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1. Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de wrakingskamer van de rechtbank Rotterdam. 

Dit jaarverslag betreft het jaar 2019. 

Dit jaarverslag is opgesteld om meer duidelijkheid te verschaffen, met name met 

betrekking tot de hoeveelheid en het soort wrakingen die aan de wrakingskamer zijn 

voorgelegd in het achterliggende jaar. 

Dit jaarverslag heeft betrekking op de werkzaamheden van de wrakingskamer op beide 

locaties van de rechtbank Rotterdam. 
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2. Wrakingspool 

Gedurende het jaar 2019 hebben zich in de samenstelling van de wrakingskamer ten 

aanzien van de rechters verschillende mutaties voorgedaan: 

 mr. J.H. de Wildt is per 1 januari 2019 teruggetreden als lid van de 

wrakingskamer; 

 een aantal rechters van de wrakingskamer zijn overgestapt naar een ander 

team binnen de rechtbank. 

De wrakingskamer was per 31 december 2019 samengesteld als volgt: 

 

Algemeen voorzitter: mr. A.A. Kalk 

voorheen team straf 3, 

rechter-plaatsvervanger 

 

Plaatsvervangend voorzitters: 

locatie Rotterdam  mr. A.P. Hameete 

team bestuur 2 

locatie Dordrecht  mr. R.R. Roukema 

    team kanton 2 

 

Leden: 

locatie Rotterdam: 

 mr. M.G.L. de Vette   team bestuur 1 

 mr. W.P.M. Jurgens   team bestuur 2 

 mr. W.M.P.M. Weerdesteijn  team bestuur 3 

 mr. W.J.J. Wetzels   team kanton 1 

 mr. K.J. Bezuijen   team kanton 1 

 mr. I.K. Rapmund   team kanton 1 

 mr. E.A. Vroom   team kanton 1 

 mr. M. Fiege    team kanton 2 

 mr. L.E.M. Wilbers-Taselaar  team familie 

 mr. M. de Geus   team handel & haven 

 mr. J.F. Koekebakker  team handel & haven 

 mr. P.C. Santema   team handel & haven 

 mr. C.M.E. van der Hoeven  team handel & haven 

 mr. drs. J. van den Bos  team handel & haven 

 mr. W.J. Roos-van Toor  team insolventie 

 mr. A. Verweij   team jeugd 

 mr. J.J. van den Berg  team straf 1 
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locatie Dordrecht: 

 mr. A. Eerdhuijzen   team handel & haven 

 mr. G.A.F.M. Wouters  team kanton 2 

 mr. P. Joele    team kanton 2 

 mr. drs. E. van Schouten  team kanton 2 

 mr. J.A.J.M. Janssen-Timmermans team straf 3 

 mr. N. Doorduijn   team straf 3 

 mr. A.M.H. Geerars   team straf 3 

 mr. A. Buizer    team kabinet RC 

 

Secretariaat: 

Gedurende het jaar 2019 is J.A. Faaij opgetreden als algemeen secretaris van de 

wrakingskamer voor beide locaties van de rechtbank. 

locatie Rotterdam 

In 2019 zijn mr. A. Versloot, mr. N. Jallal, mr. C.J.C. Korteland, mr. O.M. Stoute, mr. 

H.C.C. Pang-Kan, mr. I.C.M.A. Bals, mr. M.L.F. de Leeuw, mr. H.E.M. Broeders, mr. F. 

van Mullekom en mr. E.L. Vedder-ter Horst opgetreden als griffiers. 

Mr. R.H. Nieuwenhuis is per 1 januari 2019 teruggetreden als griffier van de 

wrakingskamer. 

 

locatie Dordrecht 

In 2019 is S.H. Groesbeek opgetreden als griffier. 
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3. Zittingen van de wrakingskamer 

In 2019 vonden de zittingen van de wrakingskamer op de locaties Dordrecht en 

Rotterdam plaats volgens een tevoren vastgesteld zittingsrooster. 

Het rooster van zittingen ging voor de locatie Rotterdam in beginsel uit van gemiddeld 

één zitting van de wrakingskamer per twee à drie weken. 

In 2019 zijn er op die locatie 22 van deze ingeroosterde zittingen gepland. Zes van deze 

zittingen werden uiteindelijk geannuleerd bij gebreke van te behandelen 

wrakingsverzoeken. 

Het rooster van zittingen ging voor de locatie Dordrecht uit van één zitting van de 

wrakingskamer per maand. 

In 2019 zijn er op die locatie 11 van deze ingeroosterde zittingen gepland. Acht van deze 

zittingen werden uiteindelijk geannuleerd bij gebreke van te behandelen 

wrakingsverzoeken. 

Naast deze ingeroosterde zittingen werd door de wrakingskamer zes maal een extra 

zitting – dat wil zeggen buiten het zittingsrooster om, maar niet op de dag van de 

indiening van het wrakingsverzoek – georganiseerd voor de behandeling van verzoeken, 

die wel enig uitstel konden velen, maar niet tot aan een ingeroosterde zitting. Vijf van 

deze extra zittingen vonden plaats op de locatie Rotterdam en de zesde op de locatie 

Dordrecht. 

In 2019 heeft de wrakingskamer eenmaal een kamer moeten formeren voor behandeling 

van een wrakingsverzoek dat geen enkel uitstel kon dulden (een zogenaamde ‘ad hoc’ 

zitting). 

Tevens werd de wrakingskamer zes maal verzocht voor een zitting (telkens op de locatie 

Rotterdam) een college  “stand-by” te hebben om een wrakingsverzoek – met de 

indiening waarvan werd rekening gehouden – aanstonds te kunnen behandelen. 

In geen van deze zes gevallen kwam het daadwerkelijk tot een zitting. 

In totaal werd in 2019 door de wrakingskamer 28 keer zitting gehouden op de locatie 

Rotterdam en vier keer op de locatie Dordrecht. 

In beginsel zitten de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitters om beurten de 

behandeling van een zitting van de wrakingskamer voor. In een aantal gevallen werd 

daarvan afgeweken. 

In voorkomende (nood-)gevallen is het ook mogelijk rechters in te zetten die geen deel 

uitmaken van de wrakingspool. In 2019 is dit ten aanzien van drie zittingen van de 

wrakingskamer noodzakelijk gebleken, waarbij het in één geval ging om het volledig 

maken van een college van een zogenaamde “stand by” wrakingskamer en waarbij het in 

de twee andere gevallen ging om de vervanging van ingeroosterde leden van de 

wrakingskamer, die door onvoorziene omstandigheden toch niet konden deelnemen aan 

de zitting. 

Deze assistentie werd verleend door in totaal vier rechters van buiten de wrakingspool.  
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Wat betreft de ‘stand by’ kamer, deze hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. De twee 

ingeroosterde zittingen zijn wel doorgegaan; op de ene zitting zijn twee 

wrakingsverzoeken behandeld en op de andere zitting was dat één verzoek. 
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4. Wrakingszaken 

 

A. Aantallen 

Gedurende het jaar 2019 zijn er 109 wrakingsverzoeken ingediend. 

Door deze 109 verzoeken werden in totaal 176 bij name genoemde rechters gewraakt, 

omdat: 

 36 verzoeken betrekking hadden op alle rechters van een meervoudige (wrakings- 

of andere) kamer van de rechtbank; 

 twee verzoeken betrekking hadden op twee rechters; 

 65 verzoeken waren gericht tegen alleen zittende rechters en 

 de overige zes verzoeken niet waren gericht tegen bij name genoemde rechters 

(maar bijvoorbeeld tegen de rechtbank Rotterdam, of tegen de rechters van de 

wrakingskamer).  

Het aantal ingediende wrakingsverzoeken in vergelijking met voorafgaande jaren1: 

Jaartal Aantal 
2012 90 

2013 58 

2014 60 

2015 51 

2016 81 

2017 64 

2018 72 

2019 109 

 

Bovenstaand overzichtje lijkt op het eerste gezicht te wijzen op een spectaculaire 

toename van het aantal wrakingsverzoeken. Dat is in de kern juist; het aantal verzoeken 

kwam nog nooit eerder boven de 100 uit. Anderzijds moeten daarbij wel enkele 

relativerende opmerkingen worden gemaakt: 

 23 verzoeken werden gedaan door 13 verdachten in één mega-strafzaak en 

konden door de wrakingskamer worden afgedaan in één uitspraak (terwijl deze 

verzoeken wel zijn en moesten worden geregistreerd als afzonderlijke 23 

verzoeken); 

 één verzoeker diende in 2019 twaalf wrakingsverzoeken in; een tweede verzoeker 

deed dat tien keer; een derde verzoeker zorgde voor vijf verzoeken en een vierde 

persoon deed dat vier keer. 

In het jaar 2019 heeft één rechter in het jegens hem ingediende wrakingsverzoek berust; 

in 2015 waren dat twee rechters; in 2018 was dit eveneens één rechter en in de jaren 

2014, 2016 en 2017 was dat aantal telkens nul. 

                                           
1 Het in de tabel genoemde aantal voor 2012 betreft de som van de ingediende verzoeken bij de rechtbank 

Rotterdam en bij de rechtbank Dordrecht. 
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In 2019 werden er door de wrakingskamer 100 uitspraken gedaan met betrekking tot 

een wrakingsverzoek. 

De discrepantie tussen het aantal ingediende wrakingsverzoeken (109) en het aantal 

uitspraken (100) laat zich verklaren door de navolgende omstandigheden: 

 één uitspraak in 2019 had betrekking op een verzoek dat nog in het jaar 2018 

was ingediend; 

 acht wrakingsverzoeken werden nog voor, dan wel tijdens de mondelinge 

behandeling ervan ter zitting van de wrakingskamer ingetrokken; 

 ten aanzien van één wrakingsverzoek heeft de betreffende rechter berust en  

 ten aanzien van één in 2019 ingediend wrakingsverzoek was op 31 december 

2019 nog niet beslist. 

De 100 uitspraken in 2019 kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

 51 uitspraken, inhoudende afwijzing van het verzoek; 

 15 uitspraken, inhoudende niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek; 

 zes uitspraken, inhoudende ten dele niet-ontvankelijkverklaring van het verzoek 

en afwijzing van het verzoek voor het overige; 

 13 uitspraken, inhoudende buitenbehandelingstelling van het verzoek wegens 

misbruik van het wrakingsmiddel; 

 15 uitspraken, inhoudende afwijzing van het verzoek wegens kennelijke niet-

ontvankelijkheid. 

In 2019 is geen enkel wrakingsverzoek toegewezen. 

In elf uitspraken van de wrakingskamer in 2019 werd bepaald dat een volgend verzoek 

tot wraking van de behandelend rechter in de onderhavige bodemzaak niet in 

behandeling zal worden genomen, omdat de wrakingskamer van oordeel was dat er 

sprake was van misbruik van het middel van wraking. 

De aantallen van 2019 in vergelijking met de vier voorafgaande jaren2 : 

Uitspraak 2019 2018 2017 2016 2015 

onbevoegd 0 0 0 0 0 

b.b. gesteld 13 17 8 9 6 

niet-ontv. 21 8 7 8 2 

tussen-besch. 0 0 0 0 0 

afgewezen 66 38 40 54 39 

toegewezen 0 4 1 2   

totaal 100 67 56 73 48 

 

  

                                           
2 In de tabel zijn bij 2019 in de categorie ‘niet-ontvankelijk’ begrepen de uitspraken waarbij het verzoek deels 

niet-ontvankelijk werd verklaard en voor het overige werd afgewezen. In de categorie ‘afgewezen’ zijn 
begrepen de uitspraken waarbij het wrakingsverzoek wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid werd afgewezen. 
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De 109 in 2019 ingediende verzoeken waren gericht tegen rechters uit de volgende 

rechtsgebieden3: 

Rechtsgebied 2019 2018 2017 2016 2015 

Kanton 33 13 15 16 13 

Handel en Haven + 
Insolventie 

10 12 7 7 6 

Familierecht en 
Jeugdrecht 

10 8 11 10 5 

Bestuur 19 23 1 19 10 

Straf + Kabinet RC 37 16 30 29 17 

Totaal 109 72 64 81 51 

 

In 2019 werden er 18 verzoeken ingediend tegen een of meer rechters van een 

geformeerde wrakingskamer, waardoor in totaal 30 bij name genoemde wrakingsrechters 

werden gewraakt, terwijl twee verzoeken waren gericht tegen ‘de rechters van de 

wrakingskamer’. Deze laatste verzoeken zijn in bovenstaande tabel steeds meegeteld bij 

het rechtsgebied, alwaar de wrakingskamer op het moment van de wraking doende was 

met behandelen van een wrakingsverzoek (achtmaal bij kanton; driemaal bij handel & 

haven en zevenmaal bij bestuur). 

Ingevolge het verzoek van het LOVW worden de aantallen over het jaar 2019 hierna ook 

nog gepresenteerd op de door die instantie gewenste wijze: 

 Strafrecht Bestuursrecht Civiel 

Afgewezen wegens 
kennelijke niet 
ontvankelijkheid 

4 5 6 

Kennelijk ongegrond 0 0 0 

Verzoek ongegrond & 
afgewezen 

32 4 15 

Niet ontvankelijk 1 4 10 

Verzoek deels niet 
ontvankelijk en voor het 
overige afgewezen 

1 2 3 

Buiten behandeling 
gesteld wegens misbruik 
van het wrakingsmiddel 

0 5 8 

Ingetrokken 8 0 0 

Berusting  0 0 1 

Nog openstaand  0 0 1 

Gegrond 0 0 0 

Totaal 46 20 44 

 

  

                                           
3 De strafrechtelijke jeugdzaken zijn meegeteld in het rechtsgebied straf; de civielrechtelijke jeugdzaken (zoals 

ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing) zijn meegeteld in het rechtsgebied familie en jeugd) 
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B. Doorlooptijden 

De gemiddelde doorlooptijd van de 100 wrakingszaken, die in 2019 zijn geëindigd met 

een einduitspraak van de wrakingskamer, bedroeg (afgerond) 25 dagen. 

In 2018 was de gemiddelde doorlooptijd 20 dagen; in 2017: 21 dagen; in 2016: 20 

dagen; in 2015: 29 dagen en in 2014: 31 dagen. 

Er waren in 2019 tien verzoeken tot wraking, welke nog op de dag van indiening zijn 

behandeld en waarop vervolgens ook meteen is beslist en derhalve doorlooptijd hadden 

één dag. 

In 2018 was het aantal wrakingszaken met een doorlooptijd van één dag vier; in 2017 

was dat aantal vijf; in 2016 was dat zeven; in 2015 twee en in 2014 nul. 

Indien de wrakingszaken met een doorlooptijd van één dag uit de berekening van de 

gemiddelde doorlooptijd worden geëcarteerd, bedroeg de gemiddelde doorlooptijd in 

2019 (afgerond) 28 dagen. 
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C. Inhoud beslissingen 

De 15 beslissingen, inhoudende afwijzing van het verzoek vanwege kennelijke niet-

ontvankelijkheid, vinden hun gronden in het volgende: 

 wraking van een gerecht of van alle rechters werkzaam bij een gerecht is niet 

mogelijk (ECLI:NL:RBROT:2019:8678); 

 de behandelend rechter(s) had(den) reeds een eindbeslissing gegeven op het 

moment van indienen van het wrakingsverzoek (meermalen: 

ECLI:NL:RBROT:2019:1768; ECLI:NL:RBROT:2019:1769; 

ECLI:NL:RBROT:2019:6763; ECLI:NL:RBROT:2019:7015; 

ECLI:NL:RBROT:2019:6742; ECLI:NL:RBROT:2019:6738; 

ECLI:NL:RBROT:2019:6737; ECLI:NL:RBROT:2019:6732; 

ECLI:NL:RBROT:2019:8677); 

 verzoeker is enkele dagen na 10 juli 2019 bekend geraakt met de inhoud van de 

brief van de rechter die voor hem redengevend is geweest de rechter te wraken, 

terwijl het wrakingsverzoek eerst op 9 september 2019 is ingediend 

(ECLI:NL:RBROT:2019:8671); 

 het verzoek heeft geen betrekking meer op de met de behandeling van de zaken 

van verzoeker belaste rechter (niet gepubliceerd); 

 het wrakingsverzoek is ingediend in een zaak, waarin de wrakingskamer reeds 

eerder had bepaald dat een volgend wrakingsverzoek niet in behandeling wordt 

genomen (ECLI:NL:RBROT:2019:1770); 

 verzoeker ligt aan dit tweede wrakingsverzoek ten grondslag feiten en 

omstandigheden die hem bekend waren ten tijde van zijn eerste wrakingsverzoek 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6735); 

 geen opgave van feiten en omstandigheden, die betrekking hebben op de rechter 

en die aan verzoeker eerst na de beslissing op zijn vorige wrakingsverzoek 

bekend zijn geworden (ECLI:NL:RBROT:2019:8677). 

 

De 21 beslissingen, inhoudende niet-ontvankelijkverklaring van verzoek(st)er(s) in (een 

gedeelte van) het verzoek, waren gebaseerd op de volgende omstandigheden: 

 in de verzoekschriftprocedure waarin verzoekster de kinderrechter wraakt is 

procesvertegenwoordiging verplicht, terwijl het wrakingsverzoek niet (mede) door 

een advocaat is ondertekend en verzoekster geen gebruik heeft gemaakt van de 

gelegenheid dit verzuim te herstellen (ECLI:NL:RBROT:2019:6761); 

 een verzoek tot wraking van de rechtbank vindt geen grond in de wet 

(meermalen: ECLI:NL:RBROT:2019:3259; ECLI:NL:RBROT:2019:9559); 

 het verzoek richt zich tegen alle rechters van de rechtbank Rotterdam, terwijl uit 

het verzoek blijkt dat verzoeker beoogt verwijzing naar een andere rechtbank te 

bewerkstelligen (ECLI:NL:RBROT:2019:9554); 

 wraking op grond van het afwijzen door de griffier van het beroep van verzoeker 

op betalingsonmacht ten aanzien van het verschuldigde griffierecht; vooralsnog 

geen sprake van enige rechterlijke beslissing (ECLI:NL:RBROT:2019:9558); 
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 de gronden van het tweede verzoek tot wraking van de rechter behelzen geen 

nieuwe feiten en omstandigheden die pas na het eerste verzoek aan verzoeker 

bekend zijn geworden (ECLI:NL:RBROT:2019:9556); 

 voor zover het wrakingsverzoek – ingediend bij brief van 30 juli 2019 – berust op 

de bejegening van verzoeker ter zitting van 11 juli 2019 als zelfstandige 

wrakingsverzoek, is dit verzoek niet tijdig gedaan (ECLI:NL:RBROT:2019:6733); 

 de gewraakte gedragingen van de rechter zijn aan verzoeker bekend geworden 

kort na 23 juli 2019, terwijl het verzoek eerst is ingediend op 16 augustus 2019 

(ECLI:NL:RBROT:2019:7096); 

 aan het verzoek zijn ten grondslag gelegd uitlatingen, gedragingen en 

beslissingen van de rechter bij gelegenheid van de zitting op 6 september 2019, 

alwaar verzoeker aanwezig was, terwijl het verzoek eerst is ingediend op 17 

september 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:8673); 

 de nadere gronden van het wrakingsverzoek zijn eerst aangevoerd ter zitting van 

de wrakingskamer (ECLI:NL:RBROT:2019:6741); 

 de gronden van het verzoek zijn te veelomvattend en te weinig concreet om als 

wrakingsgronden te kunnen dienen (ECLI:NL:RBROT:2019:7014); 

 het verzoek tot wraking werd eerst gedaan ter zitting van de wrakingskamer 

terwijl verzoeker reeds bijna drie weken op de hoogte was van de samenstelling 

van de kamer (ECLI:NL:RBROT:2019:3260); 

 de feitelijke grond voor wraking is al in november 2018 aan verzoeker bekend 

geworden, terwijl hij het verzoek tot wraking eerst op 12 maart 2019 heeft 

gedaan (ECLI:NL:RBROT:2019:3263); 

 verzoeker wist daags na ontvangst van de oproepingsbrief van 20 februari 2019 

dat de rechter de zaak zou gaan behandelen en hij heeft eerst op 1 maart 2019 

het verzoek ingediend, dat grotendeels is gebaseerd op feiten en omstandigheden 

die zich hebben afgespeeld tijdens of (kort) na zittingen in 2018 en die (deels) 

door hem aan de orde zijn gesteld in eerdere wrakingsverzoeken 

(ECLI:NL:RBROT:2019:3266); 

 het verzoek is gestoeld op gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in januari, 

februari en maart 2019, terwijl het verzoek op 27 mei 2019 is ingediend 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6764); 

 het verzoek is ingediend na het einde van de procedure en op een moment dat de 

rechter(s) de zaak niet meer behandelde(n) (meermalen: 

ECLI:NL:RBROT:2019:5417; ECLI:NL:RBROT:2019:9556; 

ECLI:NL:RBROT:2019:9559; ECLI:NL:RBROT:2019:9562; 

ECLI:NL:RBROT:2019:10407). 

 

De 13 uitspraken, inhoudende buitenbehandelingstelling van het verzoek wegens 

misbruik van het wrakingsmiddel dan wel kennelijke niet-ontvankelijkheid, waren 

gebaseerd op de volgende omstandigheden: 

 de gewraakte rechters hebben de zaak van verzoeker niet behandeld 

(ECLI:NL:RBROT:2019:5420); 
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 de enkele stelling dat de rechter ongeveer vier jaar geleden in een zaak, waarvan 

verzoeker nog de vindplaats vermeldt, noch die verder van een toelichting heeft 

voorzien, in zijn nadeel zou hebben beslist (ECLI:NL:RBROT:2019:3261); 

 de rechter maakte deel uit van een wrakingskamer, die op een eerder 

wrakingsverzoek van verzoeker heeft beslist, terwijl verzoeker geen bijkomende 

omstandigheden heeft aangevoerd (meermalen: ECLI:NL:RBROT:2019:3264; 

ECLI:NL:RBROT:2019:5420); 

 het wrakingsverzoek is gestoeld op de stelling van verzoeker dat de rechters zijn 

gemachtigde niet de gelegenheid hebben gesteld het woord te voeren, terwijl die 

gemachtigde zelf – desgevraagd – heeft meegedeeld daaraan geen behoefte te 

hebben (ECLI:NL:RBROT:2019:6741); 

 het wrakingsverzoek is gebaseerd op dezelfde feiten en omstandigheden als het 

eerdere wrakingsverzoek van verzoeker (meermalen: 

ECLI:NL:RBROT:2019:6741);   

 hetgeen verzoeker aanvoert ziet niet op handelen of uitlatingen van de rechter 

persoonlijk, maar zijn argumenten die gelden tegenover elk lid van een samen te 

stellen wrakingskamer (meermalen: ECLI:NL:RBROT:2019:5420); 

 de enkele stelling dat de rechter op 23 november 2018 in een andere zaak van 

verzoeker een beslissing heeft genomen, die in de ogen van verzoeker evident 

fout is, zonder dat verzoeker bijkomende omstandigheden heeft aangevoerd (niet 

gepubliceerd); 

 de beslissing van de rechters van de wrakingskamer tot weigering te beslissen dat 

de gewraakte rechter ter zitting van de wrakingkamer verschijnt (niet 

gepubliceerd).  
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Het criterium aan de hand waarvan de wrakingskamer beoordeelt of sprake is van een 

grond voor wraking, luidt:  

Wraking is een middel ter verzekering van de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 

de rechter. Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid van 

de rechter dient voorop te staan dat een rechter uit hoofde van zijn aanstelling moet 

worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen 

die zwaarwegende aanwijzingen opleveren voor het oordeel dat een rechter jegens een 

partij een subjectieve vooringenomenheid koestert, althans dat de bij deze partij 

dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is. 

Geen grond voor wraking werd gevonden in de volgende omstandigheden, verkort 

weergegeven: 

Processuele beslissingen van de rechter: 

 de beslissing van de rechter-commissaris tot het houden van een doorzoeking, het 

overdragen van die doorzoeking aan een Haagse collega en de wijze waarop de 

doorzoeking is uitgevoerd (ECLI:NL:RBROT:2019:1771); 

 de beslissing van de rechter-commissaris om het verhoor van de getuige in eerste 

instantie als regulier verhoor te plannen en vervolgens – na ontvangst van nieuwe 

informatie over de getuige, welke informatie hij niet heeft gedeeld met de 

verdediging en het OM – als getuigenverhoor in een studio 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6764); 

 de afwijzing door de griffier van het herhaald beroep van verzoeker op 

betalingsonmacht ten aanzien van griffierecht, na beoordeling van de stukken 

door de rechter (ECLI:NL:RBROT:2019:9553);  

 de beslissing van de rechter om de zitting doorgang te laten vinden en het 

verzoek tot verwijzing eerst daar te bespreken (ECLI:NL:RBROT:2019:5420); 

 het toestaan van een akte tot vermeerdering van eis en het al dan niet toelaten 

van producties (ECLI:NL:RBROT:2019:8676); 

 de beslissing van de rechter dat geen gelegenheid zal worden gegeven voor 

pleidooien (ECLI:NL:RBROT:2019:3261); 

 de beslissing van de rechter tot afwijzing van het verzoek om een andere – reeds 

afgedane – zaak samen te voegen of gezamenlijk te behandelen met de 

onderhavige zaak (ECLI:NL:RBROT:2019:3262); 

 beslissing van de rechter om ter zitting een beperkt aantal stukken van de 

wederpartij toe te staan, die goeddeels al bekend waren bij verzoekster; de door 

de rechter ter zitting gegeven juridische duiding en voorgehouden 

bewijslastverdeling betreft een inhoudelijke beslissing, die niet door de 

wrakingskamer kan worden getoetst (ECLI:NL:RBROT:2019:3272); 

 de beslissing van de rechters tot afwijzing van het aanhoudingsverzoek, teneinde 

getuige X op een later tijdstip in aanwezigheid van zijn raadsvrouw te horen 

(meermalen, waaronder: ECLI:NL:RBROT:2019:3292; 

ECLI:NL:RBROT:2019:6741); 

 de afwijzing van een verzoek om aanhouding (ECLI:NL:RBROT:2019:8670); 

 de afwijzing van het verzoek tot het horen van (een) getuige(n) (meermalen: 

ECLI:NL:RBROT:2019:5419; ECLI:NL:RBROT:2019:6741; 

ECLI:NL:RBROT:2019:10360); 
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 de beslissing van de rechter om verzoeker geen extra spreektijd toe te staan en 

om zijn nieuwe partner geen bijzondere toestemming te verlenen tot het bijwonen 

van de zitting met gesloten deuren (ECLI:NL:RBROT:2019:3282); 

 beslissing van de rechter om partijen geen nadere akte of conclusie te laten 

nemen en om vonnis te bepalen (ECLI:NL:RBROT:2019:5418); 

 de formulering en afkadering door de rechter in een tussenvonnis van de 

onderzoeksopdracht aan de deskundige (ECLI:NL:RBROT:2019:9557); 

 de beslissing van de rechter ter zitting om de verzoeken tot uithuisplaatsing van 

twee minderjarige kinderen van verzoekster voor een korte periode aan te houden 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6734); 

 de beslissing van de rechter ter zitting om de uithuisplaatsing van een 

minderjarige kind van verzoekster met (ruim) een maand te verlengen en het 

verzoek tot verlenging voor het overige aan te houden 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6734); 

 het door de rechter tijdens de comparitie van partijen geven van een voorlopig 

oordeel en het daarbij gebezigde woordgebruik, terwijl vast staat en voor 

verzoekster duidelijk moet zijn geweest dat het ging om een voorlopig oordeel en 

er voor partijen nog gelegenheid was daarop te reageren 

(ECLI:NL:RBROT:2019:7097); 

Eerdere / andere beslissingen van de rechter: 

 het enkele gegeven dat de rechter op 16 november 2018 een voor verzoeker 

onwelgevallige uitspraak heeft gedaan en thans als voorzieningenrechter een kort 

geding tussen verzoeker en [naam eiser] te behandelen heeft, zonder dat 

bijzondere omstandigheden zijn aangevoerd (ECLI:NL:RBROT:2019:3297); 

 de rechter maakte deel uit van de raadkamer die de voorlopige hechtenis al 

eerder heeft getoetst – namelijk als appèlinstantie inzake de door de rechter-

commissaris genomen beslissing om de bewaring te schorsen – en maakt thans 

deel uit van de raadkamer die die een nieuw oordeel over de voorlopige 

hechtenis, namelijk de gevangenhouding moet geven 

(ECLI:NL:RBROT:2019:7095); 

De persoon van de rechter: 

 de rechter is betrokken bij activiteiten van de stichting GBN in Rotterdam, terwijl 

verzoeker is aangemeld voor werkzaamheden in Utrecht, doch verzoeker neigt 

ernaar te bedanken voor de hem aangeboden functie bij de stichting 

(ECLI:NL:RBROT:2019:3266); 

 zo bij de rechter als sprake zou zijn van een gebrekkige dossierkennis, kan 

daaruit geen vooringenomenheid worden afgeleid (ECLI:NL:RBROT:2019:5418); 

Verloop van de zitting: 

 de suggestie (en niet: mededeling) van de rechter aan de officier van justitie dat 

hij de persoonlijke omstandigheden van verzoekster zou bespreken terwijl de 

officier de wijziging van de tenlastelegging op schrift zou stellen 

(ECLI:NL:RBROT:2019:855); 
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 de – door de rechter weersproken – stelling van verzoeker dat zij verzoeker ter 

zitting niet of onvoldoende aan het woord heeft gelaten (meermalen: 

ECLI:NL:RBROT:2019:3262; ECLI:NL:RBROT:2019:6741); 

 uit de gang van zaken ter zitting blijkt niet dat de rechter verzoeker heeft belet 

zijn zienswijze adequaat toe te lichten en te verdedigen, maar dat zij hem, 

wegens strijd met de instructie in de uitnodiging voor de zitting, niet heeft 

toegestaan nog drie pleitnota’s voor te dragen (ECLI:NL:RBROT:2019:3263); 

 het accepteren door de rechters van een stuk van de wederpartij, dat niet is 

opgesteld door de advocaat maar door de partner van de wederpartij; dat stuk ter 

zitting aan verzoeker doen uitreiken en aansluitend voortgaan met de behandeling 

ter zitting, alsmede het kritisch bevragen van verzoeker terwijl hij een grote 

hoeveelheid stukken had ingebracht (ECLI:NL:RBROT:2019:3300); 

 uit de poging van de rechter om – teneinde een schikking te beproeven – enige 

afstand te nemen van het geschil en aandacht te besteden aan mogelijke 

onderliggende gevoelens en emoties van partijen, is geen vooringenomenheid af 

te leiden (ECLI:NL:RBROT:2019: 5418); 

 de volgens verzoekers gedane – en door de rechter betwiste – uitspraak over het 

kantoor van de advocaat van verzoekers; geen concrete aanknopingspunten voor 

de stelling dat de rechter buiten de rechtsstrijd is getreden of met gedaagde heeft 

mee geprocedeerd; niet gebleken dat de rechter aan gedaagde meer ruimte heeft 

gegeven om zijn standpunten toe te lichten dan aan verzoekers 

(ECLI:NL:RBROT:2019:7013); 

 verzoekster gaat ervan uit dat de rechters haar verzoek om aanhouding reeds ter 

zitting hebben afgewezen, maar die conclusie is prematuur en het 

wrakingsverzoek mist in dat opzicht feitelijke grondslag 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6736); 

 geen aanknopingspunt voor de stelling van verzoekster dat de rechter haar ter 

zitting niet of nauwelijks gelegenheid heeft geboden haar standpunt naar voren te 

brengen, terwijl de rechter de wederpartij wel ruime gelegenheid heeft gelaten 

het woord te voeren (ECLI:NL:RBROT:2019:6734); 

 het door de rechter tijdens de mondelinge behandeling ook aan andere partijen 

gelegenheid geven het woord te voeren, waarbij door die andere partijen 

standpunten naar voren worden gebracht waarin verzoekster zich niet kan vinden 

(ECLI:NL:RBROT:2019:6736);  

Overige gronden: 

 het handelen van een medewerker van de centrale balie van de rechtbank kan 

niet worden toegerekend aan de rechter en een klacht over de gang van zaken bij 

die balie is dan ook geen grond voor wraking van een rechter 

(ECLI:NL:RBROT:2019:3259); 

 wraking op grond van het afwijzen door de griffier van het beroep op 

betalingsonmacht ten aanzien van het verschuldigde griffierecht 

(ECLI:NL:RBROT:2019:5416); 

 wraking vanwege appointering van de zitting in kort geding op een van de (lange 

reeks van) verhinderdata van verzoeker, die verder niet zijn gemotiveerd 

(ECLI:NL:RBROT:2019:9563); 



 

18. 

 

 de omstandigheid dat de rechter eerst na de zitting kennis heeft genomen van het 

wrakingsverzoek, dat tweeëneenhalf uur voor de zitting door verzoeker was 

ingediend (ECLI:NL:RBROT:2019:5420); 

 de toezending van de aantekeningen van het mondeling verweer van een 

gedaagde aan eiser is een standaard werkwijze in een civiele procedure bij de 

kantonrechter (ECLI:NL:RBROT:2019:6733); 

 de rechter-commissaris is niet op de hoogte geweest van het verzoek van 

verzoeker tot het verstrekken van het e-mailadres van het kabinet RC en niet kan 

worden gezegd dat zij daarvan op de hoogte had moeten zijn 

(ECLI:NL:RBROT:2019:8674); 

 het verzoek mist feitelijke grondslag nu uit de beslissing blijkt dat aan verzoeker 

een schriftelijke uitnodiging voor de zitting is toegezonden 

ECLI:NL:RBROT:2019:9562); 

 als juist zou zijn dat de oproep voor de rolzitting verzoeker niet heeft bereikt, kan 

dat op geen enkele wijze een aanwijzing vormen dat er sprake is van partijdigheid 

van de rechter (ECLI:NL:RBROT:2019:8675); 

 het is niet aan verzoeker om aan de rechter termijnen te stellen die de wet niet 

kent, zodat reeds hierom geen vooringenomenheid kan worden afgeleid uit de 

omstandigheid dat de rechter niet binnen de gestelde termijn een beslissing heeft 

genomen (ECLI:NL:RBROT:2019:9555). 
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D. Hoger beroep tegen beslissingen van de wrakingskamer 

Voor zover bekend is er tegen beslissingen, door de wrakingskamer in 2019 gegeven, in 

twee gevallen hoger beroep ingesteld, telkens bij het gerechtshof Den Haag. In beide 

gevallen werd verzoeker niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep. 
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5. Verschoning 

Aan de meervoudige kamer voor de behandeling van verzoeken tot verschoning werd in 

2019 zeven verzoeken van rechters voorgelegd (in 2018 was dit aantal eveneens zeven), 

er toe strekkende zich in een bepaalde zaak te mogen verschonen.  

Deze verzoeken werden ingediend door rechters uit de rechtsgebieden handel & haven 

(1); insolventie (2); bestuur (2) en familie (2). 

Zes verzoeken werden toegewezen, terwijl één verzoek werd afgewezen. 
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6. Informatie 

Informatie omtrent de inhoud van dit jaarverslag kan worden ingewonnen bij de 

algemeen secretaris van de wrakingskamer van de rechtbank Rotterdam: de heer J.A. 

Faaij, kamer ROT E14 flexplek, telefoon: 088 – 36 25 471. 

Het postadres van het secretariaat van de wrakingskamer: postbus 50950, 3007 BL  

Rotterdam. 
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7. Publicatie 

Dit jaarverslag wordt ter beschikking gesteld van het Bestuur van de rechtbank 

Rotterdam en zal – na daartoe verkregen fiat van het Bestuur – worden gepubliceerd op 

www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/

	JAARVERSLAG 2019 WRAKINGSKAMER RECHTBANK ROTTERDAM
	INHOUDSOPGAVE
	1. Inleiding
	2. Wrakingspool
	3. Zittingen van de wrakingskamer
	4. Wrakingszaken
	A. Aantallen
	B. Doorlooptijden
	C. Inhoud beslissingen
	Processuele beslissingen van de rechter:
	Eerdere / andere beslissingen van de rechter:
	De persoon van de rechter:
	Verloop van de zitting:
	Overige gronden:

	D. Hoger beroep tegen beslissingen van de wrakingskamer

	5. Verschoning
	6. Informatie
	7. Publicatie




