderdaad de vader is van entallen van deze kinderen. 

h ps://www.rechtspraak.nl/Organisa e-en-contact/Organisa e/Rechtbanken/Rechtbank-
Ro erdam/Nieuws/Paginas/Weduwe-en-erfgenamen-vruchtbaarheidsarts-moeten-DNA-
vergelijkingsonderzoek-toestaan.aspx 
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3.1. Terugblik innova eve projecten 
Binnen rechtbank Ro erdam werken we op dit moment samen aan vier innova eve     
projecten: Combi-zi ngen huiselijk geweld, de Ro erdamse regelrechter, de 
Schuldenrechter en Wijkrechtspraak. De rode draad in deze projecten is toegankelijkheid 
en oplossingsgerichtheid. 
 
Combizi ngen huiselijk geweld  
In september 2018 is de rechtbank Ro erdam gestart met Combi-zi ngen huiselijk 
geweld. Samen met het Zorg- en Veiligheidshuis (waarin poli e, gemeente, Openbaar 
Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, de Reclassering en andere instan es 
samenwerken) wordt gekeken naar de verschillende problemen die binnen een gezin 
spelen en mogelijk de oorzaak zijn van huiselijk geweld. Lopen er meerdere procedures in 
of rondom het gezin waarin het huiselijk geweld plaatsvindt? Dan worden die door één 
rechter op de huiselijk geweld-zi ng tegelijker jd (gecombineerd) behandeld. 
 
De Ro erdamse regelrechter  
Vanaf september 2018 kunnen bedrijven en burgers er - in het kader van een pilot - voor 
kiezen om gezamenlijk een civiel geschil aan de Ro erdamse regelrechter voor te leggen. 
Het gaat vooral om geschillen die gaan over huur, burenruzies, schade, koop en 
consumentenzaken. Bestuurszaken en de meeste familiezaken worden niet door de 
regelrechter behandeld. 

Een zaak bij de regelrechter starten is eenvoudig en kan met een simpel formulier. Het 
griffierecht komt neer op € 41,50 per par j. De regelrechter onderzoekt samen met 
par jen in een goed gesprek of ze er onderling uit kunnen komen. Als dat lukt worden de 
afspraken door de rechter officieel vastgelegd. Komen par jen er met elkaar niet uit?    
Dan hakt de regelrechter alsnog de knoop door en komt er een vonnis. 
 

 

De Schuldenrechter  
In Nederland zijn 1 miljoen mensen met problema sche schulden. Als er 
betalingsachterstanden ontstaan, kan het snel nog verder bergafwaarts gaan. Kleine 
schulden worden groter door de boetes, rente en incasso- en deurwaarderskosten. Er 
wordt vaak vanuit gegaan dat mensen niet wíllen betalen, terwijl ze dat vaak simpelweg 
niet kunnen. Bij de rechtbanken Den Haag en Ro erdam gingen in het najaar van 2019 
speciale schuldenrechters aan de slag. Zij kijken hoe ze mensen met problema sche 
schulden het beste kunnen helpen om van hun schulden af te komen en hoe nieuwe 
schulden kunnen worden voorkomen. Zie pag. 10-11 van magazine Innova e Ro erdam. 
 

Wijkrechtspraak op Zuid  
In 2020 start de rechtbank Ro erdam met het project ‘Wijkrechtspraak’ in Ro erdam 
Zuid. De voorbereidingen waren in 2019 al in volle gang. Wijkrechtspraak hee  als doel om 
effec ef bij te dragen aan het oplossen van problemen van mensen en daarmee aan het 
verbeteren van de veiligheid, de lee aarheid en het maatschappelijk welzijn in de wijken. 
In dit project werkt de rechtbank Ro erdam samen met het Openbaar Ministerie, de 
advocatuur, de gemeente Ro erdam, Zorg- en Veiligheidshuis en het Na onaal 
Programma Ro erdam Zuid. Het uitgangspunt van dit project is dat er integraal wordt 
gekeken naar de verschillende problemen (en rechtszaken) van iemand die bij de rechter 
komt. De rechter voert ac ef regie en kijkt welke beslissingen er nodig zijn om die 
problemen effec ef aan te pakken. 
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3.2 Inspira elezingen 
De rechtbank Ro erdam organiseert een aantal keer per jaar een inspira elezing.  
Tijdens de inspira elezingen staan ontmoe ngen met professionals van binnen en buiten 
de Rechtspraak centraal. 

In juni 2019 hield de directeur van het Na onaal Programma Ro erdam Zuid  
Marco Pastors een interessante lezing over het programma dat Ro erdam Zuid een 
gezonde toekomst moet geven. Het unieke programma raakt ruim 200.000 inwoners en 
zeven focuswijken van Ro erdam-Zuid en duurt 20 jaar. Het Rijk, de gemeente Ro erdam, 
corpora es, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, poli e en Openbaar Ministerie 
werken samen aan een hoger opleidingsniveau, meer werk en een betere woonkwaliteit 
voor de bewoners. Met kleine stappen gaat het langzaam beter in Zuid maar er is nog veel 
werk te doen. Ook de rechtbank Ro erdam levert een bijdrage aan meer perspec ef voor 
Ro erdam Zuid met het project 'Wijkrechtspraak'. In dit project werkt de rechtbank 
Ro erdam samen met het Openbaar Ministerie, de advocatuur, de gemeente Ro erdam, 
Het Veiligheidshuis en het Na onaal Programma Ro erdam Zuid.  
 
3.3 Week van de Rechtspraak 
Net als in 2018 stond in 2019 de Week van de Rechtspraak in het teken van jongeren en 
rechtspraak en had de rechtbank een interessant programma. 

Onze president Robine de Lange-Tegelaar was te horen bij Spraakmakers op NPO Radio 
over de Week van de Rechtspraak en innova eve projecten als de combi-zi ngen huiselijk 
geweld, de Ro erdamse regelrechter, de Schuldenrechter en Wijkrechtspraak. 
Terugluisteren kan hier. Daarna was de rest van de week op NPO radio 1 elke dag aandacht 
voor onze rechtbank in de vorm van een korte reportage van 6 minuten over een van de 
innova eve projecten. Strafrechter Tineke van de Grampel was, samen met Rechtspraak 
Reporter Adrien Stanziani, te gast in de radiostudio van radio Rijnmond. Zij spraken over 
het werk, zaken die tot de verbeelding spreken en het belang van de openbaarheid. Je 
kunt de uitzending hier teruglezen en luisteren. 

Jaap van den Bos gaf een gastcollege bij Hogeschool InHolland voor eerstejaars hbo-
rechten studenten. En Ilse Bouter, Cees Groenewegen en Anne-Marie Baggerman 
bezochten het Albeda College in Ro erdam voor twee gastlessen aan eerstejaars 
studenten MBO Juridisch Administra ef Dienstverlener.  

 

3.4 S ch ng Juridische samenwerking aan de Maas 
De S ch ng Juridische Samenwerking aan de Maas (SJSM) is vooral bedoeld om de 
samenwerking tussen de partners (rechtbank, OM en EUR) te bevorderen en van elkaar te 
leren. De SJSM organiseert regelma g vakinhoudelijke samenwerkingsac viteiten. 
Bekende voorbeelden zijn MootCourt, Toga aan de Maas, Summer- en AutumnCourt en 
professionele ontmoe ngen.  
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3.5 Collega’s in de media 
In de kranten en vakbladen verschenen regelma g ar kelen naar aanleiding van interviews 
met onze rechters. Ook gaven onze rechters toelich ng voor radio en TV: 
 
Toelich ng Jacco Janssen bij NOS op onderzoek waaruit blijkt dat rechters zwaarden zijn 
gaan straffen (6 december 2019) 

Ar kel Jacqueline Frima en Elsbeth de Vos (rechter rechtbank Amsterdam) 'Het 
mach gingsverzoek: de bestuurder gehoord?!' in Tijdschri  Financiering, Zekerheden en 
Insolven eprak jk (november 2019) 
 
Togacolumn Jacco Janssen over racisme in het voetbal (19 november 2019) 

Toelich ng Jacco Janssen bij Eenvandaag over vervroegde vrijla ng (22 oktober 2019) 
 
Togacolumn Jacco Janssen 'De rechtsstaat en zijn veerkracht?' in NRC (3 oktober 2019)  

Toelich ng Erik-Jan Stalenberg bij Spraakmakers over de voordelen van combi-zi ngen 
huiselijk geweld (27 september 2019) 

Reportage over de Schuldenrechter bij NPO 1 met Femke Damsteegt (26 september 2019) 

Toelich ng door Jacqueline Frima over Wijkrechtspraak in programma Spraakmakers op 
NPO Radio 1 (25 september 2019) 

Interview Tineke v.d. Grampen en Adrien Stanziani bij Radio Rijnmond in het kader van de 
Week v.d. Rechtspraak (25 september 2019) 

Toelich ng Wim Wetzels bij Goedemorgen Nederland van WNL over de Ro erdamse 
Regelrechter (24 september 2019) 

Interview Robine de Lange bij Spraakmakers op NPO Radio 1 over de innova eve projecten 
rechtbank Ro erdam - in het kader van de Week v.d. Rechtspraak (23 september 2019) 

Togacolumn Jacco Janssen over landelijke oriënta epunten voor vuurwapendelicten in 
NRC (19 augustus 2019) 

Interview Jacco Janssen over strafvonnis 'nieuwe s jl' bij Spraakmakers op Radio 1 (22 juli 
2019) 

'Rechter drukt voor het eerst noodknop schulden in', ar kel in het blad Binnenlands 
Bestuur (23 juli 2019) 

'Wanneer behoor je te weten dat de ander geen seks wil? Kan een verdachte van 
ongewenst seksueel contact nog wel zwijgen?' togacolumn Jacco Janssen in NRC (20 juni) 

'Heldere rechtspraak kan niet zonder goede tegenspraak' togacolumn van Jacco Janssen in 
NRC (21 mei 2019) 

Boek 'Procederen in kort geding in vijf stappen' door Petra de Bruin (2 mei 2019) 

'De strafrechter mag een verdachte soms best geloven', togacolumn van Jacco Janssen in 
NRC (24 april 2019) 
 
'De pilot van de Ro erdamse Regelrechter', toelich ng door Wim Wetzels in Jus ële 
verkenningen, themanummer Rechtspraak om de hoek (april 2019) 

'Vooroordelen zi en in ieder en liggen al jd op de loer', togacolumn van Jacco Janssen in 
NRC (20 maart 2019) 

'Een strafzi ng zoals 100 jaar geleden bedoeld, fris en fier', togacolumn van Jacoo Janssen 
in NRC (5 februari 2019) 

'De videorechter hee  te veel macht op het voetbalveld', togacolumn van Jacco Janssen in 
NRC (9 januari 2019) 
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3.6. En verder in gesprek met 

Delega e uit gemeenten Noord-Holland op bezoek in Dordrecht 
Onze rechtbank ontving een delega e van 30 personen bestaande uit burgemeesters en 
wethouders en andere gemeenteambtenaren uit Noord-Holland. Het bezoek vond plaats 
in het kader van een project in Noord-Holland op het gebied van veiligheid en zorg. 

 
Bezoek secretaris-generaal van het ministerie van Jus e en Veiligheid 
Dhr. Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Jus e en Veiligheid, bracht 
een werkbezoek aan onze rechtbank. Dit bezoek stond in het teken van onze innova eve 
projecten.  

 
Buitenlandse rechters op bezoek in het kader van het EJTN project 
Zes buitenlandse rechters bezochten onze rechtbank in het kader van een uitwisseling van 
het European Judiciairy Training Network: een strafrechter en een bestuursrechter uit 
Italië, bestuursrechters uit Finland, Frankrijk en Bulgarije en een rechter straf/civiel uit 
Duitsland. 

 

Bezoek Thaise delega e 
Onze rechtbank ontving een Thaise delega e van 45 juristen en gerechtelijke ambtenaren. 
Het bezoek vond plaats in samenwerking met de universiteit van Leiden. De universiteit 
van Leiden organiseerde een tweeweekse cursus voor de Thaise deelnemers op het gebied 
van Modern Judicial Management. De focus van het bezoek lag op de interna onale 
tribunalen in Den Haag. Een kleine uitstapje in het programma was de Nederlandse 
rechtspraak. In dat kader bezochten zij onze rechtbank.  

 

 

Bezoek rechters uit Zuidoost-Europa 
36 rechters uit en landen van Zuidoost-Europa (Albanië,  Bosnië-Herzegovina, Georgië, 
Kosovo, Macedonië, Moldavië, Montenegro, Servië, Turkije en Oekraïne) bezochten onze 
rechtbank. De rechters waren te gast in Nederland voor een training over het thema 
Administra on of Jus ce. Dit is een onderdeel van een groter programma over de Rule of 
Law, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De groep was 
geïnteresseerd in de digitalisering in de rechtspraak en in onze ervaringen. 

 

Inkijkstage persvoorlichter hof van Jus e in Suriname 
Het doel van het bezoek was een inkijkstage van de persvoorlichter bij het Hof van Jus e 
in Suriname om haar instrumenten te geven ten behoeve van het opze en van de Unit 
communica e bij het hof.  

 

Werkbezoek Direc e Strafrechtketen (DSK) 
13 leden van de Direc e Strafrechtketen bezochten onze rechtbank. DSK bevordert de 
samenwerking in de strafrechtketen. 

 

3.7 Media on 
In 2019 zijn 586 zaken verwezen naar media on. Een lichte daling van het aantal 
verwijzingen ten opzichte van 2018. Veruit het grootste deel van de verwijzingen komt 
voor rekening van familiezaken. De pilot pré-media on in familiezaken, waarbij par jen in 
een zo vroeg mogelijk stadium een media onaanbod krijgen, loopt nog en is succesvol 
gebleken. De zaken die zich daarvoor lenen worden gescreend door secretarissen en het 
media onbureau. De trend dat in een derde van de gevallen het media onaanbod wordt 
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geaccepteerd en ruim de hel  ervan slaagt, zet zich voort.  In 2020 zal de pilot verder 
worden geëvalueerd.  

Het aantal verwijzingen in strafzaken is nagenoeg gelijk gebleven, namelijk 171 zaken ten 
opzichte van 173 in 2018. Nu verwijzing in strafzaken inmiddels een structurele 
voorziening is en tevens de financiering door de minister kan worden aangepast indien het 
aantal media ons hoger is dan het beschikbare budget, is de drempel op het aantal te 
verwijzen zaken, opgeheven.  

In bestuurszaken wordt vooral na een schri elijk aanbod verwezen. In de afgelopen jaren 
is het aantal verwijzingen afgenomen. In 2019 zijn er 8 bestuursrechtzaken verwezen, het 
merendeel van de verwijzingen betre  ambtenarenzaken. De verwach ng is dat, met de 
wijziging van de rechtsposi e van de ambtenaren per 1 januari 2020,  het aantal 
verwijzingen verder zal dalen. 

Symposium of themabijeenkomst 

In 2019 zijn een viertal presenta es georganiseerd door het media onbureau. Dit betrof 
allereerst een Professionele Ontmoe ng van media on in Insolven ezaken voor 
media onfunc onarissen en mediators. De bijeenkomst is enthousiast ontvangen en zal in 
de toekomst wellicht een vervolg krijgen. Verder zijn er twee presenta es gehouden voor 
de Jonge Balie over media on in strafzaken en de verwijzingsvoorziening van media on in 
het algemeen. Deze werden goed ontvangen. De Jonge Balie hee  de wens uitgesproken 
dat deze presenta es in de toekomst jaarlijks zullen plaatsvinden.  

Tot slot hee  er een presenta e media on in zedenzaken plaatsgevonden voor 
zedenrechercheurs op het poli ebureau te Dordrecht. Voor velen was media on inzake 
zedendelicten een onbekend terrein en was de bijeenkomst een eyeopener dat ook in dat 
soort zaken gedacht kan worden aan media on.  

Pilot Wijkrechtspraak 

Het media onbureau is nauw betrokken bij de pilot Wijkrechtspraak.  Aan deze pilot zal in 
2020 verder vorm worden gegeven.  
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4.1 Structuur 
Binnen onze rechtbank hee  het onderwerp kwaliteit inmiddels een stevige basis. We 
hebben een duidelijke structuur van kwaliteits- en opleidingscoördinatoren en sta uristen 
die de organisa e helpen investeren in kwaliteit. Op het intranet zijn de manieren waarop 
de rechtbank investeert in kwaliteit duidelijk gepubliceerd. Daarnaast is Mijn 
Kennisomgeving (MKO) geïntroduceerd en hebben we een informa especialist. Nu is het 
belangrijk om inzicht te krijgen en te houden in de vele manieren waarop we (kunnen) 
(samen)werken aan kwaliteit. Hoe weten we van elkaar wat we doen en wat kunnen we 
eventueel leren van elkaar? We zoeken dus naar verbinding, zowel binnen de rechtbank en 
daarbuiten.  
Om een duidelijk beeld te geven van onze kwaliteitsstructuur en een inzicht te geven in de 
stand van zaken is in 2019 de nieuwsbrief 'kwaliteit in onze rechtbank' gemaakt. In de 
nieuwsbrief geven collega’s prak jkvoorbeelden en schetsen zij de ontwikkelingen in de 
toekomst. 
 
Ook is er hard gewerkt aan een dashboard kwaliteit, te vinden via de hoofdpagina van ons 
lokale Intro. Alle informa e over 'kwaliteit en kennis delen' is overzichtelijk gebundeld en 
wordt daar bijgehouden. Het dashboard is ook toegankelijk gemaakt voor de hele 
rechtspraak.  
 
4.2 Sta uristen 
De sta uristen zijn veelal de cultuurdragers van de kennisorganisa e binnen een 
rechtsgebied. Zij fungeren als vraagbaak voor rechters, (s)jm-ers en administra e en zijn 
nauw betrokken bij organisa e en inhoud van kennisgroepen, jurispruden e- overleggen 
of andere kwaliteitsoverleggen en -bijeenkomsten. Ze weten veel; en weten dat veelal ook 
goed te delen. 

Net als in 2018 vonden ook in 2019 bijeenkomsten plaatsen door en voor de sta uristen. 
Tijdens deze bijeenkomsten wisselen de sta uristen uit alle rechtsgebieden kennis en 
ervaringen met elkaar uit. Op het programma van de eerste bijeenkomst in juni stond 
zowel een organisatorisch als een inhoudelijk bespreekpunt; voorbereid door een clubje 

sta uristen uit alle 7 rechtsgebieden. Tijdens de tweede bijeenkomst in november zijn de 
sta uristen bijgepraat over de 4 innova eve projecten.  
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4.3 Kennisdeling rechtbankbrede kennisgroep Europees recht 
Binnen de rechtbank is in 2018 een rechtbankbrede kennisgroep Europees recht van start 
gegaan onder leiding van de twee gerechtscoördinatoren Europees recht. Doel van de 
kennisgroep is om het Europees Recht in de rechtbank meer op de kaart te ze en, actuele 
kennis te delen en over de grenzen van de rechtsgebieden van elkaar te leren. In 2019 
organiseerde de kennisgroep de eerste themamiddag Europees recht, onder leiding van de 
twee gerechtscoördinatoren Europees recht. Tijdens deze themamiddag zijn essen ële 
begrippen uit het EU-recht besproken, waarbij niet alleen het formele recht aan de orde is 
gekomen maar ook het materiële recht.  
 
 

4.4 Lunchlezingen 
Interac eve lunchlezingen voor rechters en rio’s 

Het doel van een lunchlezing is om in een kleinschalige se ng - met een broodje - een 
kijkje te krijgen in de keuken van de collega wiens zaak veel aandacht van de pers hee  
getrokken of die om andere redenen interessant is om meer over te horen. Het 
'programma' duurt niet langer dan een uur, bestaande uit een toelich ng met 
daaropvolgend een vragenhalfuurtje.  

De lunchlezingen in 2019 gingen onder andere over de Ro erdamse regelrechter en de 
klimaatzaak Urgenda.  

 

4.5 Opleiding en ontwikkeling 
 
RA – Rio’s 
Onder andere om de professionele standaarden in alle rechtsgebieden in te voeren, zijn de 
komende jaren veel extra rechters nodig. Om die reden zijn er sinds 2017 veel rechters in 
opleiding (rio’s) in de rechtbank Ro erdam. In 2019 zijn er 7 nieuwe RIO’s gestart, 
waarvan 2 RIO beperkt, 2 specialisten en 3 RIO ruim en hebben er 10 de opleiding 
afgerond (2 RIO beperkt, 6 RIO ruim, 1 specialist en 1 RAIO). 

Juridische ondersteuning 
Binnen de rechtsgebieden zijn uniforme opleidingsplannen beschikbaar. De hoofden 
juridische ondersteuning (HJO’s) begeleiden met het loopbaanbeleid de juridisch 
medewerkers in een volgende carrièrestap. Daarbij kunnen de HJO’s en / of de juridisch 
medewerkers ook de exper se van de mobiliteitsmanager inroepen. 

Leidinggevenden 
Bestuur en leidinggevenden komen met regelmaat bijeen. Dit is onder meer in verband 
met de planningscyclus voor het jaar daarop. Daarnaast zijn afgelopen jaar ook 2 
bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van (verdieping van) leiderschap. 
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Kwaliteitsconferen e 2019 
 
De jaarlijkse kwaliteitsconferen e vond plaats in januari 2019.  
In een goede en open sfeer spraken ruim 100 medewerkers van de 
rechtbank Ro erdam er met 100 advocaten, deurwaarders, het OM, 
bestuursorganen en andere ketenpartners. In een digitale terugblik 
wordt uitgebreid teruggeblikt op het programma en de acht 
workshops van de verschillende rechtsgebieden. Daarin is ook de 
kwaliteitslezing van Ruth de Bock, Advocaat-Generaal bij de Hoge 
Raad, en de poë sche reflec e van stadsdichter Derek O e te lezen.  
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Alle nieuwe leidinggevenden volgen of hebben een (SSR-)MD-leergang gevolgd. 

Nieuwe medewerkers en stagiair(e)s 
Afgelopen jaar hee  de rechtbank 117 nieuwe medewerkers voor korte of langere duur 
mogen verwelkomen; daarnaast 56 stagiair(e)s. Alle nieuwe medewerkers nemen deel aan 
het introduc eprogramma van een dag. Tijdens deze bijeenkomst wordt na een 
welkomstwoord door één van de bestuurders veel (prak sche) informa e gedeeld over 
het werken bij de Rechtspraak en in het bijzonder de rechtbank Ro erdam. Onderwerpen 
als personeelszaken, veiligheid en het voorkomen van datalekken komen (onder meer) aan 
bod. ’s Middags wordt over integriteit gesproken jdens een cursus morele dilemma’s op 
de loca e Dordrecht van de rechtbank. 

 
4.6 Administra e 
Na het succes van de eerste studiedag voor de administra e in 2018, werd in 2019 een 
tweede studiedag gehouden. De dag ging van start met een lezing over straa aal/
straatcultuur. Het programma werd vervolgd met workshops over onderwerpen als ‘Stress 
op het werk' en 'Regie op je Loopbaan' en ‘Verbind genera es op de werkvloer’. Het 
sluitstuk van de dag was de pubquiz. Ook deze studiedag werd zeer posi ef ervaren.  

 
4.7 Bedrijfsvoering (opleidingen adviseurs) 
In 2019 hebben de adviseurs bedrijfsvoering diverse trainingen ‘Adviseren’ gevolgd; 
Adviesvaardigheden en partnerschap en Adviseren voor gevorderden. De opzet van de 
trainingen was meerledig: beter inzicht in jezelf verkrijgen, je talenten herkennen en deze 
beter inze en, je beter verplaatsen in je collega en daarmee de samenwerking naar een 
hoger plan trekken.  

Aan de hand van de trainingen zijn voor ieder persoonlijke profielen opgesteld. Deze zijn 
met elkaar besproken en gedeeld, ook in het kader van de verschillende 
aandachtsgebieden binnen bedrijfsvoering. Hieruit is het ini a ef ontstaan om een 
gezamenlijk portaal bedrijfsvoering te maken waarop alle  zaken die bedrijfsvoering raken 

snel gedeeld kunnen worden binnen de verschillende disciplines van bedrijfsvoering. 
Vertrouwen blijkt een belangrijke pijler in de samenwerking: hoe meer vertrouwen er is in 
de samenwerking, hoe groter het werkplezier en hoe beter de resultaten. 

 

4.8 Kwaliteitsnormen 
De kwaliteitsnormen fungeren als tegenwicht voor het op produc e gerichte 
financieringsstelsel van de Rechtspraak. Het zijn de uniforme kwaliteitsstandaarden van de 
gerechten en maken het mogelijk om op landelijk niveau kwaliteitsafspraken te maken. 
Jaarlijks maken de gerechtsbesturen en de Raad voor de rechtspraak afspraken over de 
kwaliteitsnormen. De Rechtspraak hee  kwaliteitsnormen voor permanente educa e, 
reflec e, promis, MK-aandeel en doorloop jden. 

Promis-vonnissen 
Promis zorgt voor betere kwaliteit van het strafrechtelijk vonnis. Een Promis-uitspraak is 
een uitspraak van de strafrechter, waarin de beslissing in duidelijk Nederlands en op een 
begrijpelijke manier gemo veerd wordt. De wijze waarop het vonnis is opgebouwd gee  
meer inzicht in de redenering achter de rechterlijke uitspraak. Ook is aandacht voor 
standpunten van het OM en de verdediging. De norm is dat minimaal 50 procent van de 
meervoudige uitspraken in strafzaken, inclusief megazaken, volgens de Promismethode 
wordt afgedaan. Zowel binnen strafrecht als binnen jeugdrecht is de norm van het 
percentage Promis-vonnissen in 2019 ruimschoots behaald, met percentages van 
respec evelijk 83% en 88%. 

Permanente educa e 

De norm is gesteld op gemiddeld 30 opleidingsuren per jaar, c.q. een minimum van 90 uur 
verspreid over een termijn van 3 jaar. Dit geldt voor iedere rechter en juridisch 
medewerker. Deze gemiddelde norm (30 uur/jaar) is in 2019 door een deel van de 
juridisch medewerkers en rechters niet gehaald of geregistreerd. Dat blij  een 
aandachtspunt. De realisa e voor de juridisch medewerkers (50%) en rechters (70%) zijn 
beiden iets verslechterd ten opzichte van het jaar ervoor. In het kader van PE zijn binnen 
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de rechtsgebieden PE-daagsen georganiseerd; hierbij zijn over het algemeen alle  
geledingen bij betrokken. 

Reflec e 

Binnen alle rechtsgebieden wordt structureel jd ingeruimd voor (vakinhoudelijke) 
feedback en reflec e. Met deze reden is de norm gesteld dat iedere rechter en juridisch 
medewerker jaarlijks deelneemt aan een intervisie- en/of reflec etraject. Deelname wordt 
niet geregistreerd. Een scha ng is dat 80% van de rechters deelnam aan een intervisie- 
en/of reflec etraject. Bij de juridisch medewerkers was het gerealiseerde percentage 50%. 

MK 
Per rechtsgebied zijn minimumpercentages afgesproken voor de meervoudige afdoening 
van zaken (verhouding EK/MK). De norm geldt zowel voor rechtbanken als gerechtshoven. 
In 2019 is de landelijke norm bij geen van de rechtsgebieden gehaald.  

 
4.9 Doorloop jden – project ‘samen sneller’ 
In het jaarplan 2019 stond het verkorten van de doorloop jden als meerjarig speerpunt 
benoemd. Om dit rechtbankbreed te realiseren werd het project 'Samen Sneller' gestart. 
Binnen dit project legde ieder rechtsgebied de focus op één proces waarin het wilde 
versnellen. Vervolgens was het de bedoeling dat rechtbankbreed werd samengewerkt om 
de betreffende doorloop jden te verkorten. De gedachte achter deze aanpak was dat 
rechtsgebieden van elkaar konden leren, ideeën konden opdoen en iedereen in de 
beweging mee konden krijgen. Het project is kort geleden afgerond. In de eindrapportage 
is terug te zien dat, hoewel het onderwerp doorloop jden door 'Samen Sneller' op de 
kaart is gezet, het ingewikkeld is geweest om de doelstellingen te bereiken. De lopende 
zaken kregen vaak prioriteit en beze ngsproblemen stagneerden de voorgenomen 
verbeteringen. Tijdens afstemmingsoverleggen per rechtsgebied zijn doorloop jden al jd 
een agendapunt geweest, teamoverschrijdend is het onderwerp minder besproken.  
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5.1 Raad van Advies 
In 2019 is de Raad van Advies twee keer met het bestuur bijeen geweest. Door 
verschuivingen in de agenda is dat minder geweest dan in voorgaande jaren. Gesproken is 
onder meer over het jaarverslag van het jaar daarvoor, een blik vooruit en actuele 
ontwikkelingen rond de rechtspraak.  

 
5.2 MWO 
In 2019 werd een landelijk medewerkerswaarderingsonderzoek (MWO) gehouden onder 
alle medewerkers van de rechtspraak. Met een gemiddelde respons van 70.4% is de 
vragenlijst dit jaar door iets meer mensen ingevuld (7308) dan bij het MWO in 2017, toen 
de respons 69.3% was.  
In onze rechtbank werd de enquête ingevuld door 69,7% o ewel 668 collega's. De 
resultaten stemmen posi ef en zijn vergelijkbaar of zelfs net beter dan die van de vorige 
me ng in 2017. Aandachtspunten zijn nog steeds werkdruk en loopbaanontwikkeling, ook 
landelijk. 
Om meer inzicht te krijgen in de oorzaken zal nog een nadere analyse van de antwoorden 
plaatsvinden. Duidelijk is al wel dat in het bijzonder rechters, raadsheren en de juridische 
ondersteuning een hoge werkdruk ervaren. Als belangrijkste reden hiervoor wordt de 
hoeveelheid werk genoemd. Over de loopbaanontwikkeling zijn vooral administra ef en 
juridisch medewerkers ontevreden. Zij noemen het ontbreken van 
doorgroeimogelijkheden. Per organisa e en per team zullen de resultaten worden 
besproken om met de uitkomsten aan de slag te kunnen. 

 
5.3 (Commissie) Integriteit 
De commissie Integriteit hee  het jaarverslag 2019 opgesteld dat het bestuur onder 
dankzegging hee  vastgesteld. In het verslag staat dat de commissie integriteit in 2019 5 
keer bijeen is gekomen om te bespreken hoe het onderwerp integriteit binnen de 
rechtbank in de aandacht van de medewerkers kan worden gehouden. Dat gebeurde 
onder andere met 'prikkelende' morele kwes es op Intro, waarop gereageerd kon worden. 

Begin juni organiseerde de commissie 'een week van de integriteit', waarbij het Booekje 
van de integriteit aan medewerkers is verstrekt.  

De commissie integriteit hee  een jaarverslag 2019 uitgebracht waarin is te lezen welke 
werkzaamheden de commissie integriteit in 2019 hee  verricht. 

 

5.4 Diversiteit 
Sinds 2018 hee  onze rechtbank een Commissie Diversiteit. De commissie bestaat uit 10 
leden en komt eenmaal per maand bij elkaar. Sinds half 2019 stuurt Marjorie Blagrove de 
commissie als voorzi er aan. 
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De commissie hee  zich ten doel gesteld dat onze rechtbank een diversere en inclusievere 
organisa e moet worden. Sinds eind 2019 wordt binnen de commissie onderzoek gedaan 
naar een training selec egesprekken en diversiteit, onder andere voor leidinggevenden en 
leden van selec ecommissies. In 2019 hee  de commissie een plan van aanpak 
aangeboden aan het bestuur, dat dit hee  goedgekeurd. 
 
Charter Diversiteit 
Op 1 oktober 2019, op de na onale Dag van de Diversiteit, hee  Robine de Lange-Tegelaar 
namens onze rechtbank het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee laat de rechtbank 
zien dat zij diversiteit en inclusie belangrijk vindt en zich inzet om dit te bevorderen binnen 
onze organisa e. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van de Commissie 
Diversiteit, dhr. Leo Euser (vertegenwoordiger van Diversiteit in Bedrijf), leden van de OR, 
het bestuur van Juridische Faculteitsvereniging Ro erdam, de voorzi er van SJSM, de 
voorzi er van de stuurgroep SJSM, vertegenwoordiging van de Erasmus Universiteit en 
interne en externe belangstellenden. Het programma werd afgesloten met een 
interessante lezing van prof. Dr. Yvonne Donders van de Universiteit van Amsterdam. Zij 
gaf uitleg over het begrip culturele diversiteit en dat je diversiteit kunt uitsplitsen op 
gebied van mensen (sekse, religie, na onaliteit, lee ijd, poli ek, etc.) en op gebied van 
kennis. Zij benadrukte dat als er op de universiteiten al weinig diversiteit is, het voor de 
rechtbank natuurlijk las ger is om mensen aan te trekken.  

Landelijke klankbordgroep diversiteit 
Op maandag 21 oktober 2019 is de landelijke klankbordgroep Diversiteit weer 
bijeengekomen, ditmaal bij de rechtbank Ro erdam. De insteek van de bijeenkomst was 
om het thema Diversiteit en Inclusiviteit uit te diepen: "Diversity is being invited to the 
party, Inclusion is being asked to dance…" Na de stand van zaken van de verschillende 
gerechten in de groep gedeeld te hebben en een toespraak over Diversiteit van          
Robine de Lange-Tegelaar en Marjorie Blagrove, is de workshop Masterclass Diversiteit 
van start gegaan, verzorgd door Joan Nunnely. Aan de hand van het Diversiteitsspel zijn 
belangrijke speerpunten in de samenleving (zoals taal, etniciteit, gender, klasse en 
levensfase) besproken en is er in de groep gebrainstormd op welke wijze deze 

speerpunten kunnen worden ges muleerd. De kracht van een organisa e ligt in de 
individuele verschillen en hoe we deze verschillen als input kunnen gebruiken voor betere 
presta es. De workshop is geëindigd met een aantal handige inclusie ps. 

 

5.5 Klachten 
In 2019 zijn er in totaal 190 klachten ingediend. Omdat één brief meerdere 
klachtonderdelen kan beva en, ligt het aantal klachtonderdelen hoger, namelijk 236.  De 
grootste categorie klachten betre  klachten over een rechterlijke beslissing (aantal 73). 
Aangezien rechterlijke beslissingen alleen kunnen worden getoetst door een hogere 
rechter (derhalve in een hoger beroepsprocedure) worden die in de regel niet in 
behandeling genomen. Verder zijn er klachten ingediend over administra eve fouten (68), 
van deze klachten is iets minder dan de hel  gegrond verklaard. Dit zijn bijvoorbeeld 
klachten over het achterwege blijven van een antwoord op een brief of onjuiste/
onvolledige telefonische informa e. Er zijn 14 klachten ingediend over de bejegening door 
een medewerker (RA en GA) van de rechtbank waarvan het overgrote deel ongegrond is 
verklaard. In de categorie ‘ jdsduur’ (dit betre  veelal klachten over de loop jd van een 
procedure) zijn 18 klachten ingediend. Ten slo e is er nog een categorie klachten onder 
de noemer ‘overig’ (63). Dit zijn onder andere klachten over de diverse teams van 
bedrijfsvoering (bijv. de postverwerking en bodedienst) maar ook brieven waarin om hulp 
wordt gevraagd als gevolg van problema sche financiële of persoonlijke situa es, los van 
een procedure bij de rechtbank. Deze laatste categorie bevat ook klachten die voor een 
andere instan e zijn bedoeld (bijv. het Openbaar Ministerie) en deze klachten worden 
doorgezonden.  Ook in 2019  is een jaarverslag Klachten en een jaarverslag van de KLAC 
opgesteld.  
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5.6 Datalekken en AVG 
Ook in 2019 is onze rechtbank geconfronteerd met de nodige datalekken. Grotere 
bewustwording en de publiciteit die datalekken krijgen, hebben ertoe bijgedragen dat 
datalekken in veel gevallen binnen 72 uur na ontdekking worden gemeld bij het lokale 
datalekteam. De meldingen van datalekken hebben vooral betrekking op fou ef 
geadresseerde brieven en het bijvoegen van persoonsgegevens in andere rechtszaken. 
Meldingen van een vermoedelijk datalek worden door de medewerkers van het lokale 
datalekteam geanalyseerd en verwerkt in een advies aan het gerechtsbestuur. Datalekken 
die voortvloeien uit de verwerking van persoonsgegevens in een rechtszaak moeten 
worden gemeld bij de procureur- generaal bij de Hoge Raad. Datalekken die voortvloeien 
uit de verwerking van persoonsgegevens die geen verband houden met een rechtszaak 
moeten worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer het datalek een 
hoog risico voor (fysieke, materiële of immateriële) schade oplevert voor de betrokkenen 
moeten zij op de hoogte worden gesteld van het datalek.  

Informa everzoeken 
In 2019 zijn er bij onze rechtbank vijf verzoeken ingekomen op grond van de AVG. Op alle 
vijf de verzoeken hee  het bestuur binnen de daarvoor vereiste termijn een beslissing 
kunnen nemen. Twee van die beslissingen hielden onder meer in dat de verzoeker inzage 
kreeg in dossiers van procedures waarin zijn persoonsgegevens voorkomen. In het ene 
geval is die gelegenheid ook daadwerkelijk gebruikt; in het tweede geval bleef de 
gelegenheid onbenut. 

Advies en informa e 
Ook in 2019 is er door de coördinator privacy en door de lokale coördinator 
informa everzoeken op diverse plaatsen in de organisa e informa e en advies gegeven 
over hoe te handelen ten aanzien van persoonsgegevens in concrete situa es. In 
verschillende gevallen werd dat advies schri elijk en onderbouwd met regelgeving 
verstrekt, hetgeen door de aanvragers zeer op prijs werd gesteld. 

 

5.7 Aanwijzingscommissie 
De Aanwijzingscommissie zorgt ervoor dat de waardevolle dossiers vanuit historisch, 
juridisch of regionaal/lokaal belang integraal bewaard blijven. De commissie bestaat uit 9 
leden verdeeld over de rechtsgebieden, het OM Ro erdam, de archiefdienst Ro erdam 
en de Erasmus Universiteit. Zij fungeren als ambassadeurs en signaleringsfunc onarissen 
vanuit hun rechtsgebied. Zij zijn dit jaar twee maal bijeen gekomen. Bij deze 
bijeenkomsten worden dossiers op hun merites beoordeeld.  

In 2019 zijn in totaal 34 dossiers inhoudelijk besproken. Hiervan zijn er vier afgewezen en 
de overige 30 zijn aangewezen voor blijvende bewaring. Naast de individuele zaken 
worden er jaarlijks van ieder rechtsgebied een aantal toegewezen (vier) en afgewezen 
(vier) wrakingsverzoeken bewaard. Alle zaken worden in het jaarverslag van de 
Aanwijzingscommissie gepubliceerd. 

 

 

5.8 Wrakingskamer 
In 2019 hebben zich in de samenstelling van de wrakingskamer ten aanzien van de 
rechters muta es voorgedaan: een aantal rechters van de wrakingskamer zijn overgestapt 
naar een ander team binnen de rechtbank.  

Gedurende het jaar 2019 zijn er 109 wrakingsverzoeken ingediend. Er werden in totaal 
100 uitspraken gedaan met betrekking tot een wrakingsverzoek. Geen enkel 
wrakingsverzoek werd toegewezen. Het volledige jaarverslag van de wrakingskamer is te 
vinden op www.rechtspraak.nl. 
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5.9 Bibliotheekcommissie 
De digitaliserering van kennis en de daarmee gepaard gaande centralisering van 
kennissystemen en de bibliotheekvoorziening hebben gezorgd voor een verandering van 
taken van de bibliotheek en daarmee ook van de bibliotheekcommissie. Halverwege 2019 
is het nieuwe Centraal Kenniscentrum in gebruik genomen, waardoor de loca e in 
Ro erdam weer over een eigen collec e beschikt en de loca e Dordrecht over een 
basiscollec e. Zowel de fysieke als de beschikbare digitale collec e is te vinden in eLibrary. 

Het deelproject Bibliotheken, onderdeel van Project Organisa e van Kennis werd per 1 juli 
2019 afgerond. Een van wijzigingen in verband daarmee is de introduc e van de func e 
van informa especialist (zie ook Kwaliteit en opleiden, hoofdstuk 4.1 Structuur). Deze 
func e is per 1 januari 2019 in de organisa e opgenomen.  

 

Als gevolg van aanschaffingen van papieren exemplaren Tekst & Commentaar voor de 
teams is het bibliotheekbudget in 2019 overschreden.   

 
5.10 Ondernemingsraad 
Het afgelopen jaar was de invoering van het Func egebouw Rijk een veelbesproken 
onderwerp. Naar aanleiding van het rapport van BVS ontstond landelijk commo e. Vanuit 
meerdere hoeken zijn brieven gestuurd, die ertoe hebben geleid dat de voorbereidingen 
voor inpassing van de func es van juridisch medewerkers in het Func egebouw Rijk zijn 
uitgesteld. Ondanks dat de ondernemingsraad van mening is dat voor de lokale 
ondernemingsraden vooralsnog geen rol is weggelegd, volgt de OR de ontwikkelingen 
nauwkeurig.  
Ook werd in het afgelopen jaar nog volop gerenoveerd. Alle teams zijn verhuisd naar de 
vernieuwde werkomgeving en de nieuwe ontvangsthal en personeelsingang zijn in gebruik 
genomen. De ondernemingsraad hee  met het gerechtsbestuur onder meer de klachten 
over de verlich ng op de gerenoveerde etages en de veiligheid in de ontvangsthal 
bespreekbaar kunnen maken.  
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6.1 Digitalisering 
In 2019 zijn de pilots WSNP en CORV voorbereid. De administra e van het familieteam 
hee  de laatste maanden van 2019 voorbereidingen getroffen voor de implementa e van 
de digitale postkamer voor de Wvggz en Wzd per 1 januari 2020. Ook is in 2019 Windows 
10 geïnstalleerd.  
 

Digitalering zi ngzalen 
In de loop van het jaar zijn diverse verbeteringen doorgevoerd aan de geluidsinstalla es in 
de zi ngzalen in Ro erdam. 

 

Trainingen digitale vaardigheden 
Er zijn veel trainingen digitale vaardigheden gegeven. Ook alle nieuwe medewerkers 
volgden een training digitale vaardigheden. Daarnaast hebben de medewerkers jdens 
inloopsessies instruc es ontvangen voor het gebruik van de nieuwe werkplek en zijn er ‘de 
vloer op’-sessies uitgevoerd in samenwerking met IVO.    

 

6.2 Renova e 

Zi ngszaal 35  
De verbouwing en digitalisering van zi ngszaal 35 zouden in de zomer van 2019 
plaatsvinden, maar deze werkzaamheden zijn uitgesteld. De meest geschikte jd voor een 
verbouwing is de zi ngsluwe zomerperiode. Helaas lukte het de diverse par jen niet om 
in de rela ef korte periode de verbouwing te plannen. De verbouwing staat nu gepland 
voor de zomer van 2020. 

 

 

Renova e en nieuwe werkomgeving voltooid 
Eind 2019 is na ruim anderhalf jaar breken, bouwen en vernieuwen de renova e van het 
ontvangstgebied en de werkomgeving voltooid. Het resultaat mag er zijn. Zowel de 
kantoren als het ontvangstgebied hebben een open, warme en stevige uitstraling 
gekregen. Na een korte periode van gewenning hebben vrijwel alle medewerkers hun 
draai gevonden in de nieuwe werkomgeving. Met een nieuwe kantooromgeving en een 
modern ontvangstgebied van de rechtbank en het Openbaar Ministerie Ro erdam is de 
toegankelijkheid voor rechtzoekenden van de regio Ro erdam-Dordrecht aanzienlijk 
verbeterd. Het ontvangstgebied hee  nog extra allure gekregen met de plaatsing van het 
monumentale beeld van kunstenaar Jeroen Henneman. Het belang van ons rechterlijk 
werk komt in het kunstwerk goed tot uitdrukking: dwars door alle informa e, glashelder 
de weg vinden. 
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Jaarverantwoording 2019 
F&C hee  een bijdrage geleverd aan de financiële doorlich ng van de Rechtspraak (BCG) en de landelijke en lokale implementa e van het nieuwe bekos gingssysteem ‘Spoor 2’. 
Het gerechtsbestuur en de rechtsgebieden zijn ondersteund en gefaciliteerd bij de Planning & Control cyclus. Het instrumentarium is verder doorontwikkeld (maraps, dashboards, 
sturingsrapportages, monitor zaaksregistra e en BMI-rapportages). Nieuwe en poten ële leidinggevenden (kweekvijver) zijn opgeleid op de gebieden financiën, managemen nforma e en 
interne beheersing. 

Op verschillende onderdelen wordt samengewerkt met de vergelijkbare afdeling van rechtbank Den Haag. 

Rechtbank totaal 
De bestuursafspraak 2019 is in aantallen voor 97,3% gerealiseerd (realisa e van 181.560 zaken bij een afspraak van 186.688 zaken). De uitstroom 1) van zaken was hoger dan de instroom 
van zaken (respec evelijk 181.560 en 179.732 zaken). De voorraad is in 2019 ongeveer 2.000 zaken afgenomen. 
In tabelvorm de Lamicie zaaksaantallen 2019 per productgroep en in totaal: 
 

 
 

Het minderwerk op basis van Lamicie bedraagt -/- € 5,09 mln.  

 
[1] Dit betre  bekos gde uitstroom, de feitelijke uitstroom wijkt in aantal licht af  
 

Lamicie afspraak instroom realisatie 
2019 2019 2019 

Productgroep civiel 31.837 30.794 30.881 
Productgroep kanton    

Productgroep bestuur regulier 5.400 5.140 4.865 

Productgroep VK 4.051 4.480 4.451 

Productgroep belasting 1.136 1.310 943 
Productgroep straf 22.155 22.178 21.875 

Totaal Lamicie    
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In tabelvorm de niet-Lamicie onderdelen 2019: 

 
 

Alleen voor de megazaken strafrecht geldt een financiële verrekening van het meer-/minderwerk.  
Het minderwerk op de megazaken bedraagt -/- € 0,14 mln. 

In totaliteit zijn in 2019 186.955 zaken en producten afgedaan.  Opgeteld bedraagt het (Lamicie en niet-Lamicie) minderwerk -/- € 5,23 mln. 

Voor een gedetailleerd overzicht per zaakscategorie wordt verwezen naar de P&V consolida eset 2019. 

De onderdelen X.1 tot en met X.7 geven inzicht in de gerealiseerde produc e van de zeven rechtsgebieden. De organisatorische indeling van de rechtbank komt niet geheel overeen met de 
indeling in productgroepen zoals opgenomen in de bovenstaande tabel. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt uitgegaan van de organisatorische indeling van de rechtbank. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niet-Lamicie afspraak realisatie realisatie 
  2019 2019 percentage 
Bijzondere competentie (zaken) 330 321 97,3% 
Commissie van Toezicht (klachten) 4.800 4.554 94,9% 
Megazaken (uren) 585 520 88,9% 

7. Produc e 
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7. Produc e 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 

Bestuur 
 

 
 
De bestuursrech eams hebben 2019 afgesloten met een minderwerk van - 5,0%. Er is voorrang gegeven aan het afdoen van de hoge instroom vreemdelingenzaken. Als gevolg hiervan zijn 
er minder reguliere bestuurszaken en belas ngzaken afgedaan. De voorraad van die zaken is toegenomen. 
 

 
De realisa e van het aantal BC-zaken is nagenoeg gelijk aan de afspraak. 

Familie 
 

 
 
Het minderwerk bij Familie (- 4,8%) zit met name bij de beslissingen andere familiezaak (cat. 204, onder andere gezag en omgang) en de nevenverzoeken boedelscheiding (cat. 102). Door 
het hoge verzuim bij de rechters is minder op de voorraad (werkprop) ingelopen dan gepland. De in- en uitstroom van BOPZ-zaken (cat. 202) en echtscheidingszaken (cat. 201) was hoger 
dan verwacht. Met name aan het einde van het jaar was de instroom van BOPZ-zaken, vooruitlopend op de invoering van de Wvggz/Wzd in 2020, heel hoog. 

Bestuur afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Reguliere bestuurszaken 5.400 4.865 84,6% 
Vreemdelingenzaken 4.227 4.451 109,8% 
Belastingzaken 1.136 943 60,1% 
Totaal Lamicie bestuur 10.763 10.259 95,0% 

Bestuur afspraak realisatie realisatie 
2019 2019 percentage 

Bijzondere competentie (zaken) 330 321 97,3% 

Familie afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Handelszaken 512 408 74,9% 
Familiezaken 14.790 15.489 99,8% 
Beslissingen president 515 454 100,7% 
Totaal Lamicie familie 15.817 16.351 95,2% 

terug naar inhoudsopgave 
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7. Produc e 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 

Jeugd 
 

 
 
Het minderwerk bij Jeugd (- 17,6% zonder megazaken) is met name het gevolg van minder (J)MK- zi ngen. De vraag van het OM naar (J)MK-zi ngen was lager dan eerder in 
werkafspraken was opgenomen. Er zijn meer (J)PR-zi ngen gedaan in combina e met een lager dan geplande gemiddelde output per zi ng. 
 

 
Het minderwerk op de (J)MK wordt enigszins gecompenseerd door een hoger aantal uren in megazaken. 

Handel 
 

 
 
Het minderwerk van Handel (- 16,6%) concentreert zich met name bij de bodemzaken (cat. 102/103). Er is in die categorieën minder op de voorraad ingelopen dan gepland. De in- en 
uitstroom van handelsrekesten (cat. 106) was daarentegen hoger dan vooraf verwacht. 
 
Ook in 2019 hee  Kanton en in mindere mate Insolven e, zoals afgesproken, zaken voor Handel afgedaan. 

Jeugd afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Familiezaken 5.950 5.651 96,0% 
Strafzaken 2.158 1.955 74,6% 
Totaal Lamicie jeugd 8.108 7.606 82,4% 

Jeugd afspraak realisatie realisatie 
2019 2019 percentage 

Megazaken (uren) 25 38 152,0% 

Handel afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Handelszaken 2.209 2.404 80,0% 
Beslissingen president 3.126 2.507 99,4% 
ZIM/FAM zaken 21 23 110,3% 
Totaal Lamicie handel 5.356 4.934 83,4% 

terug naar inhoudsopgave 
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7. Produc e 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 

Een deel van de personele capaciteit is ingezet voor civiele megazaken en mari eme zaken. 
In totaliteit is door rechters en juridisch medewerkers 1.796 uur besteed aan civiele megazaken. Daarnaast zijn 58 mari eme zaken afgedaan. De meerkosten van de civiele megazaken en 
de mari eme zaken zijn apart inzichtelijk gemaakt (zie ook hoofdstuk 9). 
 
Insolven e 
 

 
 
Het minderwerk van Insolven e (- 21,2%) is een gevolg van een lager dan verwachte instroom van zaken (economisch ge j). 
Naast Handel hee  ook Insolven e een civiele megazaak behandeld: Imtech. Aan deze zaak zijn in 2019 1.059 uur besteed. De Raad staat financieel garant voor de meerkosten. 
 
 
Kanton 
 

 
 
Het totale minderwerk van Kanton is uitgekomen op - 11,3%. 
Er is lagere in- en uitstroom van handels-, familie- en strafzaken. De instroom was bijna 6.900 zaken lager dan gepland. Het minderwerk bedroeg afgerond 4.400 zaken. De uitstroom was 
hoger dan de instroom doordat een deel van de voorraad (ruim 2.500 zaken) is afgedaan, met name familiezaken (bewind). 

Insolventie afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Handelszaken 3.940 3.262 79,6% 
Beslissingen president 620 491 76,3% 
Totaal Lamicie insolventie 4.560 3.753 78,8% 

Kanton afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

Handelszaken 56.675 53.571 85,9% 
Familiezaken 48.750 48.589 94,8% 
Beslissingen president 720 668 94,1% 
Strafzaken (Mulder) 6.700 5.624 79,8% 
Handelszaken civiel 175 212 127,0% 
Totaal Lamicie kanton   88,7% 

terug naar inhoudsopgave 
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Straf 
 

 
Het totale minderwerk van Straf is zonder megazaken - 12,0%. Het in het convenant opgenomen aantal MK-zi ngen is voor 83% gerealiseerd (615 versus 737 zi ngen). De beoogde MK-
output (gemiddeld 3,1 vonnis per zi ng) is vrijwel geheel behaald (doel: 3,2). Bij de PR is sprake van meer zi ngen (1.170 versus 1.109, + 6%) en een lager dan gemiddelde output per 
zi ng (7,4 versus 7,9 vonnis per zi ng). 

Er is projectma g gewerkt aan de a ouw van de voorraad appellen en beschikkingen raadkamer. 

De MK-zi ngen van het LP en FP hebben een lagere gemiddelde output dan MK-zi ngen van het AP.  
De meerkosten van deze zi ngen zijn apart inzichtelijk gemaakt (zie ook hoofdstuk 9). 

 

 
Het aantal uur megazaken van de stra eams is lager uitgevallen dan de afspraak (482 versus 560). Aangevuld met het meer dan begrote aantal megazaken van het jeugdteam (38 uur) 
komt het totaal rechtbankbreed uit op 520 uur. 

Het aantal CvT-klachten is ongeveer 5% lager dan gepland door een lagere instroom. 

Strafrecht afspraak realisatie gewogen 
2019 2019 productie 

MK 2.330 1.924 82,6% 
Appel MK 800 741 92,6% 
EK 8.750 8.670 99,1% 
Overtreding (kanton) 8.560 9.320 108,9% 
Beschikking raadkamer 7.000 6.983 99,8% 
Zonder uitspraak (straf) 1.800 2.352 130,7% 
Totaal Lamicie straf 29.240 29.990 88,0% 

Straf afspraak realisatie realisatie 
2019 2019 percentage 

Megazaken (uren) 560 482 86,1% 
Commissie van Toezicht (klachten) 4.800 4.554 94,9% 

7. Produc e 
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Forma e en beze ng 

 
 

Bovenstaande tabel bevat de forma e en beze ng RA en GA per rechtsgebied en het totaal van de rechtbank. Dit betre  de vaste en jdelijke beze ng exclusief stagiaires. De gemiddelde 
beze ng 2019 komt uit op 888,1 e. Ten opzichte van de forma e 2019 van 894,4 e was sprake van een gemiddelde personele onderbeze ng van 6,3 e: 3,8 e RA (inclusief RIO) en 2,4 

e GA. 

Een deel van de onderbeze ng en minder beschikbare capaciteit als gevolg van zwangerschappen en ziekte is ingevuld door de inzet van flexibel personeel (rechters-plaatsvervanger, 
buitengriffiers, externe beveiligers, stagiaires en vakan ekrachten). 

 

Ziekteverzuim 
Het verzuim in 2019 van de RA bedroeg 3,3% (doel jaarplan: 3,0%) en het verzuim van de GA is uitgekomen op 5,6% (doel jaarplan: 4,0%). In 2018 bedroegen deze percentages 
respec evelijk 2,7% en 6,7%. Het verzuim van de RA is in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen en die van de GA is gedaald. 
 
Jaargesprekken 
In 2019 is met 46% van de RA en 80% van de GA een jaar- of func oneringsgesprek gevoerd. Een deel van de voor eind 2019 geplande gesprekken is doorgeschoven naar begin 2020. 

   Bezetting 
RA 2019 

 Bezetting 
 

 
  RA 2019   

      
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

    
 
 
 
 
 
 

105,8 
194,7 
147,6 

 

    
 
 
 
 
 
 

174,4 
194,7 
147,6 

 

    
Familie    
Jeugd    
Handel    
Insolventie    

    
  106,4 177,1 

   191,4 191,4 
Bedrijfsvoering/facilitair   151,4 151,4 

    
Totaal rechtbank Rotterdam 205,8 202,0 688,5 686,1 894,4 888,1 

8. Personeel 
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Rechtbank Ro erdam hee  boekjaar 2019 afgesloten met een financieel tekort van € 8,2 mln. Dit resultaat is het saldo van € 71,2 mln. opbrengsten en € 79,4 mln. kosten.  Onderstaande 
tabel bevat een specifica e van de begrote en gerealiseerde opbrengsten en kosten. 

 

 
 
Het feitelijk gerealiseerde tekort 2019 (€ 8,2 mln.) is € 3,0 mln. nega ever dan het begrote tekort 2019 (€ 5,2 mln.). Het verschil van € 3,0 mln. wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door het 
niet realiseren van de (verplicht) in de begro ng opgenomen KEI-baten 2019 (- € 1,4 mln.), het minderwerk 2019 (- € 5,2 mln.) en de ten opzichte van de begro ng 2019 lagere (ne o) 
kosten (+ 3,6 mln.). 
 
Een korte toelich ng op de verschillende posten uit de winst- en verliesrekening: 
• De integrale opbrengsten zijn met name hoger door een compensa e voor de gestegen salariskosten als gevolg van de CAO en bijdragen voor verschillende projecten. 

• Het minderwerk betre  de combina e van minderwerk op Lamicie en niet-Lamicie. Een toelich ng op de produc eresultaten is in hoofdstuk 7 opgenomen. 

• De gerealiseerde kosten 2019 (prijspeil 2019) zijn in bovenstaande tabel in totaliteit ongeveer gelijk aan de begrote kosten 2019 (prijspeil 2018). Indien rekening wordt gehouden 
met de vooraf ingeboekte (niet realis sch gebleken) KEI-baten 2019 en het verschil in prijspeil (conform afspraak is begroot tegen een lager prijspeil, dus zonder CAO-s jging), dan 
is in de realisa e sprake van een besparing ten opzichte van de begro ng. Deze besparing is met name het gevolg van personele onderbeze ng (zie hoofdstuk 8) en lagere 
huisves ngs- en IT-kosten. 

 
Dekking financieel tekort 2019 
Het jaar 2019 is afgesloten met een financieel tekort van € 8,24 mln. Door dit tekort ontstaat een nega ef eigen vermogen van € 8,24 mln.  

Winst- en verliesrekening 2019 Begroot Realisatie 
Bedragen in € mln. 2019 2019 
  
Integrale opbrengsten 

  
€ 71,90 

  
€ 74,74 

Minderwerk € - € -5,23 
Overige bedrijfsopbrengsten € 2,06 € 1,69 
Totaal opbrengsten € 73,96 € 71,20 

      
Totaal kosten € 79,19 € 79,44 

      
Resultaat € -5,24 € -8,24 

9. Financiën 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 
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De rechtbank verzoekt de Raad om een aanvulling van het nega eve eigen vermogen tot € 0 zonder terugbetalingsverplich ng op grond van: 

• een beroep op de garantstelling voor de meerkosten van de civiele  megazaken; 

• een beroep op de in het jaarplan 2019 opgenomen en jdens de bestuurlijke overleggen besproken claims voor de meerkosten van de mari eme zaken en LP/FP zaken; 

• een beroep op de hardheidsclausule voor de productgroepen kanton en civiel als gevolg van lagere instroom van zaken en het voldoen aan de overige voorwaarden; 

• de in de begro ng 2019 opgenomen en jdens de bestuurlijke overleggen besproken oorzaken van het tekort. 
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Het gerechtsbestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het gerecht en 
legt hierover verantwoording af. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen 
waarmaken en de bedrijfsdoelstellingen te kunnen realiseren, zijn interne 
beheersmaatregelen geformuleerd, het management control systeem geheten. De 
managementparagraaf hee  betrekking op vijf aandachtsgebieden: (1) het 
financieel en (2) het materieel beheer, (3) de informa ebeveiliging, (4) huisves ng 
en Arbo en (5) de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Per 
aandachtsgebied staat hieronder kort beschreven wat de status was in 2019 en wat 
de verbetermogelijkheden zijn voor het komende jaar. 

 

Beheersomgeving 
Aan de besturing en beheersing van de organisa e gee  het gerecht invulling via 
het jaarplan en de bestuursafspraken met de Raad voor de rechtspraak. Tweemaal 
per jaar worden de (financiële) resultaten in rela e tot de jaarplannen 
gerapporteerd aan de Raad voor de rechtspraak. Vervolgens vinden bestuurlijke 
overleggen plaats tussen de Raad voor de rechtspraak en het gerechtsbestuur. Aan 
het eind van het jaar legt het gerechtsbestuur in een verslag verantwoording af aan 
de Raad. 

De producten, de organisa estructuur, de processen, de taken en de func es 
binnen het gerecht zijn beschreven. Het principe van integraal management wordt 
hierbij gevolgd. De taken met de bijbehorende verantwoordelijkheid worden 
uitgevoerd binnen deze richtlijnen voor het financieel en materieel beheer, de 
informa ebeveiliging, huisves ng en Arbo en de Wet bescherming 
persoonsgegevens. 

 

Risicobeoordeling 
De belangrijkste doelstellingen voor het financieel en materieel beheer, de 
informa ebeveiliging, huisves ng en Arbo en de Wet bescherming 

persoonsgegevens worden gemeten en geëvalueerd. Indien nodig worden 
beheersmaatregelen getroffen. 

 

Interne beheersmaatregelen 
Binnen het gerecht is uitvoering van de processen binnen de normen 
gewaarborgd. Er zijn maatregelen getroffen om de betrouwbaarheid en 
de con nuïteit van de geautoma seerde gegevensverwerking te 
waarborgen. In 2019 was het volgende van toepassing: 

Bestel- en inkoopprocedures 
Het inkoopproces wordt uitgevoerd door het LDCR. Door middel van 
managemen nforma e en steekproeven wordt de rechtma gheid van de inkopen, 
de presta everklaringen, de func escheiding en de toegekende autorisa es in het 
financieel systeem Leonardo periodiek getoetst. Op basis van de uitkomsten zijn er 
geen aanvullende verbetermogelijkheden voor 2020 opgesteld. 

Ac va 
De huisves ng gerelateerde ac va (bestaande en nieuwe) zijn reeds overgedragen 
aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de IT-ac va zijn reeds eerder overgedragen 
aan de centrale IT organisa e. De resterende ac va hebben een lage boekwaarde 
en zijn in het kader van de renova e grotendeels vervangen. In 2019 is een deel 
van de ac va gedesinvesteerd. Het ac vabestand is hiervoor deels geanalyseerd en 
hierbij zijn geen bijzonderheden geconstateerd. 

Na de renova e van loca e Ro erdam en de verbouwing van loca e        
Dordrecht  zal een gehele inventarisa e worden uitgevoerd. 

 
Onderlinge verrekening 
Het proces voldoet aan de voorgeschreven norm. 

 

Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 10. Managementparagraaf 
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Gegevensverwerkend proces zaken (produc egegevens) 
Voor de controle op de jaarrekening kan worden gesteund op het IC programma en de 
uitgevoerde interne controles. De bevindingen hebben met name betrekking op de 

jdigheid van de registra e van zaken. Conform de bestaande beheersingsmaatregelen 
zullen de interne controles in 2020 worden voortgezet. Er zijn geen aanvullende 
verbetermogelijkheden opgesteld.  

 
Integrale beveiliging  
De rechtbank hee  de beveiliging en veiligheid conform het Handboek Integrale 
Beveiliging & Veiligheid ingericht. 

• In 2018 is een risicoanalyse uitgevoerd en de gedane aanbevelingen zijn in     
behandeling. 

• In het kader van de verbouwing wordt het con nuïteitsplan geactualiseerd. 

• Er worden doorlopend diverse ac viteiten op het gebied van 
beveiligingsbewustwording ontplooid waarbij in het bijzonder aandacht voor de wet 
meldplicht datalekken en AVG. 

• Alle incidenten, ongevallen, calamiteiten en crisissen worden geregistreerd in het 
landelijk registra esysteem Classbase en gemeld aan het bestuur en waar van 
toepassing aan de parketleidingen van de parke en. 

• Mede als gevolg van de opeenvolgende wijzigingen binnen de verschillende 
dienstonderdelen worden getroffen beveiligingsmaatregelen eenmaal per 
hal aar geëvalueerd of zoveel vaker als noodzakelijk. 
 

 

 

 

Huisves ng en arbo 
De rechtbank voldoet aan de gestelde (we elijke) normen en regelgeving. 

• Er zijn gebruiksvergunningen voor alle panden. 

• De rechtbank is niet in het bezit van een milieuvergunning. Op basis van de 
huidige wet- en regelgeving is dit niet verplicht. 

• Er is een lokaal beveiligingsplan voor de fysieke beveiliging. 

• Er zijn binnen het gerechtsgebouw wachtruimtes voor slachtoffers en minderjarigen 
aanwezig. 

• In 2014 is een risico-inventarisa e en evalua e (RI&E) uitgevoerd. De gedane 
aanbevelingen zijn in behandeling. Nadat de verbouwing gereed is zal een 
algehele RI&E worden uitgevoerd. 

Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 10. Managementparagraaf 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 

terug naar inhoudsopgave 



 40 

  

Managementparagraaf 
Jaarverslag 2019 rechtbank Ro erdam 

terug naar inhoudsopgave 

 
Gegevensbescherming 
• Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing. In dat kader hee  de rechtbank een privacy coördinator (tevens lokale 
beveiligingscoördinator) en een coördinator informa everzoeken. 

• Alle verwerkingen van persoonsgegevens van de rechtbank zijn opgenomen in 
een landelijke register. Voorts zijn lokaal procedures ingesteld v.w.b. de 
informa everzoeken, de datalekken en privacy. Periodiek wordt over de 
uitkomsten en naleving gerapporteerd aan het gerechtsbestuur. 

 

 

Informa e en communica e 
Voor de besturing wordt gebruikt gemaakt van een geïntegreerde planning & 
controlcyclus waarbij zowel voor (plan), jdens (voortgangsrapportages/prognoses) als 
na (verantwoording) realisa e over financiële en niet-financiële resultaten door de 
rechtsgebieden van het gerecht wordt gerapporteerd. Sturing vindt plaats op basis van 
afgesproken taakstellingen en presta e-indicatoren. De managemen nforma e sluit op 
deze afspraken aan. 

 

Bewaking 
Bewaking van de beheersmaatregelen en van de geautoma seerde gegevensverwerking 
vindt plaats door interne controle / audits. Jaarlijks worden de objecten bepaald die 
worden opgenomen in de interne controle / audit. De interne controle / audits in 2019 zijn 
gericht op de verwerking van zaaksgegevens, HRM-control en overige 
bedrijfsvoeringsgegevens (financieel, veiligheid en kwaliteit). 

 

 

 


