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Abstract

Computationeel rechtstheoretisch onderzoek houdt zich bezig met het formaliseren van
processen die plaatsvinden bij het recht, met het doe! om deze te automatiseren of te
bcgrijpen. In dit afstudeeronderzoek worden rechters en rechtszaken gemodelleerd, met
het doel om het coördinatieproces in een rechtssysteem te begrijpen.

Elke rechter heeft binnen het rechtskader een elgen idee over de gepaste straf
voor een bepaalde zaak. Dit idee is beInvloedbaar door middel van socia!e interactie. Het
rechtssysteem is hiërarchisch georganiseerd, waardoor sommige rechters meer invloed
hebben dan andere. Een partij kan in beroep gaan als deze het niet eens is met een uit-
spraak van een bepaa!de rechter.

Een probleem dat hierbij kan optreden is een vorm van het coördinatieprob!eem:
hoe zorgt het rechtssysteem er a!s comp!ex geheel voor dat het alle rechtszaken van par-
tijen die in beroep gaan afkan hande!en? Met behuip van een normatiefmulti-agentsys-
teem wordt onderzoek gedaan naar hoe de hierarchic van het rechtssysteem ervoor kan
zorgen dat het totale proces gecoordineerd wordt.

De resultaten !aten zien dat enkel hierarchische contro!e niet voldoende is om
het volledige systeem te coördineren. Coördinatie treedt echter we! op als er naast con-
trole door rechters hoger in rang ook sprake is van contro!e door naburige rechters.



Voorwoord

Een lange tijd geleden tijdens een vakantie—het was nog voordat ik ging stude-

ren—werd ik gestoord in een geconcentreerde bezigheid. 1k was een stel mieren aan bet

observeren, terwiji ik bedacht hoe ik het gedrag van deze insecten na kon bootsen in een

computerprogramma. Het hele programma had ik uitgeschreven, om dit bij thuiskomst

te programmeren in een primitieVe computertaal.
De virtuele mierenkolonie bleek bij thuiskomst een hopeloze mislukking. Het

programma deed niet wat ik wilde en ik probeerde de kolonie wanhopig in toom te

houden door een alsmaar groeiende codebrij. Het mocht helaas niet baten, en bet pro-

ject werd gefrustreerd gestaakt. Toch bleven virtuele, autonome organismen mij boeien,

en de interesse voor Kunstmatige Intelligentie was gewekt.
Na een aantal studiejaren werd echter duidelijk dat er heel wat bij zo'n proces

komt kijken. Mieren zijn zo makkelijk nog niet. Wel werd duidelijk dat ik één grote

denkfout had gemaakt. Virtuele mieren moet je niet proberen aan te sturen door te pro-

grammeren wat de kolonie als geheel doet. Je kan daarentegen beter kijken naar hoe de

mieren zich afzonderlijk zouden moeten gedragen, om ze vervolgens allemaal los te la-

ten in een groep. Kortom, het gedrag van een groep (een zogenaamd multi-agenisysteem)

ontstaat uit het gedrag van de individuen (de afzonderlijke agenten).

De aanhoudende interesse in multi-agentsystemen heeft ertoe geleid dat ik bin-

nen de studie het traject Autonome Systemen ben gaan volgen. Begeleid door dr. Bart

de Boer heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar primitieve taalbeInvloeding in een

dergelijk systeem. Bait de Boer heeft mij daarna voor het afstudeeronderzoek in contact

gebracht met dr. Bait Verheij, die onderzoek doet op het grensvlak van multi-agentsys-

temen en het recht.
Dit afstudeeronderzoek houdt zich ook bezig met het recht, nameijk een rechts-

systeem bestaande uit een aantal rechters. Het gedrag van het rechtssysteem als geheel

wordt onderzocht aan de hand van eigenschappen van afzonderlijke rechters. In abstrac-

te zin verschilt dit dus niet eens zoveel van de virtuele mierenkolonie waarmee ik de

studie begon.
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1. Introductie

'(.) they rose politely,followed in turn by their neighbours, who also seemed to
think it necessary to rise (..)"

Franz Kafka, The Trial(1925)

Een probleem dat op kan treden in een groep van autonoom handelende individuen, is
het zogenaamde coordinatieprob/eem. Dit probleem ontstaat wanneer meerdere individu-
en onafhankelijk hun dod nastreven, maar wederzijds zouden profiteren als hun doelen
gecoordineerd worden. Een bekend voorbeeld is de situatie waarbij er tien mensen in
een kamer zitten die allemaal tegelijkertijd door één smalle deur naar buiten willen. Dc
groep zal sneller buiten zijn als ze beurteings door de uitgang lopen (gecoördineerd) in
plaats van als ze dat allemaal tegeijkertijd proberen (er ontstaat een ongecoordineerde
opstopping).

In mijn afstudeerproject ga ik onderzoeken hoe hiërarchische controle als coör-
dinatietechniek kan worden ingezet, waarbij de afzonderlijke individuen echter hun
autonomie behouden. GeInspireerd door het proces van Nederlandse civiele zaken,
wordt er een abstract model (een mu/ti—agentsysteem) gemaakt van verschillende agenten
in een hiërarchisch systeem. Deze agenten doen uitspraken over een zaak, waarbij ze
worden beInvloed door naburige agenten en agenten hogerop in de hierarchic. Daar-
naast kunnen agenten hoger in rang uitspraken van andere agenten ongedaan maken.
Omdat het model wordt gebaseerd op een rechtssysteem, kan dit onderzoek tevens wor-
den gezien als een conceptuele oefening in de computationele rechtstheorie.

Het kost tijd om een zaak opnieuw te beoordelen, dus om het totale systeem op-
timaal te laten verlopen, zal deze tijd geminimaliseerd moeten worden. Met andere
woorden, het systeem zal moeten worden gecoordineerd. Dc vraag is hoe het systeem
georganiseerd moet worden, zodat het gehele proces optimaal verloopt. Kortom, wat er
in dit afstudeerproject wordt onderzocht:

Is hi era rchische controlegeschikt a/s coördinatietechniek in een multi-agentsysteem?

Naast deze hoofdonderzoeksvraag, is er ook een aantal deelvragen te beantwoorden:

• Hoe worth dit hiirarcbisch systeem gemodelleerd in een simu/atie?
• We/ke invloed hebben de afzonder/jjke eigenschappen van de agenten op bet tota/eproces?
• Wat leren de resultaten van de simulatie ons over de hoofdvraag?
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2. Theoretisch kader

"But it may happen,for hundreds of reasons, that the Judges are in a different

frame of mind about the case, even from a legal viewpoint
(••)P

Franz Kafka, The Trial (1925)

2.1. Simulatie

Dit afstudeeronderzoek houdt zich bezig met het analytisch beschrijven van sociale pro-

cessen. Het bevindt zich daarmee op het terrein van de sociale wetenschap. Er zijn

meerdere manieren waarop men in de sociale wetenschap onderzoek kan doen, een

daarvan is met behuip van simulatie.
Een simulatie is een vereenvoudigd model van de werkeijkheid. De aanname is

dat er een fenomeen bestaat in de echte wereld waarin men is geInteresseerd. Vervolgens

wordt er een theorie bedacht over hoe dit fenomeen (de target) zich ontwikkelt. Deze

theorie wordt gesimuleerd in een model dat het fenomeen op een simpelere manier
voorstelt dan de target zeif. Vervolgens verzamelt men data van deze simulatie. Deze

data kan tenslotte worden vergeleken met de data van de target om de uitkomsten te

valideren. (Gilbert, Troitzsch, 2005).
Een belangrijke reden om een simulatie te gebruiken, heeft te maken met de

complexiteit van het onderzoek. Dc agenten handelen afzonderlijk op basis van simpele

regels, maar het gedrag van alk agenten tezamen resulteert vaak in complexe gedragin-

gen van het systeem als geheel. Een andere reden is dat statistisch analytisch onderzoek
gebaseerd is op de assumptie dat alle onderzoeksvariabelen lineair met elkaar samen-
hangen. Er blijkt echter geen sprake te zijn van lineariteit in een complex systeem van

meerdere agenten. Een goede manier om de onderliggende processen te onderzoeken, is

dan ook om een model te maken en de simulatie te laten lopen (Gilbert, Troitzsch,

2005).

2.2. Het rechtssysteem

Een rechtssysteem bestaat meestal uit een aantal lagen van rechters die verschillen in

rang en aantal. Hoe hoger de laag, hoe meer invloed de rechters hebben op rechters in
onderliggende lagen. Er bevinden zich meer rechters in onderliggende lagen dan in ho-

gere lagen. Er is dus sprake van een piramidevormig, hiërarchisch systeem. In Nederland

zijn de verschillende lagen betrokken bij civiele zaken bijvoorbeeld als volgt op volgorde

van toenemende invloed ingedeeld: in de onderste laag de rechtbanken, vervolgens de
gerechtshoven en tenslotte de Hoge Raad.
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Elke afzonderlijke rechter in een bepaalde laag beoordeelt een rechtszaak zo
goed mogelijk volgens het algemeen geldende recht. Als een gedaagde in beroep gaat,
kan de uitspraak van de rechter lager in rang ongedaan worden gemaakt. Dc Hoge Raad
zetelt in de hoogste laag, en bepaak in dit opzicht mede het algemeen geldende recht in
het systeem. Ms de Hoge Raad bijvoorbeeld een opvallende uitspraak doet, zullen de
rechters in onderliggende lagen deze uitspraak uiteindelijk volgen.

Dit systeem moet echter we! in een bepaald evenwicht zijn. Het zou nameijk
teveel tijd kosten als rechters lager in rang telkens verbeterd moeten worden door rech-
ters hoger in rang. Tegelijkertijd is het ook niet de bedoeling dat de uitspraken van een
rechter nooit gecontroleerd worden door rechters in hogere lagen. In dat geval zou er
waarschijnlijk geen eenheid ontstaan in de afzonderlijke rechtsuitspraken. Het zoeken
naar dit evenwicht tussen meer en minder controle is een vorm van het zogenaamde
coördinatieprobleem. Dit probleem ontstaat als meerdere individuen onafhankelijk hun
dod nastreven, maar wederzijds zouden profiteren als hun doelen gecoördineerd worden
(Cox et a!., 2005). Het coördinatieprobleem wordt we! gezien als het belangrijkste pro-
bleem in het onderzoeksgebied DistributedArt!.ficiallnteiigence (Jennings, 1996).

Coördinatie kan op verschillende manieren worden toegepast. Een aantal daar-
van wordt in sectie 2.4 behandeld. Eén manier om coördinatie te bewerksteffigen is door
midde! van hiërarchische controle, waarbij er sprake is van beInv!oeding van hogere
rechters naar rechters lager in rang. GeInspireerd door het proces dat p!aatsvindt bij Ne-
derlandse civie!e zaken, wordt er een simulatie onrwikkeld waarmee onderzoek kan
worden gedaan naar deze coördinatie. Met behuip van deze simulatie kunnen verschil-
!ende vormen van hierarchic worden gemodelleerd. Naast de organisatie van deze hie-
rarchie, wordt er ook gekeken naar we!ke invloeden afzonder!ijke eigenschappen van
gesimuleerde rechters hebben op de uitkomsten van de simu!atie. Hierbij spelen de so-
ciale normen van individuele rechters een grote ro!.

Deze opzet wordt getoetst in een simulatie geInspireerd door de gang van zaken
bij civiele zaken in Neder!and. Echter, een rechtssysteem dat s!echts gebaseerd is op so-
ciale normen heeft een aanta! tekortkomingen (Hage et al., 2006). Er ontbreekt bijvoor-
bee!d een gezaghebbende rechtspraak en Cr is er sprake van gebrekkige afdwingbaarheid
van de normen. Om deze redenen wordt er een voorbeeld genomen aan een rechtssys-
teem zoa!s in Neder!and, waarbij de normen gehandhaafd blijven door het hiCrarchisch
aspect van het totale systeem.
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2.2.1. Het Nederlandse rechtssysteem

In Nederland is het procesrecht als volgt georganiseerd. De rechterlijke macht wordt
uitgeoefend door de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad. In elk arrondis-
sement zetelt een rechtbank. Hier vindt de dagvaarding plaats, waarbij de eiser tegenover
de gedaagde staat. Vervolgens zijn er vijf gerechtshoven die in hoger beroep oordelen
over de beslissingen van de rechters in de rechtbank. De beide partijen, appellant en
gemntimideerde, staan nu tegenover elkaar in het gerechtshof. Hierna kan nationaal gezien
nog een keer in beroep worden gegaan middels cassatie in de Hoge Raad. De partijen
worden nu respectieveijk eiser tot cassatie en verweerder in cassatie genoemd. Als 'laatste
redmiddel' kan een partij de rechtszaak aankaarten bij Het Europees Hofvoor de Rech-
ten van de Mens. Dit rechtscollege beoordeelt rechtszaken niet opnieuw inhoudelijk,

kijkt slechts of de rechten van de verdachte partij in de gerechtelijke procedures
zijn geschonden. (Hage et aL, 2006).

Volgens Wiarda (1999) heeft rechtspraak heteronome en autonome aspecten.
Een rechter handelt puur heteronoom als hij met naar eigen inzicht beslist, maar tot zijn
uitspraak komt door logische afleiding uit de wetteijke gedragsvoorschriften. Dc rechter
kan in zo'n geval worden gezien als de spreekbuis van de wet: "les bouches quiprononcent
les paroles de la loi"(Montesquieu, 1689—1755). Sommige bepalingen in de wet zijn ech—

ter niet eenduidig en vereisen het inzicht van de rechter zeif. Dc rechter handelt bij dit
soort zaken autonoom, dat wil zeggen op basis van gezond verstand en volgens zijn ci-

gen rechtsbesef. Volgens Wiarda is er in de twintigste eeuw een verschuiving te zien

geweest van meer heteronome naar meer autonome rechtspraak, inede door een toene-
mende rol van vage normen en bepalingen in de rechtspraak ('redeljk', "billy'k, etc.).
Vage normen zijn vermoedelijk onder andere ontstaan doordat onze samenleving steeds
complexer en gevarieerder werd. Elke individuele rechtszaak kan in zo'n situatie beter
omschreven worden door generieke regels en vage normen, dan door specifieke regels en
strikte normen, omdat er anders teveel rechtsregels zouden moeten komen (Wiarda,
1999). Om toch eenduidigheid in de rechtspraak te behouden, dient er een evenwicht te
bestaan tussen de autonome en heteronome aspecten van rechtspraak.

Een beginsel dat kan zorgen voor deze eenduidigheid, is dat rechters verplicht
zijn om net zo te beslissen als hun voorgangers. Dit beginsel wordt ook we! stare decisis
genoernd. In Nederland ontbreekt een dergelijk gebod in het forme!e recht en wordt dit
zelfs tegengesproken, maar een vergeijkend proces uit zich wel degeijk in het materiële
recht. Het blijkt dat deze eenheid in de rechtspraak onder andere volgt uit het hierar-
chisch rechtssysteem zeif. Doordat de Hoge Raad het eindoordeel geeft bij norma!e,
nationale rechtszaken, kan deze ervoor zorgen dat het recht overal op dezelfde manier
wordt uitgelegd. Een rechter !aat zijn beslissing over het algemeen aansluiten bij de ju-
risprudentie van de Hoge Raad, anders wordt zijn vonnis alsnog vernietigd. Door deze
wisse!werking ontstaat er een rechtseenheid in het gehele rechtssysteem, zonder een
daadwerkeijk formee! vastgelegd gebod.
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2.3. Muki-agentsystemen

Het rechtssysteem wordt gemodelleerd met behuip van een multi-agentsysteem. Het
doe! van dit systeem is om rethtszeker (consistent) en rechtvaardig uitspraken te doen.
Een dergelijk systeem is in feite niets anders dan een collectie van meerdere agenten.
Een agent worth gedefinieerd a!s een computersysteem dat gesitueerd is in een omge-
ving waarin hij in staat is om autonoom acties te verrichten om uiteindeijk het doe! van
zijn ontwerp te bereiken (Wooldridge, 2002).

Als de omgeving van een agent bestaat uit andere agenten, kan er onderling in-
formatie worden uigewisseld. Dergelijke acties worden .rociale acties genoemd. Deze so-
ciale acties kunnen niet slechts worden gereduceerd tot een model van communicatie.
Agents zijn niet sociaa! omdat zij comrnuniceren, maar communiceren omdat zij sociaal
zijn (Castelfranchi, 1998). Het sociale aspect bestaat eruit dat de agenten in een gedeel-
de wereld andere agenten beinvloeden. Het gedrag van de ene agent hangt dus afvari de
andere agent.

Een mu!ti-agentsysteem is dan we! een collectie van agenten, het blijkt echter
niet zo te zijn dat het gedrag van de collectie eenduidig is te voorspellen uit het gedrag
van de afzonderlijke agenten (Shoham, Tennenholtz, 1997; Delgado, 2002; Jennings,
1996; Casteifranchi, 1998). Het effect van de autonome acties van individuele agenten
heeft een zodanig complex effect op het gedrag van de gehele collectie, dat een definitie
van een multi-agentsysteem nog niet zo eenvoudig is. De afgelopen tientallen jaren is
het begrip multi-agentsysteern daarom op verschil!ende manieren geherdefinieerd. Om
een goed beeld te krijgen wat een dergelijk systeem eigenlijk inhoudt, is het eerst nodig
om te kijken hoe deze term is ontstaan.

2.3.1. Ontstaansgeschiedenis

Het werken met multi-agentsystemen is een vorm van distributed art !ficial intelligence
(DAI). In DAI houdt men zich bezig met het ontwikkelen van gedistribueerde oplos-
singen voor complexe problemen die intelligentie vereisen. DAI komt weer voort uit het
bredere distributed problem solving (DPS). Dc kern van DPS is dat het problemen op een
gedecentraliseerde manier probeert op te lossen. Een typisch DPS-systeem bestaat uit
een netwerk van verschillende, semi-autonoom opererende processors (agenten), die sa-
menwerken om een probleem op te !ossen. Dc agenten hebben hierbij voorafingeste!de
eigenschappen, waarbij de omgeving dynamisch en oncontro!eerbaar is.

Len belangrijke assumptie van DPS is dat de afzonderlijke agenten geprogram-
meerd worden om te doen wat ze moeten doen, en daarom volledig voorspelbaar zijn in
hun gedrag. In DPS kan er volledig worden gerekend op het feit dat een agent op de
juiste momenten de juiste acties verricht.
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Uit de speitheorie en sociale wetenschap is gebleken dat individuen niet op een
dergelijke manier met elkaar samenwerken. Er is daarentegen sprake van gedrag dat de
eigen voordelen (of het eigen nut) probeert te maximaliseren. Het is deze aanname, die
de basis heeft gelegd voor multi-agentsystemen (MAS). Daarnaast wordt in MAS on-
derzoek verricht naar de vraag hoe groepen van agenten zich gedragen als geheel. Hier-
bij wordt vooral gekeken naar wat voor invloed de eigenschappen van afzonderlijke
agenten hebben op het gedrag van het gehele systeem. Waar DPS de focus legt op het
probleem, legt MAS dus meer de focus op de individuele agenten (Durfee, Rosenschein,

1994).

2.3.2. MAS of DPS

Er zijn verschillende opvattingen over wat flu precies bet verschil is tussen MAS en
DPS. Durfee en Rosenschein definiëren drie gezichtspunten waarmee dit verschil kan
worden aangeduid.

Opvatting 1: Focus op wie het systeem heeft ontwikkeld.

Deze opvatting heeft als kerripunt dat DPS onder bepaalde condities een MAS is. Een
MAS is dus een type DPS. Er gelden drie condities:

• Dc benevolence assumption houdt in dat de individuele agents elkaar "willen helpen,
omdat ze zo geprogrammeerd zijn. Er is geen notie aanwezig van de vraag waarom ze
eigenlijk zouden samenwerken met de andere agents. Coördinatie is hierbij een pro-
bleem, omdat de individuele agents geen globaal overzicht hebben. Het kan voorko-
men dat de omgeving op lokaal niveau anders wordt beoordeeld dan bet voor de effi-
ciëntie op globaal niveau zou moeten. Een systeem waarbij de agents elkaar willen
helpen, zonder verdere afwegingen, is een DPS, anders is het een MAS.

• Dc common goals assumption houdt in dat elke agent kennis heeft van het hogere dod.
Dit zorgt er echter niet automatisch voor dat bet probleem ook daadwerkelijk wordt
opgelost. Ook hier kunnen discrepanties tussen lokale percepties en globale coördina-
tie eikaar in de weg zitten. Een systeem waarbij er voldoende globale informatie be-
schikbaar is voor de individuele agents is een DPS, anders is bet een MAS.

• Dc centralized designer assumption houdt in dat de ontwikkelaar van het systeem een
overzicbt heeft van welk probleem opgelost moet worden en zodoende de agents op
zo'n manier programmeert om hieraan tegemoet te komen. Het systeem is een DPS
als er voldoende aspecten met dit dod voor ogen zijn voorgeprogrammeerd, anders is
het een MAS. Het is hierbij niet altijd duidelijk waar de exacte scheidslijn ligt tussen
een DPS en een MAS.

Opvatting 2: Focus op hoe het systeem is ontwikkeld.

DPS boudt zich voornamelijk bezig met de vraag hoe een systeem zich op een bepaalde
gewenste manier gaat gedragen. Vanuit deze gedachte worden er eigenschappen aan de
individuele agents toegekend. In DPS worden de agenten dus met een bepaald einddoel

geconstrueerd.
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In MAS houdt men zich voornameijk bezig met de vraag welke eigenschappen
agents kunnen bevatten om daarna pas het resultaat van het systeem te observeren. De
verschillende interacties tussen de agents kunnen ervoor zorgen dat er cen bepaald soort
gedrag uit het totale systeem emergeert (Shoham,Tennenholtz, 1997; Walker, Wool-
dridge, 1995; Delgado, 2002).

Een probleem hierbij is dat het niet direct aan de buitenkant van het systeem is
te zien wat de insteek was in de ontwikkeling ervan. Het gaat om het verschil in inten-
tie, niet om het uiteindelijke product.

Opvatting 3: Focus op waarom het systeem is ontwikkeld.

Deze opvatting stelt dat DPS en MAS dezelfde parameters hebben die bij beide anders
zijn ingesteld. Dc parameters bestaan in dit geval uit de agenten, de omgeving en het
Iota/c systeem. De eigenschappen van deze parameters staan in hoofdzaak op vast of Va-
riabel ingesteld.

• Dc eigenschappen van agenten kunnen enerzijds vast staan (DPS), anderzijds variabel
(MAS).

• Dc eigenschappen van de omgeving kunnen enerzijds vast staan (MAS), anderzijds
variabel (DPS).

• Dc eigenschappen van het totale systeem kunnen enerzijds vast staan en intern zijn, of
vast en extern. Vaste, interne eigenschappen zijn zaken als eerlijkheid tussen agents, of
eerlijke toegang tot informatiebronnen. Dit zijn eigenschappen die voornamelijk
voorkomen bij MAS. Vaste, externe eigenschappen zijn zaken als tijdige output naar
input van het systeem (DPS).

2.3.3. Het rechtssysteem als MAS

Kan het rechtssysteem nu worden gemodelleerd door een MAS of door een DPS? De
volgende aspecten gelden in het rechtssysteem. Individuele rechters beoordelen een
rechtszaak volgens het recht, waarbij ruimte overblijft voor hun eigen idee wat goed is
(de normhantering van elke agent). Deze normhantering is voor elk individu op een-
zelfde manier (vaste, interne eigenschap) beInvloedbaar door andere rechters, en is dus
variabel. De omgeving van de rechters—het hiërarchische rechtssysteem—staat vast.

Dc individuele rechters in een rechtszaak worden abstract gemodelleerd aan de
hand van de werkelijkheid. De vraag hierbij is of er coördinatie kan ontstaan in het ge-
hele systeem. Dc agenten worden dus niet geconstrueerd met het doe! om een gecoordi-
neerd systeem te bewerkstelligen, maar met het doel om de werkeijkheid te moddlleren
en te onderzoeken. Dc individuele agenten hebben geen gezamenlijk intern beeld (geen
common goal) van hetgeen dat onderzocht wordt, namelijk de coordinatie van het gehele
systeem.

Al deze eigenschappen duiden crop dat het gemodelleerde rechtssysteem kan
worden gekarakteriseerd als een MAS. In tegenstelling tot DPS, waarbij coördinatie
gerealiseerd kan worden door de agenten met een gezamenlijk dod te modelleren of de
controle gecentraliseerd te houden, client er dus een techniek gevonden te worden waar-
op binnen MAS cen gecoördineerd systeem kan ontstaan.
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2.4. Coördinatie

In multi-agentsystemen hebben de agenten meestal slechts de beschikking over lokale
informatie. Vaak is er geen toegang tot globale informatie over het systeem. Zonder
coördinatietechnieken vervalt een dergelijk systeem daarom al snel in chaos en wordt
het onvoorspelbaar (Jennings, 1996). Volgens Jennings zijn er drie redenen waarom
coördinatie nodig is in dit soort systemen. Allereerst, omdat de verschillende agenten
van elkaar afhankeijk zijn. Beslissingen van de één hebben immers invloed op beslissin-

gen van de ander. Ten tweede is coordinatie nodig, omdat er een globaal doe! moet wor-
den gerealiseerd. Het systeem van agenten moet samen tot een optimale oplossing ko-
men. Ms !aatste is coordinatie noodzakeijk, omdat het vaak zo is dat geen enkele agent
in zijn eentje voldoende kennis, competentie of informatie bevat om het totale probleem

op te lossen.

2.4.1. Technieken om coördinatie te bewerkstelligen

Er zijn verschillende technieken om coördinatie te bewerkstelligen in een MAS. Gb-
baal gezien kunnen deze technieken worden onderverdee!d in twee categorieën: gecen-
traliseerde en gedecentraliseerde controle (Jennings, 1996).

Gecentraliseerde contro!e houdt in dat de contro!e op globaa! niveau plaatsvindt.
Dc controlemodule heeft een overzicht van alle agenten en kan met de interne informa-
tie van deze agenten zorgen voor een optimale strategic. Een voorbee!d is de mediator

van Paes et a!. (2005). Een nadeel van gecentraliseerde contro!e is dat er heel veel bere-
keningen moeten plaatsvinden door één enkele module. Als de controlemodule uitvalt,
vervalt daarmee ook de coordinatie; het systeem is niet robuust.

Gedecentraliseerde controle houdt in dat de controlemodules over het systeem
verspreid zijn. Een voorbeeld zijn de decentralised mediators in het model van Maturana
et a!. (1999). Deze contro!e-agenten bepa!en voor de overige agenten wat de beste stra-

tegic is om te volgen. Dit doen zij door alle interne eigenschappen van de overige agen-
ten te bepalen en hen vervolgens aan te sturen.

In het geval van een rechtssysteem is het niet zo dat één enkele contro!emodu!e
het gehe!e systeem coördineert. Ook is er geen sprake van een gedecentraliseerde con-
tro!etechniek, zoals de mediators die toegang zouden moeten hebben tot de interne ci-
genschappen van rechters. Het rechtssysteem dient als comp!ex van autonome agenten
op één of andere manier ze/fte zorgen voor coördinatie. Een manier om coördinatie te
bereiken door gebruik te maken van de individue!e agenten ze!f, is door middel van con-
venties. Volgens Jennings kunnen coördinatiemechanismen uiteinde!ijk zeWs allemaal

gereduceerd worden tot aangegane verbintenissen (commitments) en conventies (Jen-

nings, 1996).
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Conventies werken globaal als volgt. Elke agent heeft een set van acties waaruit
hij een keuze kan maken. Tevens heeft elke agent een conventie die aangeeft welke actie
juist is in een bepaalde situatie1 . De conventie bepaalt dus de actie die een agent op een
bepaald tijdstip, in een bepaalde omgeving verricht. Deze conventies kunnen vooraf
worden geprogrammeerd in de agent (offline design), maar het is van te voren niet altijd
duidelijk welke conventies de gewenste resultaten zullen gaan opleveren. Soms verande-
ren de conventies in een agent, en dus zal er niet alleen dynamiek moeten plaatsvinden
in de keuze van acties, maar ook in de conventies zeif (online design).

Dynamische conventies die beInvloedbaar zijn door andere agenten worden so-
ciale conventies genoemd (Shoham, Tennenholtz, 1997). Een agent kan bijvoorbeeld van
conventie veranderen, doordat naburige agenten allemaal een andere conventie hebben.
De sociale conventies bepalen zodoende de koers voor het gedrag van de agenten.

2.4.2. Normen

Sociale conventies worden ook we! normen genoemd (Wooldridge, 2002). Een norm
geeft aan wat er verwacht moet worden. Normen reduceren daarom de onzekerheid en
dragen bij aan de sociale orde. (Therborn, 2002). In het geva! van een rechtssysteem be-
paa!t de norm van een rechter op welke manier hij uitspraken doet. Doet hij doorgaans
strenge uitspraken of is hij juist milder? De uitspraken van een rechter zijn dus recht-
streeks afhankeijk van zijn eigen norm.

Een multi-agentsysteem dat gebruik maakt van normen wordt ook we! een nor-
matiefmulti-agentsysteem genoemd (Boella et a!., 2005). Dc redenen voor agenten om
een norm te aanvaarden, zijn uiteenlopend. Verhagen (2001) ste!t onder andere de vol-
gende redenen op voor acceptatie van normen in een sociale context:

Regels worden gehoorzaamd, omdat iedereen het er over eens is.
• Sociale normen worden aanvaard, omdat anderen dat ook vei-wachten.

Morele normen worden gehoorzaamd vanwege het geweten.
• Praktische normen worden aanvaard, omdat het rationed is om ze te aanvaarden.

Verhagen ste!t verder dat het leren van normen in twee mechanismen is op te delen.
Enerzijds de acceptatie van normen door individuele agenten, anderzijds de emergentie
van normen in het systeem.

Uiteindelijk is het doe! van het model dat er eensgezindheid ontstaat in het sys-
teem van rechters met verschillende normen. Het recht wordt dan op meerdere plaatsen
op deze!fde manier uitge!egd. Dit wordt rechtszekerheid genoemd. Het kan echter voor-
komen dat het 'normaal' blijkt om een strenge norm te hanteren. De rechtvaardigheid
komt hiermee dan in het gedrang. Er bestaat daarom altijd een spanning tussen de
rechtszekerheid en rechtvaardigheid (Hage et a!., 2006).

1 Of we!ke actie toegestaan is, verboden is, etc., afhankelijk van de implementatie en de betekenis
van de bedoeling van de programmeur.
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Normen kunnen op veel manieren worden geImplementeerd. Esteva et al. (2001)
geven een uitgebreide en complexe specificatie voor hoe je normen zou kunnen forma-
liseren. Vaak worden normen echter abstracter geImplementeerd. In eerder onderzoek is
bijvoorbeeld vaak de strategiekeuze als norm beschouwd (Shoham,Tennenholtz, 1997;
Kittock, 1995; Delgado, 2001). Deze keuze wordt dan vervolgens gradueel aangepast
door de resultaten van de gekozen strategie. In het geval van een rechter wordt de norm
echter meer als een overtuiging voorgesteld, die wordt beInvloed door overtuigingen van
andere agenten middels sociale interactie. (Asch, 1955, Kaplan, Miller, 1987).

Therborn (2002) stelt dat normatieve acties (acties die worden uitgevoerd, omdat
ze worden gezien alsjuist) kunnen optreden vanwege twee redenen. Aan de ene kant
treden normatieve acties op, omdat ze gewoontes zijn geworden. Er wordt dan niet meer
nagedacht over waarom de norm ooit is ontstaan. Aan de andere kant kan normatieve
actie worden veroorzaakt door (wat wordt gezien als) rationele kennis van de conse-
quenties ervan, zonder het nut ervan terug te koppelen aan de agent. Deze twee redenen
duiden erop dat er geen rekening wordt gehouden met de uitkomst van de acties. Om
deze acties te reguleren, dienen de normen gecoordineerd te worden.

2.4.3. Hierarchic

Normen zijn meestal geen stricte regels, maar zijn dee! van hiërarchisch georganiseerde
systemen (Therborn, 2002). Een hierarchic bepaalt de onderlinge verhoudingen in auto-

riteit van de agenten. Het onderzoeksveld computationele organisatietheorie houdt zich

bezig met de werking van karakteristieken van verschillende organisatorische structuren.
Dc structuur van een multi-agentsysteem beheist de verschillende rollen van agenten, de
relaties tussen agenten, en de autoritaire structuren die het gedrag van het systeem rege-

len (Horling, Lesser, 2005).
In MAS onderzoek komt het niet vaak voor dat de hierarchic van te voren wordt

vastgelegd. MAS systemen worden daarentegen gekarakteriseerd door hun emergente
eigenschappen. In een multi-agentsysteem komt het dan ook eerder voor dat als gevolg
van de talloze complexe interacties van agenten een bepaalde hiCrarchie ontstaat in de
onderlinge verhoudingen tussen de agenten. Sinds enige jaren is echter het inzicht ont-
staan dat het in een multi-agentsysteem niet is te voorspelien hoe op deze manier de
gradaties in autonomie ontstaan (Weif et a!., 2007). Het is dus vrijwel onmogelijk te
voorspellen hoe de hierarchic ontstaat als emergente eigenschap. Om deze reden dient
de autonomie—in plaats van een emergent 'bijproduct'—als een flinctionele, construc-
tieve manier te worden beschouwd. Dc verschillen in autonomie kunnen dus het beste

in een vroeg stadium worden gecontroleerd en geImplementeerd. Volgens WeiI et al. is

dit een noodzakeijke voorwaarde om een complex systeem te onderzoeken dat bestaat

uit autonome en coöperatieve eigenschappen.
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Het organisatorisch ontwerp van een systeem kan een significant effect hebben
op de werking ervan (Horling, Lesser, 2005; Boella et al., 2005; Delgado, 2002). De hië-
rarchische vorm heeft invloed op de karakteristieken van enerzijds lokaal en anderzijds
globaal gedrag. Hoezeer een hiërarchisch systeem echter ook kan helpen bij de coördi-
natie, er kunnen wel degelijk fouten of bottlenecks ontstaan. Hiërarchische structuren
kunnen leiden tot rigide of fragiele organisaties die gevoelig zijn voor single-point fouten
(Maturana et a!., 1999). Een lout op het hoogste niveau kan dan leiden tot een catastro-
faa! effect op het gehele systeem.

Een rechtssysteem zoals in Nederland is hiërarchisch georganiseerd. Dit zorgt
voor een zekere vorm van controle, doordat rechters hoger in rang uitspraken ongedaan
kunnen maken van rechters lager in rang. De negatieve aspecten (bottlenecks en single
point fouten) dienen te worden gecoordineerd voor een soepele doorstroom van de be-
handeling van rechtszaken.
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3. Implementatie
"(..)for the average case they were excellently equipped, such a case proceeded

almost mechanically (...)"

Franz Kafka, The Trial(1925)

3.1. Het globale model

Het rechtssysteem wordt gesimuleerd door een multi-agentsysteem. Elke agent in het
multi-agentsysteem stelt een rechterlijke instantie voor. Een dergelijk systeem kan op
verschillende manieren worden geImplementeerd. Dit kan bijvoorbeeld door het rechts-

systeem als een vierkant veld met vakken voor te stellen, waarbij elk yak een agent is.
Echter, er is een belangrijke factor in het rechtssysteem die in een dergeijk vierkant veld
niet eenvoudig kan worden doorgevoerd, namelijk de rol van hiërarchie.

:rt
:.:::.i;::::;:

A

Figuur 3.1. Verschillende manieren cm een hiêrarchisch rechtssysteem te modelleren, waarb/ de

de kleuren bet verschil in hiërarchie weergeven.

Het systeem bestaat uit een aantal lagen die verschillen in rang. Tussen deze lagen vindt

communicatie plaats, bijvoorbeeld als een partij in beroep gaat. Als dit het geval is,
wordt de zaak opnieuw bekeken door een gerechtshof in de buurt van de rechtbank.
Ook is het zo dat een rechtbank wordt beInvloed door uitspraken van rechtbanken in de
buurt, en door de uitspraak van rechters hoger in rang. Deze twee aspecten zijn vanwege
hun inherente lokale eigenschappen lastiger in een vierkant veld te modelleren, zoals de

eerste twee voorbeelden in figuur 3.1 laten zien. Het is namelijk in een dergelijk veld
niet zo dat elke rechtbank evenveel naburige rechtbanken heeft. Ook is niet direct dui-
deijk welk gerechtshof een zaak moet behandelen in het geval dat een partij in beroep

gaat.
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Om alle aspecten van de hiërarchie en de lokale interactie goed te kunnen modelleren, is
gekozen voor een cirkelvormig model zoals voorbeeld C in figuur 3.1. De cirkelvorm
komt tegemoet aan de eisen van het systeem. Allereerst is de hiërarchie gemodelleerd als
een drietal ringen die verschillen in rang. De binnenste ring heeft de meeste invloed, de
buitenste ring bet minste. Van buiten naar binnen representeren de ringen achtereenvol-
gens de rechtbanken, de gerechtshoven en de Hoge Raad.

Een ander voordeel van een cirkelvormig systeem is dat alle rechters op dezelfde
manier kunnen worden beInvloed door naburige rechters binnen de eigen ring. Elke
rechtbank heeft nameijk evenveel naburige rechtbanken, in tegensteffing tot het minder
eenduidige, vierkante model. Ook is het ook direct duidelijk welk gerechtshof zich ho-
yen welke rechtbank bevindt, eveneens in tegenstelling tot het vierkante model.

3.2. Een rechtszaak

Een rechtszaak bestaat uit twee partijen die tegenover elkaar staan in een proces. Een
rechter doet vervolgens een uitspraak over de zaak na grondig beraad. Dit is een com-
plex proces, waarbij de vraag is hoe je dit kan modelleren in een simulatie. Er dient een
keuze te worden gemaakt in wat er geImplementeerd dient te worden en hoe complex of
geabstraheerd dit vervolgens wordt gedaan. Aan de ene kant moet het model realistisch
zijn, aan de andere kant moet bet model met onnodig complexe berekeningen uitvoeren,
als bet ook simpeler kan (bet principe van Occam Razor). Volgens Gilbert en Troitzsch
(2005) is een abstract model van de werkeijkheid te verkiezen boven een complex accu-
raat model, als het dod is om een bepaald fenomeen te begr:jpen, in plaats van bet te
voorsp el/en. Aangezien bet doel in dit onderzoek is om de coördinerende processen die
zich afspelen bij hiërarchische controle te begrijpen, wordt gekozen voor een abstract
model.

Allereerst zijn de elementen van een rechtszaak bepaald—de targets volgens Gil-
bert en Troitzsch—en vervolgens is er voor elk element bepaald hoe bet gemodelleerd
kan worden. Dc elementen van een rechtszaak zijn als volgt te onderscheiden:

• een casus
• de norm van een rechter
• de norm van bet systeem
• de uitspraak van een rechter
• de verwachting van de uitspraak

de beslissing om in beroep te gaan

3.2.1. Een casus

De casus is bet onderwerp waarover twee partijen twisten in een rechtszaak. Een casus is
een complex begrip, aangezien het van alles kan zijn. Een gestolen fiets, een laaghan-
gende tak van de boom van de buurman in jouw tuin, een bankoverval of een moord.
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Duidelijk is dat in een simulatie al deze verschillende typen casussen niet kunnen

worden gemodelleerd. Er is echter één factor die wel bepaald kan worden voor elke

casus, nameijk de ernst van het vergrijp. De ernst van een laaghangende tak is bijvoor-

beeld veel minder groot dan de ernst van een moord. Op het eerste vergrijp staat dan
ook een minder grote strafdan op het laatste.

De ernst van de casus, oftewel de gemiddelde straf die men er voor zou kunnen

krijgen, kan worden aangegeven met een enkele waarde. Er bestaat variatie in de ernst
van rechtszaken. Er is gekozen voor een normale verdeing van deze waarde (figuur 3.2).
De waarden worden afgekapt buiten het interval [-1, 1], dat overeenkomt met het in-
terval [-2o, 2o]. Dit zorgt ervoor dat de verdeling niet helemaal exact normaal is. Er
zullen relatief iets meer extreme rechtszaken voorkomen dan bij een zuiver normale ver-
deling het geval zou zijn. Deze randeffecten zouden Ideiner zijn als het interval [-1, 1]
overeen zou komen met het interval [-3o, 3o]. Echter, de kans dat een rechtszaak met
een extreme ernst plaatsvindt, is dan ook kleiner. Om voldoende verscheidenheid in
rechtszaken te behouden, met de voordelen van de normale verdeing, is dus gekozen
voor bet interval [-2o, 2o].

0%

Figuur 3.2. De normaal verdee/de waardes bevinden zich tussen -1 en 1, welke overeenkomen
met respectieveI/k -2o en 2o, zodat .clechts 4.6% van a/ic willekeuriggegenereerde casussen

wordt zfgekapt

In pseudocode wordt een casus als volgt gegenereerd:

c is case

random Gaussian (pt: 0.0,0: 1)/2

c'— —1 < c < 1
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Een gegenercerde casus vo/genspseudocode. Omdat de waarden -1 en 1 overeenkomen met
respectieve/yk -2o en 2o, moet de Gaussiaanse waardegedeeid worden door 2.



3.2.2. Dc norm van een rechter

Dc rechter baseert zijn uitspraak grotendeels op wat de wet voorschrijft. Rechters zijn
echter niet slechts de spreekbuis van de wet ("bouche de Ia lo?'), maar er wordt voldoende
ruimte overgelaten voor vermindering of vermeerdering van de strafzoals die in het
wetboek staat. Aan de hand van eigen inzicht van de rechter, wordt er betekenis gegeven
aan bijvoorbeeld de volgende, vage bepalingen:

• 'Schennis van de eerbaarheid' (art. 239 Sr.);
• 'opzichtige onderscheidingstekens'(art. 435a Sr.);
• 'ware deze nog in leven, a/s smaadschrfl ofsmaad zou zyn gekenmerkt' (art. 270 Sr.);

Het moge duidelijk zijn dat deze inzichten voor elke rechter afzonderlijk zijn. Met an-
dere woorden, deze inzichten worden bepaald door de afzonderlijke normen van de rech-
ters. De ene rechter zal de ernst van dergeijke bepalingen minder zwaar inschatten dan
de andere rechter. Normen houden per delinitie verband met een normaal verdeelde
distributie. Er wordt dan ook aangenomen dat de meeste rechters rond de gemiddelde
norm zitten, en minder rechters een extremere norm hebben. De norm kan zodoende
net zoals de casus worden gemodelleerd (figuur 3.2):

Normen zijn belangrijk om sociale acties en veranderingen te verkiaren (Therborn,
2002). Volgens onderzoek van Asch (1955) worden beoordelingen door individuen in
het algemeen beinvloed door beoordelingen van experts en consensus van de groep.
Normen worden in de simulatie daarom ook beInvloed door andere rechters. Voor het
gemak laten we de redenen waarom normen worden aangenomen (zie sectie 2.4.2) ach-
terwege in de simulatie. Normen van rechters kunnen in de simulatie op drie verschil-
lende rnanieren worden beInvloed:

• beInvloeding van normen door naburige rechters
• beinvloeding van normen door rechters hoger in rang
• gedeelde beInvloeding van normen door naburige rechters en rechters hoger in rang

Een intuItieve, eerste aanzet is om de normen te laten beInvloeden door naburige rech-
ters, waarbij rechters dichterbij meer invloed hebben. Het achterliggende idee hierbij is
dat er veel sociale omgang is met collega's is, waarbij de individuele normen worden
aangepast aan overtuigingen of verhalen over uitspraken van anderen. Dc collega's die
dichterbij staan (letterlijk en figuurlijk) hebben hierbij dan meer invloed dan andere.
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n is norm

n '— random Gaussian (!i: O.0,o: 1) / 2

n -1 <n < 1

De normen van de rechters inpseudocode. Omdat de waarden -1 en 1 overeenkomen met res-
pectieve/yk -2o en 2o, moet de Gaussiaanse waarde gedeeld worden door 2.



Een tweede manier is om de rechter te laten beInvloeden door rechters hoger in
rang. De centrale aanname hierbij is dat onderzoek uit de sociale psychologie laat zien

dat mensen normen overnemen van anderen die meer expertise (lijken te) hebben dan
zijzelf(Asch, 1955; Kaplan, Miller, 1987). Om deze reden wordt de normbeInvloeding
van onderaf dan ook niet onderzocht. Een gecombineerde normbeInvloeding van nabu-

rige rechters en rechters hoger in rang wordt echter wel onderzocht. Dit kan bijvoor-
beeld optreden als normen zowel worden beInvloed door sociale contacten, als vaklitera-
tuur waarin uitspraken worden beschreven van rechters hoger in rang.

N is set of norms that influence an agent
w is influence weight of norm with index i
flinfiuenredlS norm that is influenced by others

n.,€age is resulting average norm (initialized at 0)

for VnE N:
if flinflwred < n, then:

flove,a flaveage + (n, - n, - n,,encf4 w,)

else:

flrage 4- floverage + (n + ni— ni,jIv.raI - w)
end if

end for

/ number of influencing agents

Normbeinvloeding van agent met flO flinfluenced door agenten met normen nj, in pseudocode.
Hoe verder twee normen van elkaar afliggen, hoe sterker ze elkaar beinvloeden. Dc gewichts-
waarden zullen by beinvloeding door naburige rechters vo/gens een lineaire schaal verlopen,
waarby de rechters dichterby meer invloed hebben dan rechters verder weg.

3.2.3. Wat maakt een individuele norm 'normaal'?

Een partij in een rechtszaak moet zien te bepalen of de norm van een rechter eigenlijk
wel 'normaal' is. Dit zal zijn keuze beInvloeden om in beroep te gaan. Dc norm die als
normaal wordt gezien (de standaardnorm), kan op een viertal verschiliende rnanieren
worden bepaald.

InruItiefvoelt men aan dat de gemiddelde norm van alle rechters in het systeem
een goede indicatie is is. Extreme normen die minder vaak voorkomen in het systeem
worden uitgemiddeld, en wat overblijft is een goede schatting voor wat 'normaal' is. Al-
lereerst kari de standaardnorm daarom worden bepaald door het gemiddelde te nemen

van alle normen in het hele systeem. Alle rechters in het systeem bepalen hierbij dus wat

normaal is. In pseudocode is dat:
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N is set of norms

s is standard norm

s — average of(N)

Dc standaardnorm bepaald door bet gemiddelde van de normen in bet gehele systeem, in pseu-
docode.

Het is echter niet aannemelijk dat elke partij de norm van elke rechter in het systeem
kent. Om deze reden kan de standaardnorm ook op een alternatieve wijze bepaald wor-
den, namelijk door het gemiddelde te nemen van alle normen van rechters die in dezeif-
de laag voorkomen waarin de behandelende rechterlijke instantie zetelt. De standaard-
norm wordt hiermee dus per laag verschillend. In pseudocode geeft dat:

us layer
s is standard norm

S4- average of norms of agents in layer (I)

Dc standaardnormper laag bepaald, in pseudocode.

Een andere manier is om de standaardnorm van bovenaf te bepalen. Door het gemid-
delde te nemen van alle normen van rechters in de Hoge Raad, ontstaat er een stan-
daardnorm letterlijk van hoger hand. Dat wat de Hoge Raad beslist, wordt dus als nor-
maal beschouwd. In pseudocode is dat als volgt:

Nb is set of norms in highest court

s is standard norm

s4- average of(Nh)

De standaardnorm bepaald door bet gemiddelde van de normen in de Hoge Raad, inpseudoco-
de.

Een laatste manier die daar lijnrecht tegenover staat, is om de standaardnorm lokaal te
bepalen. Door het gemiddelde te nemen van een beperkt aantal normen van rechters in
de buurt van de desbetreffende rechterlijke instantie, ontstaat er een lokaal idee van wat
normaal is. De standaardnorm wordt in dit geval voor elke rechterlijke instantie afzon-
derlijk bepaald. In pseudocode:
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De standaardnorm zoals lokaal bepaald, in pseudocode. De standaardnorm is een gemiddelde

van (fldjstonce 2) waardes.

3.2.4. Dc uitspraak van ecn rechter

Een rechter baseert zijn uitspraak op de wet, waarbij er ruimte is voor eigen betekenis-
geving. De wet is op zo'n manier geconstrueerd, dat er hogere straffen gelden voor ver-
grijpen die ernstiger zijn.

De eerste stap in het modelleren van de uitspraak is dat deze een waarde heeft
die dezelfde is als de ernst van het vergrijp. In dit model zou de autonomie van de rech-
ter echter niet worden gerespecteerd, aangezien hij zeif geen invloed zou hebben op de
uitspraak. Daarom wordt de norm tevens meegenomen in de uiteindelijke berekening
van de waarde van de uitspraak. Vanwege het feit dat de uitspraak van een rechter wordt

bepaald door zijn norm, wordt dit een normatieve actie genoemd (Therborn, 2002).
Dit aspect wordt geImplementeerd door de waarde van de ernst van de zaak door

de norm te laten verminderen of te vermeerderen. Dc norm heeft hierbij een variabel in
te stellen invloed. Deze invloed wordt ingesteld door de 'spreiding' van de norm over de
'neutrale' uitspraak breder of smaller te maken. Het model van de uitspraak wordt weer-

gegeven in figuur 3.3.

uitspraak

Figuur 3.3. Uitspraak van een recbter, waardes tussen -1 en 1. Dc norm van een rechier heeft
invloed op de 'neutrale' uitspraak (die in dit voorbeeld de waarde 0.5 heeft). Deze invloed is in

te ste/len door de spreiding van de norm over de neutrale uitspraak aan tepassen. Hoe meer

spreiding, hoe meer invloed een norm heefi.

A is set of agents

N is set of norms

s(a) is local standard norm of agent a

constant is norm influence distance

for Va, E A:

end for

s(a,) — average of (V n E norms of agents in range of aj)

40%

30%

a

I
20%

invloed van norm

10%

0%

—1 0
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In pseudocode wordt de uitspraak als volgt berekend:

c is case

n is norm
v is verdict
constant is spread of norm around verdict

4- C + n

—1 < V < 1

Dc uitspraak van een rechter overeen zaak, in pseudocode. Dc invloed van een norm wordt
aangegeven met de constante n,.

Het effect van de norm van een rechter op de uitspraken is weergegeven in de vijfgra-
fieken in figuur 3.4. Deze grafieken laten elk de genormaliseerde verdeling van uitspra-
ken zien waarbij vijfverschillende rechters met respectievelijk een norm van -1.0, -0.5,
0.0,0.5 en 1.0 een miljoen wiliekeurig gegenereerde casussen hebben behandeld. De
invloed van normen op de uitspraak (de spreiding van de norm over de 'neutrale uit-
spraak') is hierbij voor elke grafiek op 1 gezet.

Als een rechter een neutrale norm hanteert (een norm met waarde 0), dan zullen
de uitspraken slechts gebaseerd zijn op de ernst van de casus. De verdeling van de uit-
spraken zal dan ook hetzelfde zijn als de verdeling van de rechtszaken. De graflek lijkt in
eerste instantie normaal verdeeld. Aan de linker en rechterkant van de graflek zijn echter
twee kleine pieken te zien, wat betekent dat er meer extreme uitspraken worden gedaan
dan als de verdeling zuiver normaal zou zijn. Deze pieken worden veroorzaakt door het
feit dat 4.6% van de waarden voor de ernst van de rechtszaken worden afgekapt buiten
het interval [-1, 1] (zie sectie 3.2.1). Dezelfde soort randeffecten zijn terug te vinden in
de staarten van de overige grafieken.

In de overige grafleken wordt duidelijk welke invloed de norm van een rechter
heeft op de verdeling van de uitspraken. Een rechter met een maximaal strenge norm
van -1.0 zal bijna alleen strenge uitspraken doen en een rechter met een maximaal milde
norm van 1.0 bijna alleen milde. Een rechter met een gematigd strenge of gematigd
milde norm zorgt voor een subtieler effect op de uitspraken en dus voor een minder
scheefgetrokken graflek.
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Figuur 3.4. Dc genorma/iseerde verdeling van een miljoen uitspraken bj 5 versthillende
waarden voor de norm van een rechter. Dc uitspraken. die tussen -1 (streng, rood) en 1 (mild,

groen) liggen, z/n onderverdeeld in 2Ogroepen.

3.2.5. Dc verwachting van ecn uitspraak

In een rechtszaak hebben beide partijen een verwachting van de uitspraak van een rech-

ter. Het vergrijp is tenslotte bekend, en men heeft een idee van wat een 'normale' veroor-
deling zou zijn. Deze normale veroordeling wordt bepaald door te kijken wat de ult-
spraak zou zijn van een rechter die een standaardnorm hanteert en dezelfde zaak zou
behandelen. De standaardnorm kan hierbij op een viertal verschillende manieren wor-
den berekend, zoals besproken in 3.2.3. In pseudocode wordt de verwachting als volgt

berekend:
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e is expectation of verdict

s is standard norm
c is case

constaflt flprcad is spread of norm around verdict

e — c + s

e 4- —1 < e < 1

Dc verwachting van de uitspraak over een rethtszaak, in pseudocode.

3.2.6. Dc beslissing om in beroep te gaan

Een partij gaat in beroep als zij het niet eens is met de uitspraak van een rechter in de
rechtbank of het gerechtshof. Dit is het geval als de verwachting van de uitspraak niet
voldoende overeenkomt met de daadwerkelzjke uitspraak. Een partij vergelijkt de ver-
wachte uitspraak dus met de daadwerkelijke uitspraak.

Dc uitspraak van een rechter wordt gemodelleerd door een waarde tussen -1 en
1, evenals de te verwachten uitspraak. Dc beslissing om in beroep te gaan hangt dus af
van het feit of het verschil tussen deze waardes groter is dan een bepaalde, vooraf in te
stellen drempelwaarde. Is dit verschil groter dan de drempelwaarde, dan gaat men in
beroep. In het andere legt de partij zich bij de uitspraak fleer.

Er zijn twee partijen die tegenover elkaar staan bij het strafprocesrecht, namelijk
de verdachte en de overheid. Beide partijen beslissen op precies dezelfde manier om in
beroep te gaan. Aan de ene kant gaat de overheid in beroep als zij vindt dat een uit-
spraak te mild is, anderzijds gaat de verdedigende partij in beroep als zij de straf te
streng vindt.

De symmetric van dit gegeven rechtvaardigt de abstractie van een dergeijke be-
slissing tot één enkele drempelwaarde. Immers, is de uitspraak strenger dan de uitspraak
van een rechter met de standaardnorm, en wordt de drempelwaarde overschreden, dan
gaat de verdachte in beroep. In het geval van een overschreden drempelwaarde,maar een
mildere uitspraak gaat de overheid in beroep. In pseudocode:

C is case

v is verdict
v5 is verdict of imaginary agent with standard norm
constant Vthffice is minimal difference between v and v1 to appeal

iliv-vsl >va,-,,ce:
review c in higher court

end if

Dc beslissing om in beroep tegaan, inpseudocode.

21



3.2.7. Het totale rechtssysteem

Het totale model werkt als volgt. Per tijdstap doet elke rechter een uitspraak, die afhan-
keijk is van zijn norm en de ernst van de casus. In dezelfde tijdstap beslist een partij of
de zaak in beroep behandeld moet worden. Deze beslissing is afhankelijk van de uit-
spraak van een rechter en van de standaardnorm. Tegelijkertijd wordt de norm van elke
rechter beInvloed door naburige rechters of rechters hoger in rang (afhankeijk van de
instelling van de parameter die hiervoor verantwoordelijk is).

Als de zaak in beroep gaat, wordt deze toegewezen aan een rechter hoger in rang.
Deze hogere rechter bevindt zich direct boven de instantie die daarvoor de rechtszaak
behandelde. Als de hogere rechter al een rechtszaak behandelt, wordt de zaak in de
wachtrij gezet, totdat de rechtszaken in de wachtrij zijn afgehandeld. Bovenstaande za-
ken vinden plaats in eén tijdstap. Het model blijft doorlopen totdat het handmatig
wordt gestopt.

Een schematische samenvatting van de werking van het gehele model is weerge-
geven in figuur 3.5. Het schema laat de samenhang zien tussen de verschillende be-
schreven elementen die betrokken zijn bij de behandeling van een rechtszaak. Vervol-
gens is de gehele procedure per tijdstap uitgeschreven in pseudocode.

beslissing door een paTti]

1

Figuur 3.5. Schematische weergave van de samenhang tussen de afronderljke elementen zoals
die zich voordoen bj de behandeling van een rechtszaak.
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L is set of/ayers (0: highest rank)
A is set of agents

Nis set of norms

• is queue of agent i in layer 1

rejects is total rejects of cases in higher court (initialized at 0)
queueSize is total length of queue sizes of all courts (initialized at 0)
higherRank is index of agent higher in rank
flneighbowr is norm as influenced by neighbours

flbigerRank is norm as influenced by higher court
constant is weight of norm influence
constant fldince is distance at which agents are influenced
COnStant flraho is influence ratio between agents with the same and higher ranks
ConStant fln.m S usedfor linearly weighing norm influences of agents furl her awayna (n + 1) / 2

forV lEL:
forV a,,1E4:

for V ,E norms of agents in range fldistace of ai

fldistance,, distance between aj, and

flneghboo-.: 4- flnelgbéuw-, i flweght (ndis,a,vce - fldi,oncg, i) / flswi, / 2
end for
higherRank i— i/number of agents in 1, number of agents in h..i

4-- a,,, influenced by V flnnghbozr, i

flhg4erRak ai,, influenced by

4-— (1 - nrO.ho) + flh5h,Rk fl,,,tjo

if a, wants to appeal:
add current case of qi. to qii, b1&,-R,,I&

if aIj, /igheRank already handles a case:

rejects 4- rejects + 1

end if
end if
if I, layer with lowest rank:

remove first case from qi.

4- queueSize + size of qI.i
else:

q.. — new case
end if

end for
end for

Het totale systeem in pseudocode.
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3.3. Het programma COHERENCE 1.0

Het beschreven model is omgezet naar een computerprogramma (figuur 3.6). Dit pro-
gramma, genaamd COHERENCE 1.0 (Control through Hierarchy in an Environment
Reinforced by Norms to create coordinating ffects) is geprogrammeerd in Java 1.5, waar-
door het platformonafhankelijk is. Dc simulatie en de bijbehorende broncode is te yin-
den op http://www. monokai. n//coherence!.

3.3.1. Overzicht van bet programma

De simulatie bestaat uit een aantal verschillende componenten. Allereerst laat het drie
visuele overzichten van het totale systeem zien, namelijk een overzicht van alle normen,
rechtszaken en uitspraken. Deze overzichten zijn drie visualisaties van één en hetzelfde
model. Dc verschillende variabelen van de rechters in het systeem kunnen op deze ma-
flier in één oogopslag worden geevalueerd. De normen hebben een directe invloed op de
uitspraken van rechters over de rechtszaken, wat duideijk wordt door de drie overzich-
ten met elkaar te vergeijken. Puur visueel gezien valt direct op dat het overzicht van de
uitspraken afhangt van de beide andere overzichten: de kleuren van de normen van
rechters liggen als het ware 'als een transparant vel' over de kleuren van de ernst van de

rechtszaken heen.
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Naast deze visualisaties is er ruimte gereserveerd voor de parameterinsteffingen.
Het aanpassen van de instdllingen heeft een direct effect op de werking van het systeem.
De volgende parameters—die verdeeld zijn over drie tabbladen—kunnen worden inge-
steld:

• het aantal agenten per laag
• de wijze waarop de standaardnorm wordt bepaald
• de afstand waarop agenten elkaar beInvloeden
• de mate van beInvloeding

• de verhouding tussen beInvloeding van naburige agenten en agenten hogerop in de
hiërarchie

• de mate waarin normen de uitspraak beInvloeden
• de afstand waarop agenten de standaardnorm beInvloeden
• het minimale verschil tussen een uitspraak en de uitspraak van een rechter met de

standaardnorm, dat bepalend is of een partij in beroep wil gaan
• de mutatie van normen
• de sneiheid van de simulatie

Onder deze tabbladen met parameters bevindt zich een selectiemenu, dat de parameters
instelt zoals gebruikt bij de experimenten die in hoofdstuk 5 worden besproken. Daar-
onder bevinden zich twee knoppen die de simulatie respectievelijk kunnen herinitialise-
ren en pauzeren.

Tenslotte worden onderin het scherm vijfgrafieken getoond van de metingen die
worden verricht (zie sectie 4.4). De eerste drie grafleken laten tussen de twee haakjes de
minimum en maximum waarde zien. Achtereenvolgens geven deze grafieken de metin-
gen weer van:

• het totale aantal afwijzingen in hoger beroep
• het totale aantal rechtszaken in de wachtrijen
• de standaarddeviatie van alle normen in het systeem
• de genormaliseerde distributie van alle normen in het systeem
• de genormaliseerde distributie van alle uitspraken in het systeem

3.3.2. Dne in één

COHERENCE 1.0 kan op drie manieren worden opgestart (zie Appendix A.1).Ten
eerste kan het programma in de normale modus worden gestart, als Java Application.
Deze modus wordt typisch gebruikt om de verschillende parameters in te stellen en de
resultaten daarvan snel te beoordelen.

Ten tweede kan COHERENCE 1.0 direct als programma op het web worden
gestart, alsJavaApp/et. Hiermee wordt het de gebruiker gemakkelijk gemaakt, omdat
het in deze modus met nodig is om zeif de applicatie te compileren of te installeren.
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Ms laatste kan COHERENCE 1.0 worden gestart in de datacollector modus.
Deze modus laat een aantal experimenten lopen die vooraf zijn opgezet, waarbij er con-
stant data wordt weggeschreven naar verschillende bestanden. Per experiment worden
de parameters gevarieerd. Een experiment bestaat op zijn beurt uit een vast aantal runs
die telkens worden gelnitialiseerd met dezelfde instellingen voor de parameters. Deze
verschillende instellingen zijn bepaald na onderzoek van het model in de normale mo-
dus. Het programma zorgt er in de datacollector modus voor dat er automatisch data
wordt verzameld en verschillende typen grafieken worden gemaakt in SVG-formaat
(Scalable Vector Graphics).
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4. Methode

"(...) thefirst impression made by the Defense often determined the whole cour-
se of subsequent proceedings.'

Franz Kafka, The Trial (1925)

4.1. Inleiding

Nu het model is geImplementeerd in een softwareprogramma, kan de onderzoeksvraag
met behuip van de simulatie worden beantwoord. Hiervoor worden een aantal experi-
menten opgezet, waarvan de resultaten met elkaar vergeleken worden. De experimenten
worden opgesteld door de parameters van het model op verschillende waarden in te stel-
len. Er is een aantal parameters dat voor elk experiment dezelfde waarde krijgt en een
aantal dat gevarieerd wordt.

Allereerst wordt de structuur van het hierarchische systeem bepaald. Alle expe-
rimenten worden vervolgens uitgevoerd in een systeem met deze zelfde structuur. Ver-
volgens worden de parameters bepaald die variabel zijn en waarmee de experimenten
worden uitgevoerd.

De parameters die vast komen te staan voor elk experiment worden vervolgens
ingesteld. De waardes hiervan worden experimented bepaald door de resultaten van de
instellingen met elhar te vergelijken. Deze resultaten worderi weergegeven in grafieken
die verschillende metingen visualiseren. Deze metingen worden besproken in sectie 4.4.,
voordat de instellingen voor de parameters worden vastgesteld.

42. Dc structuur van de hierarchic

Het model dat gebruikt wordt voor elk experiment bevat drie lagen, waarbij de binnen-
ste laag de Hoge Raad representeert, de middeiste laag de gerechtshoven, en de buiten-
ste laag de rechtbanken. Er bevindt zich in Nederland slechts één Hoge Raad,vijfge-
rechtshoven en negentien rechtbanken (Hage et a!., 2006). Dc agenten in de simulatie
modelleren deze verschillende instituties. Omdat er ook wordt onderzocht wat de resul-
taten zijn als agenten binnen de Hoge Raad elkaar beInvloeden, wordt slechts de ver-
houding van de instituties gemodelleerd, in plaats van de exacte aantallen. De parame-
ters voor het aantal agenten in de simulatie zijn daarom als volgt ingesteld:

• De Hoge Raad: 5 agenten
Dc gerechtshoven: 25 agenten

• Dc rechtbanken: 100 agenten

Deze aantallen staan vast en bepalen hiermee de structuur van de hierarchic voor aile
experimenten die volgen.
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4.3. Expenmenten

Dc hoofdonderzoeksvraag houdt zich bezig met de vraag of hiërarchische controle ge-
schikt is als coördinatietechniek. Naast de parameters voor het aantal agenten in de ver-
schillende lagen, is de parameter die bet meest verband houdt met hierarchische beIn-
vloeding de verhouding tussen normbeInvloeding van naburige agenten en agenten ho-
gerop in de hiërarchie. De instelling van deze parameter bepaalt rechtstreeks of de rech-

ters in de Hoge Raad de normen van de rechters in de gerechtshoven beInvloeden—en

vervolgens die van de rechters in de rechtbanken—of dat de rechters in de gerechtsho-
yen alleen worden beInvloed door naburige rechters. Elke waarde daartussenin zorgt
voor een gedeelde beInvloeding van beide typen.

De tweede parameter die (indirect) met hierarchische controle te maken heeft, is
de manier waarop de standaardnorm wordt bepaald. Een standaardnorm zoals bepaald
door de Hoge Raad, zal vermoedeijk cen ander effect hebben dan als de standaardnorm
lokaal wordt bepaald.

De overige parameters hebben niet direct met de hiërarchische controle te ma-
ken, maar hebben vaak een globale invloed op de sneiheid van convergentie. Deze para-
meters worden in sectie 4.6 experimenteel op een bepaalde waarde ingesteld. Deze
waarden zullen dan gelden voor elk experiment dat met de overige twee parameters
wordt uitgevoerd.

4.3.1. Is coördinatie noodzakeijk?

Om te bewijzen dat coördinatie nodig is in een systeem waarbij de normen van rechters
verschillend zijn, wordt er allereerst een experiment uitgevoerd waarbij de normen niet
worden beInvloed door andere rechters. Met andere woorden: er is geen enkele vorm
van controle. De rechters worden in dit experiment allemaal met een normaal verdeelde

norm geInitialiseerd en gedurende het experimenten veranderen deze normen niet.
Om dit experiment uit te voeren wordt de parameter voor de mate van norm-

beInvloeding opO gezet. Zodoende zal de norm van een rechter nooit beInvloed worden

door een andere.

4.3.2. Hiërarchische normbeInvloeding

Hiërarchische controle betekent in dit model dat rechters beInvloed worden door rech-
ters hoger in rang. Om te bepalen of hiérarchische controle ingezet kan worden als
coördinatietechniek, moeten de effecten van normbeInvloeding van bovenaf vergeleken
worden met die van normbeInvloeding door naburige rechters. Dit wordt bereikt door
de parameter voor de verhouding tussen beInvloeding van naburige agenten en agenten
hogerop in de hierarchic in te stellen op verschillende waarden. Dc volgende typen van
beInvloeding worden onderzocht:

beInvloeding van normen door naburige rechters

• beInvloeding van normen door rechters hoger in rang

• gedeelde beInvloeding van normen door naburige rechters en rechters hoger in rang
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De parameter wordt hiet-voor respectievelijk op 0.0, 1.0 en 0.5 geinitialiseerd. Een waar-
de van 0.5 houdt in dat een agent voor de ene heift beInvloed wordt door de gemiddelde
norm van zijn buren en voor de andere heift door een rechter hoger in rang.

4.3.3. Dc wijzc waarop de standaardnorm wordt bepaald.
Deze parameter kan op een viertal manieren worden gelnitialiseerd, zoals beschreveri in
sectie 3.2.3:

• de standaardnorm zoals door het totale systeem bepaald
• de standaardnorm zoals door één enkele laag bepaald
• de standaardnorm zoals door de Hoge Raad bepaald
• de standaardnorm zoals door lokale perceptie bepaald

Door de berekening van de standaardnorm te variëren per experiment, kan er bij het
constant houden van de rest van parameters gemeten worden wat het effect is van elk
type op de uiteindeijke coördinatie.

4.3.4. Hypotheses

Het onderzoek gaat over de vraag of en op welke manier er coördinatie kan plaatsvinden
door middel van hiërarchische controle. Maar wat is coördinatie precies in het geval van
een rechtssysteem? IntuItiefvoelt men aan dat er in het gehele model een goede 'door-
stroom' moet zijn van rechtszaken die behandeld worden. Een goede doorstroom bete-
kent in dit geval dat rechtszaken binnen een korte tijd in hoger beroep behandeld kun-
nen worden als dat nodig is. Dit houdt in dat het aantal afwijzingen in hoger beroep
klein moet zijn, en de wachtrijen van rechterlijke instanties kort.

Het gehele systeem is optimaal gecoordineerd als een rechtszaak direct kan wor-
den behandeld in beroep. De wachtrij van de hogere instantie dient in dat geval leeg te
zijn. Een volledig gecoördineerd systeem wordt daarom als volgt gedefinieerd.

Definitie: Het rechissysteem is vo//ediggecoördineerd a/s de wachtrj/ van elke rechterlijke in-
stantie leeg is.

Nu de definitie voor een volledig gecoordineerd systeem helder is, kan er een aantal hy-
potheses worden opgesteld. Volgens Jennings (1996) vervallen ongecontroleerde multi-
agentsystemen snel in chaos. Het rechtssysteem waarin geen normbeInvloeding plaats-
vindt, zal dus zorgen voor een ongecoordineerd systeem. Dc eerste hypothese is dan ook

1. Een rechtssysteem waarin geen controlep/aatsvindt, zalleiden tot een ongecoôrdineerdsys-
teem.
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Het rechtssysteem bestaat uit een aantal rechters die verschillen in rang. Als een lagere
rechter het recht verkeerd heeft uitgelegd, kan de Hoge Raad deze beslissing casseren.
De Hoge Raad bewaakt zodoende de rechtseenheid (Hage et a!., 2006). Dit impliceert
dat deze controle van bovenaf moet zorgen voor coördinatie. IntuItief kan ook worden
aangenomen dat sturing van bovenafwaarschijnlijk zal leiden tot een systeem dat een
vloeiende doorstroom van rechtszaken laat zien. De tweede hypothese is daarom als
volgt:

2. NormbeInvloeding door hogere rechters zorgt voor een snellere coördinatie van bet systeem

dan wanneer rechters slechts worden beinv/oed door bun buren.

De parameter voor de standaardnorm kan op vier verschillende manieren worden gelni-
tialiseerd. Dat wat een partij als standaardnorm ziet, bepaalt mede of deze in beroep
gaat. IntuItiefwordt aangenomen dat een standaardnorm zoals bepaald door de Hoge
Raad voor een goede coördinatie van het gehele systeem zal zorgen. Een partij sluit zich
dan als het ware bij de norm van de Hoge Raad aan. Doordat de Hoge Raad ook de
meeste controle heeft, zal dit vermoedelijk zorgen voor de sneiste coördinatie. Een lo-
kaal bepaalde standaardnorm lijkt volgens dezelfde redenatie weinig vruchtbaar. Een
partij sluit zich dan met aan bij de normen van rechters die de meeste macht hebben. Dc

derde hypothese is daarom:

3. Een standaardnorm bepaa/d door bet gem iddelde van de Hoge Raad zorgt voorde sne/ste

coórdinatie van bet systeem. Een lokaal bepaalde standaardnorm zorgt voor een ongecoordi-

neerd systeem.

4.4. Metingen

Volgens de definitie van een volledig gecoordineerd rechtssysteem, dienen alle wachtrij-
en in het systeem leeg te zijn. Om de coordinatie te meten, dient dus allereerst het aan-
tal rechtszaken in de wachtrijen te worden gemeten. Om meer inzicht te krijgen in het

ontstaan van de wachtrijen, wordt ook het aantal afwijzingen in beroep gemeten. Daar-

naast wordt onderzocht hoe de verscheidenheid van normen en uitspraken over de tijd
verloopt. Een goede indicator hiervoor is de standaardvariatie van die normen. Om

meer inzicht te krijgen in de manier waarop het systeem verloopt, wordt er ook gekeken

naar kwalitatieve visualisaties van de totale collectie aan normen. Aldus worden de vol-

gende metingen verricht:

• het totale aantal rechtszaken dat niet direct in hoger beroep kan worden behandeld

• de totale lengte van wachtrijen van onbehandelde rechtszaken
de standaarddeviatie van die normen in het systeem

• een kwalitatiefoverzicht van het systeem, bestaande uit:

• 10 snapshots van het geheel aan normen
• 10 snapshots van het geheel aan uitspraken

10 overzichten van de distributie van normen
• 10 overzichten van de distributie van uitspraken
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4.4.1. Niet direct behandelbaar in hoger beroep

Coördinatie vindt plaats als het systeem de rechtszaken optimaal afhandelt. In dit geval
betekent 'optimaal' dat er voldoende plek in het systeem moet zijn om rechtszaken in
hoger beroep te behandelen. Elke rechtbank in elke laag kan één rechtszaak per tijdstap
behandelen. Als een rechtbank al een rechtszaak behandelt, is er dus geen plaats voor
een rechtszaak toegewezen vanuit een rechter lager in rang.

Tijdens de simulatie wordt er per tijdstap gemeten hoeveel rechtszaken eigenlijk
in hoger beroep behandeld dienen te worden, maar wat niet direct mogelijk is doordat
de instanties in de hogere laag al een andere zaak behandelen. Coördinatie treedt op als
het aantal afwijzingen in hoger beroep afneemt met de tijd. In het geval dat het aantal
afwijzingen constant blijft (of zelfs toeneemt) is er sprake van een ongecoordineerd sys-
teem.

4.4.2. In de wachtrij gezet

Bij een afwijzing in hoger beroep wordt een rechtszaak in de wachtrij van de betreffende
rechterlijke instantie gezet. De rechtszaak wordt pas behandeld wanneer ailes rechtsza-
ken zijn behandeld die eerder in de nj zijn gezet.

Het verloop van de totale grootte van alle wachtrijen in de gerechtelijke instan-
ties geeft een goed beeld van de 'doorloop' van het systeem. Als de wachtrijen slinken, is
er sprake van coördinatie. Als de wachtrijen groeien, slibt bet systeem dicht en is er
sprake van een ongecoordineerd rechtssysteern. Het kan voorkomen dat er geen afwij-
zingen in hoger beroep meet plaatsvinden, terwiji de wachtrijen nog moeten worden
afgewerkt. Het systeem heeft dan als het ware een uitloop, waarbij er geen nieuwe za-
ken in beroep worden behandeld. Het kan tevens voorkomen dat de wachtrijen leeg zijn,
terwiji er wel partijen in beroep gaan. Er is in dat geval altijd plaats voor cen rechtszaak.

4.4.3. Verscheidenhejd van normen

Het is nuttig om te kijken of alle rechters in het systeem hetzelfde denken over een
rechtszaak of dat er rechters zijn die verschillende normen hanteren. Dc verscheidenheid
van normen wordt op een tweetal manieren gemeten.

Allereerst wordt de standaarddeviatie berekend van alle normen in het systeem.
Omdat de normen willekeurig geImtialiseerd worden volgens een normale verdeling met
een standaarddeviatie van 0.5, zal dit altijd ongeveer de beginwaarde zijn. Een stan-
daarddeviatie van 0 houdt in dat aile rechters in een systeem dezelfde norm hanteren.

De standaarddeviatie geeft niet aan of het gemiddelde van de normen streng of
juist mild is. Om deze reden wordt er elk vast aantal tijdstappen een overzicht gemaakt
van de distributie van de normen. Deze grafieken zijn onderdeel van het kwalitatieve
overzicht van het gehele systeem.
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4.4.4. Kwalitaticfoverzicht van het gehele systeem

Om het verloop van de simulatie beter te begrijpen, is het nuttig om te kijken hoe het
model zich gedraagt over de tijd. Om dit te bewerkstelligen, wordt er elk vast aantal
stappen een grafische weergave gemaakt van het gehele model. Deze weergave bevat een

tweetal overzichten van enerzijds alle normen en anderzijds alle uitspraken van de rech-
ters in het rechtssysteem. Daarnaast bevat de weergave ook een tweetal grafieken die de

distributie van de normen en uitspraken weergeven.

Figuur 4.1. Het k/eurverloop van een strenge norm /uitspraak (-1) naar een mi/dc norm /
uitspraak (1).

Dc normen en uitspraken zijn waardes die liggen tussen de -1 en 1. Om visueel duide-
lijk te maken welke waardes een rechter voor zijn norm en uitspraak hanteert, worden ze
omgezet naar een kleur die tussen rood (-1) en groen ligt (1). De kleur groen wordt ge-

geven aan een milde norm en een uitspraak die mild is. De kleur rood wordt aan het
tegenovergestelde gegeven. Alle waardes daartussen worden gevisualiseerd door oranje

en gele kleurschakeringen (figuur 4.1).

Een overzicht van de uitspraken van alle rechters in het systeem wordt weergegeven in
figuur 4.2. Elk yak representeert een rechterlijke instantie. De kleur van een yak weer-

spiegelt de norm van de rechter in de desbetreffende instantie. Dc kleur van de middel-

ste cirkel geeft de standaardnorm aan, als deze wordt bepaald door het gemiddelde van
de Hoge Raad of het gemiddelde van het totale systeem. Een lokaal bepaalde stan-
daardnorm of een standaardnorm door één laag bepaald, wordt voor elke partij in een
instantie apart berekend en wordt daarom met op deze manier weergegeven.
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Het overzicht van de uitspraken wordt op dezelfde manier weergegeven. Een
leeg yak betekent in dat geval dat een rechter in de desbetreffende instantie geen rechts-
zaak behandelt.
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Figuur4.3. Voorbeeld van de distributies van normen en uitspraken van alle rechters, gemeten
op hetzelfde tithtip.

Dc genormaiiseerde distributies van de normen en uitspraken worden weergegeven in
figuur 4.3. In één oogopslag is te zien binnen welk spectrum de normen vallen, hoe de
verdeling van de normen emit ziet en welk effect dit vervolgens heeft op de verdeling
van de uitspraken.

Om het verloop van het systeem goed weer te geven, wordt er elk vast aantal tijd-
stappen een grafische weergave gemaakt van het hele systeem. In de graflsche weergave
zoals gegenereerd door de simulatie wordt een tiental distributies achter elkaar gezet.
Vanwege de ruimte die overblijft in een dergeijke weergave, en het feit dat elke graflek
op dezelfde manier wordt geschaald als figuur 4.3, worden de waarden langs de assen
hierbij achterwege gelaten. Omdat de grafieken van de distributies vrij klein zijn, wor-
den de distributies genormaliseerd. Dit wordt gedaan door het aantal voorkomens van
een bepaalde waarde te delen door het maximale aantal voorkomens op dat tijdstip. Zo
kunnen de waarden langs de verticale as hetzelfde blijven voor elke graflek, zonder het
risico te lopen dat één extreme waarde in een bepaald experiment ervoor zorgt dat alle
andere distributies op dezelfde verticale as geschaald moeten worden.
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4.5. Voorbeeld

Dc volgende grafieken laten zien hoe een enkele run van 250 tijdstappen verloopt. De

normen zijn wiilekeurig, normaal verdeeld geInitialiseerd, zoals in sectie 3.2.2 is bespro-

ken. De casussen worden eveneens willekeurig, normaal verdeeld gegenereerd (sectie

3.2.1). De parameters van deze run zijn als volgt ingesteld:

• het aantal agenten per laag: 5 in de Hoge Raad, 25 in de gerechtshoven en 100 in de

rechtbanken
• de wijze waarop de standaardnorm wordt bepaald: gemiddelde norm van het hele

systeem

• de afstand waarop agenten elkaar beInvloeden: 2
de mate van beInvloeding: 0.2

• de verhouding tussen beInvloeding van naburige agenten en agenten hogerop in de
hierarchic: slechts beInvloeding door naburige rechters

• de mate waarin normen de uitspraak beInvloeden: 1

• de afstand waarop agenten de standaardnorm beInvloeden: 4

• het minimale verschil tussen een uitspraak en de uitspraak van een rechter met de
standaardnorm, dat bepalend is of een partij in beroep wil gaan: 0.25

• de mutatie van normen: geen mutatie

125

0

0 150 200 250

tjdstappen

Figuur 4.4. Verloop van bet totale aantalafivjzingen over de tyd.

In figuur 4.4 is het totale aantal afwijzingen van de rechtbanken uitgezet tegen de tijd.

Een afwijzing van een rechtszaak treedt op als een partij in beroep wil bij een rechterlij-

ke instantie, terwiji deze instantie al een zaak behandelt. Vanaf tijdstip 0 vinden er al

direct afwijzingen plaats, met een piek van 70 op tijdstap 5. Hierna neemt het aantal

gestaag af, tot er op tijdstap 115 geen enkele afwijzing meer plaatsvindt. Het systeem is

dan gecoordineerd.
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Figuur 4.5. Verloop van de Iota/c grootte van de wathtrjjen over de tjjd.

Als een rechtszaak wordt afgewezen door een rechtelijke instantie, komt de zaak achter
in de wachtrij van die instantie te staan. Lange wachtrijen zorgen ervoor dat het lang
duurt voordat een rechtszaak wordt behandeld. In figuur 4.5 is de totale grootte van alle
wachtrijen uitgezet tegen de tijd. Dc wachtrijen beginnen a! te groeien vanaftijdstip 0.
Dit komt doordat het aantal afwijzingen in het begin ook groter is dan 0 (figuur 4.4).
Ms de wachtrijen zouden blijven groeien, zouden sommige rechtszaken nooit aan de
beurt komen. Het rechtssysteem raakt dan dichtgeslibd en is daarmee niet gecoordi-
neerd.

Omdat de afwijzingen langzaam afnemen, neemt de toename van de totale
grootte van de wachtrijen ook af. Op tijdstip 30 is het aantal afwijzingen 25, en begint
de grafiek in figuur 4.5 te dalen. Dit betekent dat de wachtrijen sunken, en het totale
systeem langzaam gecoordineerd wordt. Dat de wachtrijen afnemen bij minder dan 25
afwijzingen per tijdstap is niet geheel toevallig. Er bevinden zich nameijk 25 rechters in
de gerechtshoven. Ms de rechtszaken van de partijen die in beroep willen evenredig
worden verdeeld over de laag waarin zich de gerechtshoven bevinden, zullen de wacht-
rijen daarom niet rneer toenemen. Dit geldt slechts in het geval dat de rechtszaken
evenredig worden verdeeld over de gerechtshoven. Het is ook mogeijk dat er knelpun-
ten ontstaan waarbij sommige partijen telkens in beroep willen bij één gerechtshof, ter-
wiji gerechtshoven elders in het systeem geen wachtrij hebben.

Op tijdstip 235 zijn alle wachtrijen leeg. Dit houdt in dat er op dit tijdstip geen
enkele partij in beroep wil gaan. Elke uitspraak wordt dan door elke partij geaccepteerd
en het systeem is volledig gecoordineerd.
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Figuur 4.6. Verloop van de standaarddeviatie van normen over de tyd.

In figuur 4.6 is de standaarddeviatie van de normen uitgezet tegen de tijd. Op tijdstip 0

is de standaarddeviatie 0.5, vervolgens daalt de grafiek gestaag naar 0.1. Er is, naarmate

de tijd vordert, dus steeds minder variatie in de normen van de rechters. Dit wordt ver-

oorzaakt door de normbeInvloeding van—in dit geval—de naburige rechters. De grafiek

laat zien dat de normen van rechters steeds meer overeenkomen met elkaar. Het systeem

raakt dus steeds meer eensgezind en daardoor steeds meer rechtszeker.

0
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bovenste ru. op JO r/dstappen &emeten overzitht van norinen, daaronder: overztht van uitspraken
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Figuur 4.7. Verloop van bet totale systeem over de tyd.
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In figuur 4.7 is een tiental overzichten gemaakt van het totale systeem op verschillende
tijdstippen. In de bovenste nj zijn de normen van elke rechter afzonderlijk te zien en in
de nj daaronder de uitspraken van diezelfde rechters. Elk yak in de bovenste nj corres-
pondeert dus met hetzelfde yak in de nj eronder. In het verloop van de overzichten van
het systeem, wordt ook duideijk dat de normen steeds meer op elkaar gaan lijken. Dc
kleuren van de normen in het systeem worden steeds meer hetze!fde, en de distributje
van normen wordt steeds smaller. Er zit dus steeds minder variatie in de normen.

Het effect van deze toenemende eensgezindheid wordt duideijk in de overzich-
ten van de uitspraken. Er vinden steeds minder uitspraken plaats, wat aangegeven wordt
door het toenemend aantal 'gaten' in de overzichten. Dc distributie van uitspraken geeft
aan dat er nog we! variatie in de rechtspraak blijft bestaan. Omdat de normen niet cx-
treem mild of streng zijn, maar in het midden van het spectrum liggen, zal de distribu tie
van de uitspraken met al te scheefzijn (vergelijk ook met figuur 3.4).

4.6. Initiele parameterinstellingen

Nu duidelijk is welke metingen worden verricht, kan er gekeken worden hoe de verschil-
!ende parameters moeten worden ingeste!d. Dit wordt bepaa!d door e!ke parameter op
een viertal waarden in te stellen. Vervolgens wordt de inv!oed gemeten op het aantal
afi&ijzingen in hoger beroep en het verloop van de wachtrijen. De standaardnorm wordt
voor deze experimenten lokaal bepaald, omdat het systeem bij deze instelling bijna altijd
coördinatie vertoont. De resultaten van de verschillende parameterinstellingen kunnen
daarom op een zinnige manier met elkaar vergeleken worden.

Omdat het systeem een aantal willekeurige variabelen bevat (de rechtszaken en
de normen van het systeem), zal het systeem niet elke keer op dezelfde manier reageren.
Om deze reden worden er per parameterinstelling 20 runs uitgevoerd. De runs duren elk
250 tijdstappen. Daarbij worden de normen normaal verdee!d geInitialiseerd en de Ca-
sussen normaal verdee!d gegenereerd.

In de grafieken worth het gemiddelde verloop (zwarte lijn) en de variatie in re-
sultaten (licht gek!eurde omhullende) weergegeven. De gemiddelde waarde wordt per
tijdstap bepaald over de 20 waarden van de verschiilende runs. De spreiding geeft pertijdstap het minimum en maximum aan van deze 20 waarden. Elk type graiiek wordt op
deze!fde manier geschaald, waardoor de verschillende resultaten goed te vergeijken zijn
met elkaar. Dc grafiek voor het aanta! afwijzingen heeft 125 als maximum waarde voor
de verticaje as, de grafiek voor de totale lengte van de wachtrijen 2500.
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4.6.1. Dc afstand waarop agenten elkaar beInvloeden
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Figuur 4.8. Verloop van bet aantal afwjzingen over de t:jd bj een simulatie met invloed van

normen van naburige rethters, de standaardnorm Iok.aal bepaald. Gemiddeld tydstip tot 0

afiujzingen: 1 agent: p = 56, a = 7.8; 2 agenten: p = 54, a = 9.1; 4 agenten: p = 66, a = 3.7; 8

agenten: p = 121, a = 5.9.
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Figuur 4.9. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wathtrjen by een simulatie met in-

vloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald.
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Figuur 4.10. Tjdstip tot 0 afiuizingen by 4 verscbillende insteiingen voor de parameter voor
de mate van normbemnvloeding. De resultaten kunnen worden benaderd door de exponentiile
curvey = 3.74 . e°37 x + 48.75.

In figuur 4.8 en 4.9 worden respectievelijk het aantal afwijzingen en het totale aantal
rechtszaken in de wachtrij weergegeven bij vier beInvloedingsafstanden van 1,2,4 en 8
agenten. Een grotere beInvloedingsafstand zorgt ervoor dat de tijd totdat er geen af.vij-
zingen meer plaatsvinden steeds langer duurt. Het verschil tussen beInvloeding door één
of twee agenten is minimaal (,gemiddelde tijdstip tot 0 afivijzingen respectieveijk 56 en
54), daarna wordt het verschil steeds groter, volgens de exponentiele curve in figuur 4.10.

Asch beschrijft in zijn onderzoek naar beoordelingen en sociale druk dat een
beoordeling meer beInvloed wordt naarmate er meer individuen zijn die sociale druk
uitoefenen. Dit effect geldt tot een groep van drie personen, daarna blijft de beInvloe-
ding ongeveer constant. (Asch, 1955). Dit resultaat is niet terug te vinden in de grafie-
ken. Hoe meer buren een rechter beInvloeden, hoe langer het duurt voordat er geen af-
wijzingen meer optreden. Hieruit kan geconcludeerd worden dat meer buren zorgen
voor een tragere normbeInvloeding.

Dc afstand waarop agenten elkaar beInvloeden moet niet a! te groot zijn, omdat
in een multi-agentsysteem juist de invloed van lokaie processen op het geheel worden
onderzocht. Tevens is het zo dat de Hoge Raad uit 5 agenten bestaat en een enkele
agent bij een beInvloedingsafstand groter dan 2 dubbel beInvloed wordt door één of
meerdere agenten. Immers, een afstand van 3 houdt in dat er normbeInvloeding plaats-
vindt door in totaal 6 agenten (3 aan elke kant van de te beInvloeden agent)2.

Dc beInvloedingsafstand moet voor een Hoge Raad bestaande uit 5 agenten dus
2 of minder zijn. Omdat aangenomen wordt dat een rechter door meer dan 2 buren
wordt beInvloed, wordt er gekozen voor een beInvloedingsafstand van 2.

2 Omdat een laag als een cirkel wordt gerepresenteerd met indices van 0—4 (in de Hoge Raad),
wordt een agent met afstand n als volgt bepaald: (i ± n) modulo 5. Agent 1 bevat binnen cen af-
stand 2 van zichzelfde agenten 2,3 en 0,-I. Omdat de cirkel indices heeft van 0—4, is -1 hetzelf-
de als 4 (-1 + 5). Agent 1 bevat binnen een afstand 3 van zichzclfechter de agenten 2,3,4 en 0,4,
3. Dc agenten 3 en 4 tellen dan ongewenst dubbel mee.
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4.6.2. Dc mate van normbeInvloeding
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Figuur 4.11. Verloop van bet aantal afthjzingen over de tjd bj een simulatie met invloed

van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald. Gem iddeld tjdstip tot 0

afwjzingen: normbeinvloeding 0.1 p = 106,a = 18.0; normbeznvloeding 0.2: p = 58, a = 7.0;

normbeinvloeding 0.4: p = 26, a = 3.0; normbeinvloeding 0.8: p = 14, a = 1.6.
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Figuur 4.12. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachirgen by een simulatie met

invloed van normen van naburige recbters, de standaardnorm lokaal bepaald.
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Figuur 4.73. Tjdstip tot 0 afiu/zingen by 4 versthi//ende insteiingen voor de mate van
normbeinv/oeding. Dc resu/taten kunnen worden benaderd door de exponenti i/c lyn
y = 182.78 e690 x + 13.30.

In de figuren 4.11 en 4.12 is het effect van de mate van normbeInvloeding op het aantal
afwijzingen en de wachtrijen weergegeven. Dc mate van normbeInvloeding kan gezien
worden als een parameter voor de convergentiesneiheid. Als deze parameter de waarde 1
nadert, zal een agent in één tijdstap bijna volledig beInvloed worden door een ander Een
waarde van 0 zorgt ervoor dat de agenten elkaar geenszins beInvloeden. Dc exponentiële
curve in figuur 4.13 laat zien dat naarmate de beInvloeding groter wordt, dit steeds mm-
der effect heeft op het tijdstip waarop het systeem is gecoördineerd.

Aangenomen wordt dat een rechter in een tijdstap niet volledig wordt beInvloed
door zijn buren. Dc beInvloeding gaat dus langzaam en gestaag. Een waarde van 0.1
zorgt echter voor een erg langzame convergentie, daarom wordt gekozen voor een waar-
de van 0.2.
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4.6.3. De drempelwaarde om in hoger beroep te gaan
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t!jdsrappen drempe/waarde: 0.5 tzjdstappen drempelwaarde: 1

Figuur 4.14. Verloop van bet aantal afiujzingen over de tyd by een simulatie met invloed

van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald. Gemiddeld tydstip tot 0

afw/zingen: drempe/waarde 0.125: p = 102, a = 15.3; drempelwaarde0.25: p = 55,0 = 7.6;

drempelwaarde 0.5: p = 25,0 = 3.7; drempelwaarde 1: p = 3, a = 1.1.
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Figuur 4.15. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtrijen by een simulatie met

invloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald.
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Figuur 4.16. Tjdstip tot 0 afiujjzingen by 4 verscbillende insteiingen voor de drempe/waar-
de. Dc resultaten kunnen worden benaderd door de exponentiile ljny = 172.24 e'53 x +

2.98.

Dc drempelwaarde om in beroep te gaan, heeft een directe invloed op de convergentie-
sneiheid, weergegeven in de twee grafieken 4.14 en 4.15. Een hogere drempelwaarde
zorgt voor een hogere sneiheid. Bij een waarde van 2 wil er nooit een partij in beroep,
omdat het verschil tussen twee uitspraken met waardes tussen -1 en 1 nooit groter kan
zijn dan 2. Bij een waarde van 0 wil een partij altijd in beroep, omdat het verschil akijd 0
of hoger is. Dc drempelwaardc heeft een steeds minder groot effect naarmate deze gro-
ter wordt, zoals te zien is aan de curve in figuur 4.16.

Een waarde van 1 zorgt voor bijna geen afwijzingen, maar een waarde van 0.125
zorgt voor een erg lage convergentiesneiheid. Er is daarom gekozen voor een waarde van
0.25, die enerzijds zorgt voor een redelijk snelle convergentiesneiheid, en anderzijds voor
genoeg afwijzingen om het coordinatieprobleem te onderzoeken. Een waarde van 0.25
houdt in dat als een rechtsuitspraak meer dan een achtste van het ma.ximale verschil
verschilt van de uitspraak van een rechter die de standaardnorm hanteert, er een partij in
beroep wil gaan.
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4.6.4. Dc mate waarin normen de uitspraak beInvloeden
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Figuur 4.17. Verloop van bet aantal afiv/zingen over de t:jd bj een simulatie met invloed

van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald. Gemiddeld tjdstip tot 0

af'wjjzingen: mate bemnvloeding 0.25: p = 5,0 = 1.6; mate beinv/oeding 0.5: p = 24,o = 2.6;

mate bemnvloeding 1: p = 52,0= 7.8; mate beznvloeding 2: p = 97,a = 16.4.
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Figuur 4.18. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtrjen by een simulatie met

inv/oed van normen van naburige rechters, de standaardnorm Iokaal bepaald.

44

mate beinvloeding: 0.25



Figuur 4.19. Tydstip tot 0 afivjzingen bjj 4 verschillende insteiingen voor de mate van in-
vloed op de uitspraak Dc resultaten kunnen worden benaderd door de rechie lyn

x-3.69.

Een waarde van 0 houdt in dat een norm een uitspraak niet bemnvloedt. Een steeds ho-
gere waarde houdt in dat de convergentiesneiheid daalt en dat een uitspraak steeds meer
beInvloed wordt door een norm (zie ook sectie 2.3.4). In figuren 4.17 en 4.18 is het ef-
fect van deze waarde weergegeven. Figuur 4.19 laat zien dat een verhoging van de waar-
de zorgt voor een praktisch lineaire toename in convergentiesneiheid.

Dc waarde wordt op I gezet. Zo worden de normen van een rechter niet over-
dreven beinvloed door anderen, en is er toch sprake van een acceptabele convergentie-
sneiheid.

4.6.5. Dc afstand waarop de standaardnorm wordt beInvloed
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Figuur 4.20. Verloop van bet aantal afiujzingen over de tjjd bj een simu/atie met inv/oed
van normen van naburige rechiers, de standaardnorm /okaal bepaa/d. Gemiddeld t?,dstip tot 0

afwjzingen:afstand1 p = 32,a = 2.7; afitand2: p = 35,a = 2.6; afstand4: p = 53,o = 7.8;

afitand 8: p = 87,a = 23.3.
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Figuur 4.22. T/dstip tot 0 afwjzingen by 4 verschillende inste/lingen voor de afstand waar-
op agenten de standaardnorm beInvloeden. De resultaten kunnen worden benaderd door de

rechte1jny=8.l3 . x+2l.26.

Dc resultaten van de waarden 1,2,4 en 8 zijn weergegeven in de figuren 4.20 en 4.21.

Dc waarde voor de afstand wordt op 4 gezet. Deze afstand is groter dan de afstand

waarop agenten elkaar onderling beInvloeden. Het idee is dat de lokale standaardnorm
wordt bepaald door een grotere groep dan de groep die de norm van een agent direct
beInvloedt. Een lineaire toename van de beInvloedingsafstand zorgt voor een praktisch

lineaire toename in de convergentiesneiheid. Slechts bij kleine afstanden (afstand < 2) is

dit niet het geval en zijn de verschillen in convergentiesneiheid minder groot (figuur

4.22).
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Figuur 4.21. Verloop van bet totale aantal recbtszaken in wachtrjen by een simulatie met
invloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm lokaal bepaald.
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Anders dan bij de beInvloedingsafstand van individuele normen, zorgt een waar-
de van 4 hier niet voor 'dubbele normbeInvloeding' (zie sectie 4.2.1). Het probleem van
dubbele beInvloeding komt alleen voor als de afstand groter is dan de heift van het aan-
tal agenten in een laag. Dc standaardnorm wordt echter nooit bepaald voor de laag met
de minste agenten—de Hoge Raad, met 5 agenten—omdat een partij niet meer in be-
roep kan na een uitspraak van een rechter in de Hoge Raad. Dubbele beInvloeding zou
pas optreden als de waarde groter zou zijn dan 12 (25 agenten in de gerechtshoven, ge-
deeld door 2).

4.6.6. Dc mutatic van normen
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Figuur 4.23. Verloop van bet aantalafiujzingen over de tydbjj een simulatie met invloed
van normen van naburige rechters, de standaardnorm Iokaalbepaa/d.
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Figuur 4.24. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wathtrjen by een simulatie met
invloed van normen van naburige rechiers, de standaardnorm Iokaa/ bepaald.
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Rechters worden doorgaans niet volledig beinvloed door de naburige rechters. De rech-

ter kan een eigen wil hebben, of door allerlei andere omstandigheden een afwijkende

norm hebben. Voor het onderzoek is gekozen om deze 'normmutatie' uit te zetten, te-

meer omdat dit anders zou zorgen voor een toenemende complexiteit. Dc figuren 4.23

en 4.24 geven een idee van het effect van mutatie op respectievelijk het aantal afgewezen

rechtszaken en de standaarddeviatie van normen.
Er geldt in het algemeen dat naarmate er meer mutatie optreedt, er langzamere

convergentie plaatsvindt. Bij een lokaal bepaalde standaardnorm is het zelfs zo dat de

grafiek vrijwel nooit convergeert als de normmutatie gelijk of groter is dan 0.2.

4.7. Resumerend

De strucruur van de hiërarchie is bepaald, de verschillende metingen zijn uitgelegd en de

experimenten zijn opgesteld om de hypotheses te toetsen. Vervolgens zijn de parame-

terinsteilingen vastgesteld die a!gemeen gelden voor deze experimenten.
Het va!t op dat de verschillende instellingen van de parameters zorgen voor re-

sultaten die benaderd kunnen worden door wiskundige formules. De vraag is of het we!

zin heeft om het rechtssysteem te modelleren in een comp!ex mu!ti-agentsysteem als het

onderzoek wellicht ook uitgevoerd kan worden met behuip van deze formules.
Het multi-agent mode! is echter een gerechtvaardigde keuze vanwege de inhe-

rente eigenschappen van een rechtssysteem. Een rechtssysteem bestaat per definitie uit

meerdere rechters, dat wil zeggen, meerdere agenten. Deze eigenschap dicteert op zich-

zelfal de implementatie van het model als multi-agentsysteem. Daarnaast kunnen de
resultaten weliswaar worden beschreven door formules, toch is het zo dat er per run va-

riatie bestaat in de uitkomst. De resu!taten zijn gemiddelden, en gelden niet voor elke

run van een experiment met dezelfde parameterinstellingen. Deze onvoorspelbaarheid is

!astig te vatten in louter wiskundige formules.
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5. Experimentele resultaten

"ihe whole dossier continues to circulate, as the regular official routine de-
mands, passing on to the higher Courts, being referred to the lower ones again,
and thus swinging backwards andforwards with greater or smaller oscilla-
tions, longer or shorter delays.'

—Franz Kafka, The Trial (1925)

5.1. Inleiding

Nu de initiële parameterinstellingen zijn vastgesteld, kunnen de experimenten zoals
opgesteld in sectie 4.3 worden uitgevoerd. Hierbij is de structuur van de hierarchic inge-
steld zoals in sectie 4.2 wordt beschreven. Dc parameter voor de standaardnorm kan op
4 manieren worden ingesteld (sectie 3.2.3), de parameter voor de verhouding tussen
beInvloeding van bovenaf en van naburige rechters wordt op 3 manieren ingesteld (sec-
tie 3.2.2).

De experimenten bestaan alle uit 20 runs van elk 250 tijdstappen lang. Daarbij
worden de normen normaal verdeeld geInitialiseerd en de casussen normaal verdeeld
gegenereerd. Dc resulterende grafieken zijn per type op dezelfde wijze geschaald, zodat
een goede vergelijking van resultaten mogelijk is. Het twintigtal runs van een experi-
ment wordt weergegeven als een verzameling dunne, lichte lijnen. Naast een indicatie
van het verloop van de individuele runs, laat dit eveneens de spreiding zien van de ver-
schillende uitkomsten, ondersteund door het lichtgekleurde gebied dat de omhullende
van het maximale en minimale punt per tijdstap weergeeft. De dikke, donkere lijn geeft
de gemiddelde lijn aan van de verschillende runs.

5.2. Is normbeInvloeding noodzakeijk voor coördinatie?

Eerst is het nodig om te bepalen of normbeinvloeding eigenlijk wel een zinvolle toevoe-
ging is in het model. Immers, als er ook coördinatie optreedt in een model zonder con-
trole door middel van beInvloeding van normen, dan zal deze toevoeging niet noodzake-
lijk zijn. Voor dit experiment wordt de parameter voor de mate van normbeInvloeding
op 0 gezet.
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Figuur 5.1. Verloop van bet aantal afwjzingen over de tyd by een simulatie zonder invloed

van normen, de .ctandaardnorm door tie Hoge Raad bepaald.

In figuur 5.1 is het aantal afwijzingen in hoger beroep te zien, gemeten over de tijd. Na

een korte initialisatieperiode, blijft bet aantal af.vijzingen constant, waarbij de initialisa-

tie van de normen bepaalt op welke waarde dit stabiliseert (tussen de 55 en 95 af'ijzin-
gen per tijdstap). Het aantal afwijzingen is maximaal 75 als elke partij in de rechtbanken

in beroep gaat (100 instanties in de rechtbank minus 25 instanties in de gerechtshoven),

en 95 als daarbij elke partij in de gerechtshoven in beroep gaat (75 + 25 - 5 instanties in

de Hoge Raad). Het constante aantal aFvijzingen per tijdstap zorgt ervoor dat bet totale

aantal rechtszaken in de wachtrijen met een constante waarde toeneemt. Het systeem
zal zodoende vollopen met rechtszaken die nog behandeld moeten worden. Deze resul-

taten duiden erop dat het model zonder normen nietgecoordineerd wordt.
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Figuur 5.2. Verloop van bet totale systeem over tie tyd bj cen simulatie zonder invloed van

normen, de .ctandaardnorrn door de Hoge Raad bepaald.
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Dc normen worden niet beInvloed, wat duideijk wordt door de kleuren in de bovenste
ru in figuur 5.2. Deze kleuren blijven over de hele run constant, wat wil zeggen dat rech-
ters met een milde norm mild blijven, evenais dat rechters met een strenge norm streng
blijven. Tevens valt op dat na de eerste stappen bijna elke rechterlijke instantie in het
systeem een rechtszaak blijft behandelen. Het systeem raakt als het ware 'dichtgeslibd'.

Nu is gebleken dat bet model zonder normen Ieidt tot een ongecoordineerd sys-
teem, dient er onderzoek te worden gedaan naar het geval dat er wel gebruik wordt ge-
maakt van normen en de verschillende soorten beInvloedingen daarvan. Dc volgende
sectie behandelt allereerst het verloop van de normen bij drie soorten manieren van
beInvloeding.

5.3. Variatie van normen bij drie typen van beInvloeding

Dc variatie van normen kan op drie manieren verlopen, onafhankelijk van de bepaling
van de standaardnorm. Voordat de coördinatie van het systeem wordt behandeld, wordt
daarom allereerst het verloop van de verscheidenheid aan normen onderzocht. Het ef-
fect hiervan op de coördinatie van bet systeem wordt in sectie 5.4 uitgebreid behandeld.
De verschillende typen van normbeInvloeding zijn:

• beInvloeding van normen door naburige rechters
• beInvloeding van normen door rechters hoger in rang
• gedeelde beInvloeding van normen door naburige rechters en rechters hoger in rang

Er zijn twee metingen verricht om de verscheidenhejd aan normen te achterhalen, na-
melijk de standaarddeviatie en de distributie van de normen. Bij een systeem dat geen
gebruik maakt van normbeInvloeding, zal de gemiddelde standaarddeviatje over een
aantal runs 0.5 zijn (zie sectie 3.2.2).

5.3.1. NormbeInvloeding door naburige rechters

0.5

0 50 100 200 250

tUdstappen

Figuur 5.3. Verloop van de standaarddeviatievan normen over de tyd by een simulatie met
invloed van normen van naburige rechters.
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Figuur 5.4. Op 10 tjdstappen gemeten distributie van alle normen in bet systeem.

In figuur 5.3 is te zien dat de standaarddeviatie afneemt met de tijd. In het begin zijn de
normen normaal verdeeld met standaarddeviatie 0.5, zoals ook de distributie in figuur
5.4 laat zien. Naarmate de naburige rechters elkaar meer beInvloeden, zal de variatie aan
normen afnemen. In de eerste 25 tijdstappen neemt de standaarddeviatie snel af, daarna

volgt een langzame afname richting een gemiddelde waarde van 0.1. De uiteindelijke
waarde van de standaardvariatie is verschillend per run. Dit komt door de willekeurige
begintoestand van de normen in het systeem. De spreiding van de stabilisatiewaardes is

ongeveer 0.1.
Het valt op dat er gedurende de hele tijd variatie aan normen blijft bestaan. Dit

komt enerzijds doordat er geen beInvloeding plaatsvindt tussen rechters van verschillen-

de rang, anderzijds doordat de beInvloeding op lokaal niveau plaatsvindt. Er ontstaan

binnen een laag als het ware kleine gebieden die elk een andere norm hanteren, waarbij

de overgangen tussen de gebieden een geleidelijk karakter hebben. Dit resultaatwordt

verduideijkt in sectie 5.4.

5.3.2. NormbeInvloeding door rechters hoger in rang
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Figuur 5.5. Verloop van de standaarddeviatie van normen over de tyd by een simu/atie met

invloed van normen van recbters hoger in rang.
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Figuur 5.6. Op 10 tJdstappen gemeten di5tributie van alle normen in bet systeem.
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Een geheel ander verloop van de verscheidenheid van normen is te zien in figuur 5.5,
waarbij de normen in het systeem slechts beInvloed worden door rechters hoger in rang.
De standaarddeviatie blijft constant over de tijd, na een korte initialisatieperiode van 25
tijdstappen. Er is meer variatie te zien in de uiteindeijke stabilisatiewaardes (een sprei-
ding van 0.65) dan in figuur 5.3. Dc initialisatie van de normen in de Hoge Raad is ver-
antwoordelijk voor deze stabilisatiewaarde.

Dit effect is te verkiaren doordat de rechters uit de Hoge Raad hun beInvloeding
naar beneden doorgeven, en de gerechtshoven op hun beurt de rechtbanken beInvloe-
den. Dc normen van de Hoge Raad 'stralen' als het ware 'naar beneden door'. Hierdoor
ontstaat bet effect van een aantal scherp afgebakende gebieden van verschillende nor-
men. Dit is duideijk te zien in de distributie van de normen (figuur 5.6), waaruit blijkt
dat er in dit geval maar 4 typen normen zijn, waartussen geen geleidelijke overgangen
zitten. Het aantal gebieden is direct afhankelijk van het aantal rechterlijke instanties dat
zich in de binnenste ring—dc Hoge Raad—bevindt. Normaliter zouden er daarom 5
verschillende gebieden ontstaan. Het kan echter voorkomen dat meerdere rechters toe-
vallig ongeveer dezelfde norm hanteren. In bovenstaand voorbeeld is dit terug te vinden
in de distributie van normen. Dc tweede balk in is twee keer zo groot als de overige bal-
ken. Dit geeft aan dat er een gebied is met een bepaalde normhantering dat twee keer zo
groot is als de rest.

5.3.3. Gecombineerde normbeInvloeding
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Figuur 5.7. Verloop van de standaarddeviatie van normen over de tyd by een simulatie met
een gecombineerde invloed van normen van naburige rethters en rethters hoger in rang (ratio =
0.5).
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Figuur 5.8. tP 10 tydtappen gemeten distributie van alle normen in bet systeem.
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Een gecombineerde beInvloeding van normen door naburige rechters en rechters hoger
in rang laat een grafiek zien die aangeeft dat het geheel uiteindelijk convergeert naar een
eensgezind systeem (figuur 5.7). Dc uiteindeijke standaarddeviatie van alle normen is 0,
dus alle rechters krijgen dezelfde norm. Welke norm dit precies is hangt af van de wile-
keurige initialisatie van normen. Het verloop van de distributie van de normen in figuur

5.6. laat zien dat de verdeling van normen uiteindeijk stabiliseert op zo'n manier, dat er

maar één type norm overblijft in het hele systeem.
Wat verder opvalt is dat er tussen tijdstap 10 en 75 meer variatie zit in de vet-

schillende runs, dan buiten dat interval. Dit effect treedt op doordat allereerst de bein-
vloeding van rechters hoger in rang de overhand neemt (vergeijk met figuur 5.8), waar-
na vervolgens door de beInvloeding van naburige rechters de normen meer naar elkaar

toe trekken.

5.4. Dc behandeing van rechtszaken

Nu er is bepaald hoe de normen convergeren bij verschillende typen van beInvloeding,

wordt er gekeken naar wat het effect hiervan is op de behandeling van rechtszaken.
Worden er meer rechtszaken in de wachtij gezet bij de ene vorm van normbeInvloeding

dan bij de andere? Is er bij de ene vorm van normbeInvloeding sprake van een snellere

stabilisatie van het aantal afgewezen rechtszaken in hoger beroep?
Daarnaast is de berekening van de standaardnorm van belang. Dc standaardnorm

is bepalend voor een partij om in beroep te gaan. Dc uitspraak van de betreffende rech-

ter wordt immers vergeleken met de uitspraak die een rechter met de standaardnorm

zou doen (zie sectie 3.2.6). De volgende 4 typen van de berekening van de standaard-

norm worden met elkaar vergeleken:

• de standaardnorm zoals door het totale systeem bepaald

• de standaardnorm zoals door één enkele laag bepaald

• de standaardnorm zoals door de Hoge Raad bepaald

• de standaardnorm zoals door lokale perceptie bepaald

In de flu volgende secties worden de effecten van de vier vormen van berekening van de

standaardnorm onderzocht, waarbij vervolgens de normbeInvloeding op drie manieren
wordt gevarieerd (volgens 5.3).

5.4.1. Dc standaardnorm door het totale systeem bepaald

Allereerst wordt een experiment uitgevoerd waarbij de standaardnorm door het totale
systeem wordt bepaald. Een partij vergelijkt de uitspraak van een rechtszaak met een
rechter die de standaardnorm hanteert, dus in dit geval is de standaardnorm per tijdstap

voor elke partij in het systeem geijk.
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Figuur 5.9. Verloop van bet aantal afw/zingen over de tyd by een simu/atie met invloed van
normen van naburige rechters, de standaardnorm door bet gehele systeem bepaald.

Ms de normen worden beInvloed door naburige rechters en de standaardnorm bepaald
wordt door het totale systeem, vinden er steeds minder afwijzingen plaats per tijdstap
(figuur 5.9). In het begin zullen er tijdelijk meer afvijzingen plaatsvinden, omdat de
normen van de rechters nog teveel van elkaar afwijken. Een partij is het dan vaker niet
eens met de beslissing van een rechter, en wil sneller in beroep. Doordat meerdere partij-
en per tijdstap dit willen, worden er in het begin een grote hoeveelheid rechtszaken af-
gewezen (gemiddelde piek van 65), omdat er geen plaats is in hoger beroep.

De normen worden beInvloed door naburige rechters, en trekken zodoende
steeds meer naar elkaar toe (zie ook figuur 5.3). De extreme normen in het systeem
worden uitgemiddeld en hierdoor zal een partij het sneller eens zijn met een uitspraak.
Er vinden daarom steeds minder afwijzingen plaats.

De grafiek geeft een hoopvol beeld. Het Iijkt alsof het systeem aardig gecoordi-
neerd wordt. Doordat er uiteindelijk toch een bepaalde mate van variatie aan normen
blijft bestaan tussen de verschiilende lagen, blijven er meestal tot aan de laatste tijdstap-
pen toch afwijzingen plaatsvinden. Eén en ander wordt verduidelijkt als er gekeken
wordt naar het verloop van de grootte van bet totale aantal wachtrijen.

55

cci 100 150 200



2500

2000

I1500

__

1000

_____ ___

I
I

0 50 100 150 200 250

tydstappen

Figuur 5.10. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtrjen bj een .cimulatie met
invloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm door bet gehele .cysteem bepaald.

In het begin is er sprake van een snelle toename van de totale grootte van de wachtrijen,

waarbij weinig variatie zit tussen de verschillende runs (figuur 5.10). Deze snelle toena-
me wordt veroorzaakt door de initiële verscheidenheid van de normen. Zij neemt weer

af als de verschillende normen meer naar elkaar toe trekken.
Dc variatie van de grootte van de wachtrijen wordt steeds groter, naarmate er

meer tijd verstrijkt. Soms slinken de wachtrijen, soms blijven ze constant, maar het komt

ook voor dat de wachtrijen steeds groter worden. Dit wordt veroorzaakt doordat de

rechters in de verschillende lagen soms verschillende normen hebben. Doordat rechters

in verschillende lagen elkaar niet beInvloeden, blijven de normen tussen lagen onderling

verschillend. Hierdoor blijven er añ'vijzingen van rechtszaken plaatsvinden. Het systeem
is dus lang niet altijd gecoordineerd en als dit wel het geval is, duurt het lang voordat de

wachtrijen zijn geslonken.
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bovenste r!7: op 10 tjdstappen gemeten distributie van normen, daaronder: distributie von uitsprak.tn

Figuur 5.11. Verloop van bet totale systeem over de tyd by een simulatie met invloed van

normen van naburige rechters, de standaardnorm door bet gehele systeem bepaald.
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In flguur 5.11 is duideijk te zien dat de normen per laag kunnen verschillen. In boven-
staande figuur is de uiteindelijke norm van de gehele Hoge Raad bijvoorbeeld gematigd
streng (oranje), terwiji er ook gebieden zijn met milde normen (groen) in de gerechtsho-
yen en rechtbanken.

Dc standaardnorm—die in dit geval wordt bepaald door het gemiddelde van het
hele moclel—wordt weergegeven door de kleur in het midden van elk snapshot. Doordat
de standaardnorm gematigd is (groen-geel), maar er in de buitenste twee lagen gebieden
zijn die afivijken hiervan, gaan in deze regionen veel partijen in beroep. Zodoende blij-
yen er 'knelpunten' in het systeem zitten, waardoor er geen volledige coördinatie op-
treedt.
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Figuur 5.12. Verloop van bet aantal af'wjjzingen over de tjjd by een simulatie met inv/oed
van normen van rechters hoger in rang, de standaardnorm door bet gehele systeem bepaald.

Het verloop van de afwijzingen over de tijd, waarbij de normen worden beInvloed door
rechters hoger in rang, laat een ongecoordineerd systeem zien (figuur 5.12). Er vinden
erg veel afwijzingen plaats, en het aantal afwijzingen blijft constant over de tijd. Dc
wachtrijen zullen dus ook met een constante waarde toenemen.

Het valt op dat er een vijftal mogeijke stabilisatiewaardes lijken op te treden, die
ongeveer op gelijke afstand van elkaar liggen. Dit aantal hangt direct samen met het
aantal agenten in de Hoge Raad. Doordat er normbeinvloeding plaatsvindt van rechters
hoger in rang naar rechters lager in rang, 'stralen' de normen van de Hoge Raad als het
ware door naar lagere regionen. Soms zijn de normen van de rechters in de Hoge Raad
zo geInitialiseerd dat een aantal ongeveer dezelfde normen heeft. Dit zorgt ervoor dat
het aantal aFwijzingen minder wordt, omdat er dan een groter gebied dezelfde normhan-
tering krijgt, dat op zijn beurt de standaardnorm weer beInvloed.
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Figuur 5.13. Verloop van bet totale systeem over de t:jd bj een simulatie met invloed van

normen van rechters hoger in rang, de standaardnorm door bet gehele systeem bepaald.

In figuur 5.13 is een duidelijke scheiding te zien tussen verschillende gebieden, die
rechtstreeks zijn beInvloed door de Hoge Raad. Er ontstaan sterk afgebakende 'distric-

ten' met elk hun eigen norrnhantering.
Dit effect vertoont enige gelijkenissen met zogenaamde informationalcascades

(Bikhchandani et al., 1998). Deze cascades kunnen optreden als agenten hun eigen actie
baseren op de voorgaande actie van één andere (in dit geval is de norm van een agent
direct afhankelijk van één hogere rechter). Er ontstaat dan als het ware één grote ket-

tingreactie van hetzelfde gedrag, bepaald door een klein aantal agenten.
Er vinden nog uitspraken plaats tot in de laatste snapshots, wat lijkt te duiden op

een systeem dat niet gecoordineerd is. In een paar gebieden wordt het systeem wel ge-
coördineerd, daar worden geen zaken in hoger beroep behandeld. Dit komt doordat de

twee rechters die zich linksboven bevinden in de Hoge Raad ongeveer dezelfde norm
hebben als de standaardnorm, die in dit geval worth bepaald door het gehele systeem.

Hierdoor zijn de partijen waarvan de rechtszaken worden behandeld in dit gebied bijna

altijd tevreden over de uitspraak. Dit geldt echter voor een klein gedeelte van het totale

systeem, en is volledig afhankelijk van de triviale initialisatiewaardes van de normen in

de Hoge Raad.
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Figuur 5.14. Verloop van bet aanta/ afwijzingen over de tydby een simulatie met een gecom-
bineerde invloed van normen van naburige rechters en recbters hoger in rang (ratio = 0.5), de
standaardnorm door bet gehele systeem bepaald.

Nu is gebleken dat er geen consequente coördinatie optreedt in een systeem waarbij de
standaardnorm wordt bepaald door het hele systeem en waarbij de normen worden
beInvloed door naburige rechters enerzijds of rechters hoger in rang anderzijds, wordt er
onderzocht of een combinatie van deze twee beInvloedingen wel zorgt voor een gecoör-
dineerd systeem. In figuur 5.14 is te zien dat het aantal afgewezen rechtszaken conse-
quent afneemt met de tijd. Er is dus inderdaad sprake van een gecoördineerd systeem
waarvan het tijdstip van coördinatie gemiddeld rond de 48 tijdstappen ligt (o = 15.0).

Niet elke run van dit experiment heeft dezelfde karakteristiek. Soms daalt het
aantal afwijzingen direct, soms neemt het aantal afwijzingen toe voordat dit zal dalen.
Dit heeft te maken met de initialisatiewaardes van de normen in de Hoge Raad, die hun
eigen norm gedeelteijk 'doorstralen' naar onderliggende rechters. Dc normen in de Ho-
ge Raad hebben in het beginstadium veel invloed, waardoor het kan voorkomen dat er
veel afwijzingen plaatsvinden. Later worden deze effecten geëgaliseerd doordat naburige
rechters elkaar beInvloeden.
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Figuur 5.15. Verloop van bet tatale aantal rechtszaken in wachtrjen bj een simulatie met een
gecombineerde invloed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio =

0.5), de .ctandaardnorm door bet gehele systeem bepaald.

Het verloop van de totale lengte van de wachtrijen is weergegeven in figuur 5.15. Deze

figuur laat zien dat de wachtrijen toenemen tot het punt waarop er geen aFwijzingen
meer optreden. Na dit punt werken de rechtbanken de rechtszaken in de wachtrij af (één

zaak per tijdstap), waardoor de wachtrijen uiteindelijk helemaal leeg raken.
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Figuur 5.16. Verloop van bet totale .cysteem over de tydby een simulatie met een gecombineer-

de inv/oed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio = 0.5), de stan-

daardnorm door bet gehele systeem bepaald.
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Een tiental snapshots van een enkele run in dit experiment laat zien wat voor effect de
gecombineerde normbeInvloeding heeft op het aantal partijen dat in beroep wil. De
invloed van de Hoge Raad zorgt in de eerste tijdstappen voor een aantal duidelijk be-
grensde gebieden (vergeijk ook met figuur 5.16). Hierna zorgt de beinvloeding van na-
burige rechters onderling dat de normen meer naar elkaar toetrekken.

Uiteindelijk is het systeem eensgezind, de norm is hetzelfde voor elke rechter in
het systeem. De Hoge Raad is grotendeels bepalend voor deze uiteindelijke norm door
de initiële beInvloeding naar onderliggende rechters. Doordat elke rechter dezelfde
norm heeft, zal de standaardnorm ook hetzelfde zijn. Al hanteert elke rechter uiteinde-
lijk—objectiefbekeken—-een gematigd strenge norm (oranje-geel), elke uitspraak wordt
als 'normaal' beschouwd. De uitspraak van een willekeurige rechter zal in geen opzicht
verschillen van de uitspraak van een rechter die de standaardnorm zou hanteren. Geen
enkele partij wil in beroep, omdat het verschil van normen tussen een willekeurige rech-
ter en een rechter met de standaardnorm minimaal is. Elke partij is daarom tevreden
met elke uitspraak. Met andere woorden, er bestaat een grote rechtszekerheid, maar de
rechtvaardigheid is minder gewaarborgd.

5.4.2. Dc standaardnorm door één laagbepaald

De vorige experimenten laten in sommige gevallen een coördinerend beeld zien, maar
dit gaat ten koste van een intensieve berekening van de standaardnorm. Er moet immers
gemiddeld worden over alle normen in het hele rechtssysteem. In deze sectie wordt ge-
keken naar de resultaten als de standaardnorm op een andere manier wordt bepaald,
namelijk door het gemiddelde te nemen van de normen van rechters in dezelfde laag als
waar de rechtszaak behandeld wordt.
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Figuur 5.17. Verloop van bet aantal afiujzingen over de ty'd by een simulatie met invloed
van normen van naburige rechters, de standaardnorm door em en,* c/c laag bepaald.
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Het verloop van het aantal afwijzingen in figuur 5.17 vertoont veel overeenkomsten met

figuur 5.9, waarin het verloop van het aantal afrijzingen wordt getoond in een experi-
ment waarbij de standaardnorm wordt bepaald door het gehele systeem. Na een korte

toename in het begin, neemt het aantal afwijzingen gestaag af. Omdat het verloop van
de totale grootte van de wachtrijen direct afhankeijk is van het aantal afwijzingen, zal
dit experiment ongeveer dezelfde graliek opleveren als in figuur 5.10.
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Figuur 5.18. Verloop van bet aantal afwjzingen over de tyd by een simulatie met invloed
van normen van rechters hoger in rang, de .ctandaardnorm door eEn enkele laag bepaald.

Als er sprake is van invloed door rechters hoger in rang, verloopt figuur 5.18 ongeveer
gelijk als figuur 5.12, waarbij de standaardnorm door het hele systeem wordt bepaald.
Ook als de standaardnorm wordt bepaald door één enkele laag, blijft het systeem bijna

altijd ongecoordineerd.
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Figuur 5.19. Verloop van bet aanta/ afwjzingen over de tyd b/ een simulatie met een gecom-
bineerde invloed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio = 0.5), de

standaardnorm door édn enkele laag bepaald.
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Een gecombineerde beInvloeding van naburige rechters en rechters hoger in rang zorgt
net als in figuur 5.14 we! voor coördinatie (figuur 5.19). Het gemidde!d aanta! stappen
totdat er geen afwijzingen meer optreden is 44 (a = 18.0), en daarmee praktisch geijk
aan hetzelfde experiment waarbij de standaardnorm wordt bepaa!d door het gemiddelde
van alle normen.

5.4.3. Dc standaardnorm door de Hoge Raad bcpaald

Nu is geb!eken dat het voor bet verloop van de afwijzingen niet veel uitmaakt of de
standaardnorm door het hele systeem of door een enkele laag wordt bepaald, wordt er
gekeken naar een model waarbij de standaardnorm door de Hoge Raad wordt bepaald.
De standaardnorm wordt hiermee door een paar rechters bepaald en is in dit opzicht
efflciënter dan vorige experimenten. De standaardnorm is—anders dan bij het gemid-
delde van de normen in een enkele laag—per tijdstap weer voor elke partij hetzelfde.
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Figuur 5.20. Verloop van bet aantal afwjzingen over de tjd by een simu/atie met invloed
van normen van naburige rechters, de standaardnorm door de Hoge Raad bepaald.

Er vindt cen geheel ander ver!oop van het aantal afwijzingen plaats als de standaard-
norm enkel wordt bepaald door de Hoge Raad (figuur 5.20). Er is veel spreiding zicht-
baar in de stabilisatiewaardes en bij ongeveer de heift van het aantal runs ontstaat uit-
eindeijk een gecoordineerd systeem.
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Figuur 5.21. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtrjen by een simulatie met
invloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm door de Hoge Raad bepaald.

Het effect op de wachtrijen is eveneens variabel. Soms slinken de wachtrijen, soms blij-
yen ze groeien. Onder welke voorwaarden er coördinatie plaatsvindt, hangt direct af van

de initialisatie van normen, zoals in onderstaande gevallen duidelijk is te zien.
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Figuur 5.22. Verloop van bet totale .cysteem over de tyd by een simulatie met invloed van

normen van naburige rechters, de standaardnorm door de Hoge Raad bepaald.

Tijdens een enkele run van het experiment (figuur 5.22) is te zien hoe de normen en de

uitspraken verlopen over de tijd. De normen gaan steeds meer op elkaar lijken en dit

zorgt voor meer overeenstemming in bet totale systeem. Hierdoor willen cc steeds mm-

der partijen in beroep en in de laatste snapshot is te zien dat er bijna geen enkele partij

in beroep wil gaan. Waarschijnlijk behoren de uitspraken in het laatste plaatje tot de
rechtszaken die nog in de wachtrij staan van de desbetreffende rechtbanken.
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Figuur 5.23. Verloop van bet totale systeem over de tyd by een simulatie met invloed van
normen van naburige recbters, de standaardnorm door de Hoge Raad bepaald.

Hetzelfde experiment kan er echter ook voor zorgen dat het er geen coördinatie plaats-
vindt. In de bovenste nj in figuur 5.23 is te zien hoe er verscheidenheid aan normen
blijft bestaan, zelfs als naburige rechters elkaar beInvloeden. Doordat er echter geen
beInvloeding plaatsvindt tussen rechters van verschillende rang, kan het bijvoorbeeld
voorkomen dat de rechters in de Hoge Raad gemiddeld strenger straffen dan de rechters
in de gerechtshoven, wat het geval is in bovenstaande figuur. Dc standaardnorm wordt
bepaald door het gemiddelde te nemen van de normen van rechters in de Hoge Raad.
Dc benadeelde partij waarvan de rechtszaak wordt behandeld in een gerechtshof, wil in
dit geval altijd in beroep, omdat de uitspraken van de rechters in de gerechtshoven teveel
verschillen van de uitspraak van een rechter met de standaardnorm.

Of het systeem coördinatie laat zien of niet, is bij dit type experiment volledig
afhankelijk van de initialisatie van normen. In sommige gevallen vindt er coördinatie
plaats en in andere gevallen niet.
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Figuur 5.24. Verloop van bet aantal afwjzingen over de tjd bj een simu/atie met invloed

van normen van rechters hoger in rang, de standaardnorm door de Hoge Road bepaald.

Doorgaans vindt er geen coördinatie plaats als alleen de rechters hoger in rang de beIn-
vloeding van normen bepalen (figuur 5.24). Het resultaat is hiermee ongeveer hetzelfde
als in voorgaande experimenten waarbij de invloed door hogere rechters wordt bepaald.
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Figuur 5.25. Verloop van bet aantaIafwjzingen over de t:jdby een simulatie met een gecom-
bineerde invloed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio = 0.5), de

standaardnorm door de Hoge Road bepaald.

Een gecombineerde invloed van naburige rechters en rechters hoger in rang zorgt net als

in dergeijke voorgaande experimenten voor een coördinerend effect (figuur 5.25). Het
gemiddelde tijdstip waarop er geen afwijzingen meer plaatsvinden is 58 (a = 15.8).
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5.4.4. Lokale perceptie van de standaardnorm

Als de standaardnorm wordt bepaald door de Hoge Raad, vindt er slechts consistente en
snelle coördinatie plaats als er sprake is van gecombineerde normbeInvloeding van nabu-
rige rechters en rechters hoger in rang. Dit is ook het geval als de standaardnorm wordt
bepaald door het hele systeem of door een enkele laag. De volgende resultaten laten zien
hoe het systeem verloopt bij een standaardnorm die lokaal wordt bepaald.

125

100

100 150

tjjdctappen

Figuur 5.26. Verloop van bet aantal ajiujzingen over de tyd by een simulatie met invloed
van normen van naburige recbters, de standaardnorm lokaal bepaa/d.

Bij lokale perceptie van de standaardnorm is een snelle en consequente afname zichtbaar
van de afwijzingen in hoger beroep (figuur 5.26), in tegenstelling tot alle voorgaande
experimenten waarbij slechts de naburige rechters voor normbeInvloeding zorgen. Dc
gemiddelde tijdstap waarop coördinatie plaatsvindt is 53 (o = 5.9). Dc variatie tussen de
verschillende experimenten is minder groot dan bij voorgaande experimenten die een
coördinerend effect laten zien, en dit is ook terug te zien in de grafiek van de totale
grootte van de wachtrijen.
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Figuur 5.27. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtryen by een simulatie met
invloed van normen van naburige rechters, de standaardnorm Iokaal bepaald.
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Ook het verloop van de wachtrijen in figuur 5.27 laat een coördinerend beeld zien. Na
een korte periode waarin de wachtrijen langer worden (gemiddeld tot aan stap 25),
neemt de totale grootte van de wachtrijen gestaag af Na tijdstap 200 zijn alle wachtrijen

volledig geslonken.

O 25 50 75 100 125 150 175 200 225

bovenste nj- op 10 t/dstappen gemeten overzitht van normen, daaronder: overzicbt van uitspraken

L L k
itiJ i. ALLt .a '- . hL i.____

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

bovenste r op 10 rjdstappen gemeten distributie von normen, daaronder: distributie san urtspraken

Figuur 5.28. Verloop van bet totale systeem over de tjjd bj een simulatie met inv/oed van
normen van naburige rechters, de standaardnorm Iokaal bepaald.

In het verloop van het totaa!overzicht van één run in figuur 5.28 is te zien dat er snel

coördinatie plaatsvindt. Vanaf tijdstap 125 worden er geen partijen meer in de binnenste
ringen behandeld, waaruit blijkt dat er geen partijen in beroep willen. Een interessant

gegeven is dat er we! degelijk variatie in normen kan blijven bestaan in !agen onderling

en in verschillende gebieden binnen de lagen. Het is goed te zien dat er strengere en
mildere gebieden zijn terug te vinden in het systeem. Doordat de scheiding tussen de

gebieden ge!eidelijk verloopt, en de standaardnorm lokaal wordt bepaald, zijn de partijen
echter altijd tevreden over de uitspraak van de rechtszaak. In dit experiment convergeert
het systeem dus met behoud van verscheidenheid aan normen.
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Figuur 5.29. Verloop van bet aantal afwjzingen over de tyd b/ een .cimulatie met invloed
van normen van recbters hoger in rang, de standaardnorm lokaa/bepaald.

Als de normen worden beInvloed door rechters hoger in rang, laat figuur 5.29 een ander
beeld zien dan als de standaardnorm door het systeem wordt bepaald (figuur 5.12), door
een enkele laag (5.18) of door de Hoge Raad (figuur 5.24). Evenals in voorgaande expe-
rimenten waarbij er beInvloeding plaatsvindt van rechters hoger in rang, is er geen spra-
ke van coördinatie, maar het aantal afwijzingen per tijdstap is na stabilisatie een stuk
minder. Waarom dit zo is wordt duidelijk als Cr ook gekeken wordt naar het verloop van
de normen.

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

bovenste rjj op 10 t:jdstappen gemeten overzitht van normen, daaronder- overvi-ht van uitspraken
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

bovenste rji op 10 tydsiappen gemeten dis'ibutie van normen, daaronder: distrthutie van uitspraken

Figuur 5.30 Verloop van bet totale systeem over de tyd by een simulatie met invloed van nor-
men van rechters hoger in rang, tie standaardnorm lokaal bepaald.

69

100

75

50

50 100 150 200

ftappen



Bij beinvloeding van normen door rechters hoger in rang ontstaat een duideijke schei-
ding van normen (figuur 5.30), zoals ook in voorgaande experimenten is te zien. Door-
dat de standaardnorm echter lokaal wordt bepaald (door een gewogen gemiddelde te
nemen van de normen van naburige rechters), heeft elke partij in een gebied haar eigen
perceptie van de standaardnorm. Zo kunnen er totaal verschillende gebieden ontstaan
met een andere normhantering, terwiji de meeste partijen tevreden zijn met een uit-

spraak.
De enige plekken waarop partijen we! in beroep willen, zijn die gebieden waarop

de standaardnorm verschilt van de norm van de rechter die de rechtszaak behandelt. De

standaardnorm is in dit geval alleen verschillend op de scheidingslijn van de afzonderlijk
ontstane gebieden, mits deze gebieden voldoende van elkaar verschillen. Dit is ook te

zien in figuur 5.30, waarbij er slechts op vier plekken consistent rechtszaken in hoger

beroep behandeld blijven worden.
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Figuur 5.31. Verloop van bet aantal aft :jzingen over de tzjd by een simulatie met een gecom-
bineerde invloed van normen van naburige rechters en recbters hoger in rang (ratio =0.5)

Tot nu toe heeft er altijd coördinatie plaatsgevonden bij experimenten waarbij er sprake

was van gecombineerde normbeinvloeding van naburige rechters en rechters hoger in

rang. Ms de standaardnorm lokaal wordt bepaald is dit wederom het geval (figuur 5.31).

Net zoals in figuur 5.26 is de variatie tussen de verschillende runs echter k!einer en ver-

loopt de coördinatie sneller dan in voorgaande experimenten. De gemidde!de tijdstap

waarop er geen aFwijzingen meer plaatsvinden is 25 (a = 7.7).
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Figuur 5.32. Verloop van bet totale aantal rechtszaken in wachtrjjen by een simulatie met een
gecombineerde invloed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio =
0.5), de standaardnorm lokaa/bepaa/d.

Het verloop van de grootte van alle wachtrijen tezamen is weergegeven in figuur 5.32.
Ook deze figuur geeft aan dat sprake is van een snellere convergentie die consistent is.
Doordat er het aantal afwijzingen snel convergeert, blijven de wachtrijen kleiner dan bij
andere experimenten.

•Ø000ØØØØ•(T)Q(i)000
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

bovenste r/: op 7 ( ::ji :1tJcn g.:et; erzicht van normen, aronler: crzitht van uitspraken
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bovenste ry: op 10 t:Ja'stappen gemelen disrributie van normen, daaronder: distrthutie van uitspraken

Figuur 5.33 Verloop van bet totale systeem over de tyd by een simulatie met een gecombineer-
de invloed van normen van naburige rechters en rechters hoger in rang (ratio = 0.5), de Stan-
daardnorm Iokaal bepaa/d.
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Bij de beInvloeding door rechters hoger in rang is gebleken dat partijen alleen in beroep
willen in gebieden die gekenmerkt worden door een abrupte overgang tussen gebieden
met een verschillende norm. In figuur 5.33 zijn deze abrupte overgangen alleen in de
eerste 50 tijdstappen zichtbaar. Doordat een deel van de normbeInvloedingwordt ver-

oorzaakt door naburige rechters, zullen de abrupte overgangen die veroorzaakt worden
door de beInvloeding van rechters hoger in rang langzaam steeds minder contrasterend
worden en uiteindelijk resulteren in een systeem waarbij elke rechter dezelfde norm
hanteert. Dat deze norm overal zeer streng is (rood), geeft aan dat er weliswaar grote
rechtszekerheid bestaat, maar dat dit ten koste gaat van de rechtvaardigheid.

5.5. Resumerend

Er is een aantal zaken waarop de resultaten van bovenstaande experimenten verschillen:

de doorstroom van de behandelingen in hoger beroep
• gecoordineerd; een soepele doorstroom van het aantal zaken in hoger beroep

• ongecoordineerd; dichtgeslibd doordat de wachtrijen blijven groeien
• soms gecoordineerd / soms ongecoordineerd

de sneiheid van de convergentie
• snel; bet systeem is snel gecoordineerd
• langzaam; het systeem is langzaam gecoordineerd

soms snel / soms langzaam
variatie in normen

• geleiddijke overgangen van gebieden met een verschillende normhantering
geen variatie; het systeem is eensgezind

• contrasterende overgangen van gebieden met een verschillende normhantering

Een samenvatting van de scores op deze drie eigenschappen is weergegeven in figuur

5.34.
De doorstroom van de behandelingen in hoger beroep—dat wil zeggen, het ver-

loop van bet aantal afwijzingen en daarmee de lengte van wachtrijen over de tijd—is

altijd gecoordineerd als er sprake is van een gecombineerde normbeInvloeding door na-
burige rechters en rechters hoger in rang. Als er slechts beInvloeding van rechters hoger

in rang plaatsvindt, blijven de wachtrijen groeien en slibt het systeem dicht. BeInvloe-

ding door enkel naburige rechters zorgt slechts voor een gecoordineerd systeem als de

standaardnorm lokaal wordt bepaald.
De snelheid van de convergentie is afwisselend hoog of laag, als de normbeIn-

vloeding wordt veroorzaakt door enkel naburige rechters, en de standaardnorm door bet
hele systeem of een enkele laag wordt bepaald. Als de standaardnorm wordt bepaald
door de Hoge Raad, zal er geen convergentie optreden bij naburige normbeInvloeding.
Een lokaal bepaalde standaardnorm zorgt voor een snelle convergentie als er sprake is

van eenzelfde type normbeInvloeding. De convergentiesneiheid is bijna altijd laag bij
enkel beInvloeding van rechters hoger in rang. De wachtlijsten blijven namelijk bijna
altijd groeien, en daardoor vindt er geen convergentie plaats. Een gecombineerde norm-
beInvloeding zorgt daarentegen altijd voor een snelle convergentie.
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De variatie aan normen hangt alleen af van het type normbeInvloeding en niet
van de berekening van de standaardnorm. Daarom verloopt de variatie van normen bij
verschillende berekeningen van de standaardnorm altijd op dezelfde manier. Bij beIn-
vloeding door naburige rechters ontstaan er geleidelijke variaties in het systeem, waarbij
er verschillen kunnen blijven bestaan tussen lagen onderling. Bij beInvloeding door
rechters hoger in rang ontstaan er gebieden met een verschillende normhantering, be-
grensd door contrasterende overgangen. Een gecombineerde beInvloeding zorgt voor
een systeem dat uiteindelijk volledig eensgezind is en waarin elke rechter dezelfde norm
hanteert. Er zal dus altijd coördinatie plaatsvinden, hoe de standaardnorm ook bepaald
wordt.

standaardnonn bepaald door totale systeem

beInvloeding door naburige rechters

beInvloeding door rechters hoger in rang

gecombineerde beInvloeding

standaardnorm bepaald per Iaag

beInvloeding door naburige rechters

beInvloeding door rechters hoger in rang

gecombineerde beInvloeding

standaardnorm door de Hoge Raad bepaald

beIrivloeding door naburige rechters

beInvloeding door rechters hoger in rang

gecombineerde beInvloeding

standaardnorm Iokaal bepaald

beInvloeding door naburige rechters

beInvloeding door rechters hoger in rang

gecombineerde beInvloeding

I A: doorstroom B: sneiheid convergentie C: variatie in

gecoordineerd snelle convergentie geleideijke overgangen
slibt dicht langzame convergentie geen variatie

soms coördinatie soms snel, soms langzaam contrasterende overgangen

Figuur 5.34. Overzicbt van de resultaten:A: score die bet meest voorkomi b/ de doorsi room
van de behandeling van rechtszaken in boger beroep; B: score die bet meest voorkomt b!j de
sne/heid van convergentie; C: de score die bet meest voorkomi by' de uiteindelxjke variatie in de
normen.
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6. Discussie

"Nothing was of any real value but respectable personal connections with the
higher officials, that was to say higher officials of subordinate rank, naturally."

Franz Kafka, The Trial (1925)

6.1. Inleiding

Dc resultaten laten zien dat coördinatie afbankelijk is van de manier waarop de stan-

daardnorm berekend wordt en de rnanier waarop de agenten elkaar beInvloeden. Dc

hoofdvraag die aan het begin van de afstudeerscriptie werd gesteld was: Is hiirarchische
cont role geschikt a/s coördinatietethniek in een multi—agentsysteem? Om deze vraag te be-

antwoorden, worden allereerst de uitkomst van de hypotheses besproken zoals opgesteld

in sectie 4.3.4. Hierna worth een concluderend antwoord gegeven op de hoofdvraag.

6.2. Uitkomst hypotheses

1. Een rechtssysteem waarin geen controleplaatsvindt, zal leiden tot een ongecoordineerd sys—

teem.

Zoals de resultaten van bet experiment in sectie 5.2 laten zien, blijkt deze hypothese

juist. De wachtrijen blijven groeien, omdat er continu rechtszaken worden afgewezen in

hoger beroep. Een partij gaat in beroep als het verschil tussen een uitspraak van een be-

paalde rechter en een uitspraak van de rechter met de standaardnorm een bepaalde
drempelwaarde overschrijdt. Dit verschil blijft echter constant, omdat ook de normen

van afzonderlijke rechters constant blijven. Als een partij dus eenmaal in beroep gaat, zal

deze dit gedurende het gehele experiment blijven doen. Controle door middel van
normbeInvlocding is dus een noodzakelijke voorwaarde voor coördinatie in bet gebruik-

te model.

2. Norm beinvloeding door hogere rechters zorgt voor een snellere coôrdinatie van bet systeem

dan wan neer rechters s/echts worden beinvloed door bun buren.

Deze hypothese blijkt onjuist. NormbeInvloeding door hogere rechters alleen zorgt
zelfs nooit voor een gecoordineerd systeem, tenzij de rechters in de Hoge Raad toevallig

dezelfde norm toegewezen krijgen tijdens de initialisatie van bet systeem. Dit resultaat

is opmerkelijk, in de zin dat de Hoge Raad in de echte wereld voor de rechtseenheid van

bet systeem dient te zorgen. Ook is het tegenintuItief dat controle van bovenaf nooit

voor coördinatie zal zorgen. Het resultaat valt echter goed te verkiaren.
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Als men kijkt naar de grafieken waarin normbeInvloeding slechts veroorzaakt
wordt door hogere rechters (bijvoorbeeld figuur 5.13), wordt duidelijkwaarom deze
uitkomst ontstaat. Dc rechters in de Hoge Raad 'stralen' hun norm door naar de rechters
in de gerechtshoven en vervolgens de rechtbanken. Hierdoor ontstaan er scherp afgeba-
kende gebieden met een verschillende normhantering. Het hangt van de bepaling van de
standaardnorm afwaar de knelpunten ontstaan. Bij een lokaal bepaalde standaardnorm
zullen er slechts op de grensgebieden knelpunten ontstaan. Bij de overige, meer globaal
berekende standaardnormen, zullen in een bepaald gebied ofwel alle partijen in beroep
gaan, of alle partij tevreden zijn.

NormbeInvloeding enkel door naburige rechters zorgt echter ook niet conse-
quent voor een goede coördinatie. Dit is alleen het geval als de standaardnorm lokaal
wordt bepaald. Deze combinatie is echter niet interessant voor de werking in de echte
wereld, omdat dit onderzoek over de invloed van biirarchisthe controle gaat. Bij enkei
naburige beInvloeding is hier geen sprake van.

Dat normbeInvloeding door naburige rechters wel kan helpen om het coördina-
tieprobleem op te lossen, wordt duideijk door te kijken naar de resultaten van gecombi-
neerde beInvloeding. Alle experimenten waarbij sprake is van een gecombineerde beIn-
vloeding tussen hogere rechters en naburige rechters, zorgen voor een gecoordineerd
systeem, ongeacht de manier waarop de standaardnorm berekend wordt. Dit effect
wordt veroorzaakt doordat allereerst de Hoge Raad voor de verschillende gebieden
zorgt, maar uiteindeijk de naburige normbeInvloeding deze gebieden 'egaliseert'. Het
systeem resulteert bij gecombineerde beInvloeding altijd in een rechtszeker systeem,
waarbij elke rechter dezelfde norm hanteert. Wel kan het voorkomen dat het resultaat
niet erg rechtvaardig is, doordat bijvoorbeeld de norm overal streng is.

3. Een standaardnorm bepaa/d door bet gemiddelde van de Hoge Raad zorgt voor de me/ste
coôrdinatie van bet systeem. Een /okaal bepaalde standaardnorm zorgt voor een ongecoordi-
neerd systeem.

Deze hypothese blijkt eveneens onjuist. Dc berekening van de standaardnorm heeft
minder invloed dan aanvankelijk aangenomen. Dc convergentiesneiheid bij gecombi-
neerde normbeInvloeding wordt weinig beInvloed door de verschillende berekeningen
van de standaardnorm. Slechts bij een lokaal bepaalde standaardnorm reageert het sys-
teem wezenlijk anders. Een lokaal bepaalde standaardnorm zorgt juist voor de sneiste
convergentiesneiheid, in tegenstelling tot wat aanvankeijk werd gedacht.

Een Iokaal bepaalde standaardnorm zorgt zelfs voor coördinatie als er sprake is
van naburige normbeInvloeding. Dit effect is echter logisch te verkiaren. Bij de overige
experimenten zorgt naburige beInvloeding voor een ongecoordineerd systeem, omdat er
geen interactie plaatsvindt tussen de verschillende lagen. Bij een lokaal bepaalde stan-
daardnorm is dit echter niet van belang, omdat deze standaardnorm ook door naburige
rechters wordt bepaald. In deze opzet is dus geen sprake van hiërarchische beInvloeding,
waardoor dit resultaat weinig interessant is voor het onderzoek naar de werking van hië-
rarchische controle.
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6.3. Hiërarchische controle als coördinatietechmek

Concluderend kan worden vastgesteld dat in het gebruikte model enkel hiërarchische
controle niet voldoende is voor een goede coördinatie. De beInvloeding door naburige

rechters is noodzakelijk om de al te sterke beInvloeding van bovenaf'te egaliseren'. Er is

dus een samenspel nodig met de beInvloeding van naburige rechters om uiteindelijk

voor een coördinerend effect te zorgen.
De conditie dat er lokale beinvloeding plaats moet vinden, lijkt vanuit het oog-

punt van multi-agentsystemen aannemelijk. Een multi-agentsysteem is immers per de-

finitie een model dat bestaat uit agenten die lokale operaties uitvoeren. De vraag is of

het ook aannemelijk is dat er in een daadwerkelijk rechtssysteem voldoende lokale inter-

acties optreden, om globale invloeden te egaliseren. Is bet zo dat rechters ook door na-

burige, sociale interacties worden beInvloed? Kijken rechters slechts naar uitspraken van

hogere rechters? Of hebben bijvoorbeeld vakbladen, waarin uitspraken van rechters in

bet hele land worden behandeld, meer invloed? Experimentele data van deze beide situ-

atie ontbreekt, en er kan slechts worden gegist naar een sluitend antwoord.

Een opvallend resultaat is dat de rechtvaardigheid van het systeem niet gewaar-
borgd is als er sprake is van normbeInvloeding van bovenaf. Een uitspraak is rechtvaar-

dig als de straf op een misdrijf niet te hoog of te laag is. Rechtvaardigheid is in dit geval

dus de absolute waarde van de uitspraken van de rechters in het systeem, die een recht-

streeks gevolg zijn van hun normen. Bij enkel beInvloeding van bovenafbepaalt de Ho-

ge Raad de normen van de overige rechters van het systeem. Maar zelfs bij een gecom-
bineerde beInvloeding hebben de hogere rechters nog een grote invloed. Het kan dan

voorkomen dat de uiteindelijk norm in het hele systeem zeer streng of zeer mild wordt.

Hoewel de rechtszekerheid dan wel gewaarborgd is, is de rechtvaardigheid hier in het ge-

drang.
Hiërarchische normbeInvloeding zorgt slechts dan voor een totaal gecoordineerd

systeem, als er ook sprake is van naburige normbeInvloeding. Het systeem raakt dan

volledig eensgezind en toont hiermee dus maximale rechtszekerheid. Dc door Wiarda
beschreven autonome rechtspraak lijkt in bet geval van gecombineerde beInvloeding
echter een pseudo-autonomie te zijn. Wat houdt 'autonomie' nog in als elke rechter de-

zelfde norm hanteert? Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit het geval is in de echte wereld.

Wellicht kan een model dat ruimte laat voor complexere individuele afwegingen hier

uitkomst bieden.

6.4. Het model

Een model is altijd een abstractie van de werkeijkheid. Het dod van het model is voor-

namelijk om de coördinatieprocessen te begrijpen, dus volgens Gilbert en Troitzsch is

deze abstractie hiermee gerechtvaardigd. Dit houdt echter wel in dat er minder gedetail-
leerd kan worden geconcludeerd wat de implicaties zijn voor de echte wereld. Rechters

in de echte wereld zuilen bijvoorbeeld niet altijd op exact dezelfde manier reageren op

sociale interacties. Ook is het model van het rechtssysteem zeif in de werkelijkheid an-

ders georganiseerd, omdat bijvoorbeeld de rechtbanken in de echte wereld niet uniform

zijn verdeeld over een gebied.
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Er zijn ook verschillen met de werkelijkheid, die directe consequenties kunnen
hebben voor de resultaten. Dc Hoge Raad is bijvoorbeeld gemodelleerd door een aantal
agenten, terwiji Cr in werkelijkheid maar één rechtbank op deze hoogste plaats zetelt. In
de onderzoeksresultaten wordt duidelijk dat bij normbeInvloeding enkel van bovenaf
altijd verschillende, sterk van elkaar gescheiden gebieden ontstaan. Dit fenomeen zal
echter nooit optreden in een model waarbij er zich maar één agent in de binnenste laag
bevindt. Dc agent zal in dat geval als enige zijn norm over het hele systeem 'verspreiden',
waardoor er volledige eensgezindheid ontstaat en daarmee altijd een gecoordinecrd sys-
teem.

Een ander verschil tussen model en werkelijkheid, zou het concept van de im-
plementatie van de standaardnorm kunnen zijn. De huidige manier waarop de stan-
daardnorm is geImplementeerd, is als een 'idee van consensus'. Dit idee kan voor elke
agent verschillend zijn, maar is bepalend voor bet feit of een partij in beroep wil. In de
echte wereld zou het zo kunnen zijn dat een partij slechts dan in beroep wil, als hij het
idee heeft dat de uitspraak voordeliger uit zal gaan vallen. De standaardnorm wordt dan
gezien als een maat voor 'succes in beroep'. In dat geval zal een partij altijd kijken naar
wat de rechters hoger in rang zouden doen. De standaardnorm van de Hoge Raad is dan
het meest bepalend, of misschien de standaardnorm van het gehele systeem. Dc stan-
daardnorm lokaal of door een laag bepaald, heeft in deze optiek weinig conceptuele
waarde. Welke definitie van de standaardnorm de juiste is, is nog onzeker en zal door
toekomstig onderzoek duidelijker kunnen worden.

Ms laatste een opmerking over de locatie van agenten. De plaats van een indivi-
duele agent in de hierarchic is erg bepalend voor de wijze waarop zijn norm wordt beIn-
vloed. Een agent met een strenge normhantering zal bijvoorbeeld meer worden beIn-
vloed als hij zich onderaan de hiërarchie bevindt. Zijn norm zal er uiteindelijk niet zo-
veel toe doen en wordt als bet ware gedicteerd door (lokale) consensus. Een norm van
een rechter in de top van de hierarchic kan echter grote gevolgen hebben voor de rest
van bet systeem. Hiermee rijst de vraag of in de echte wereld rechters in de Hoge Raad
een grote invloed hebben vanwege hun expertise, of simpeiweg vanwege hun positie in
de hierarchie. Ms de resultaten van het model de realiteit weerspiegelen, dan geldt bet
laatste.

6.5. Implicaties

Of de resultaten van dit onderzoek implicaties hebben voor de gemodelleerde fenome-
nen in de echte wereld, is nog de vraag. Volgens Gilbert en Troitzsch dienen de resulta-
ten van het model vergeleken te worden met de werkelijke resultaten. Ook Boella et a!.
(2005) steilen dat theorieën uit MAS-onderzoek de sociale wetenschap kan helpen be-
paalde sociale fenomenen te verkiaren. Echter, experimentele data van de onderzochte
processen in de ecbte wereld ontbreekt, en de abstractics zijn te groot om zinnige uit-
spraken over de gemodelleerde processen in de echte wereld te kunnen vaststellen.
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Naast de eventuele implicaties voor het rechtssysteem, kunnen de resultaten van
dit onderzoek wellicht wel worden toegepast op het gebied van agent based software
engineering. Deze relatief nieuwe manier van het programmeren van software maakt

gebruik van technieken zoals ontwikkeld in multi-agentsystemen. De achterliggende
gedachte is om de programmatuur op te delen in verschillende, autonoom opererende

softwaremodules. Deze modules kunnen op hun beurt weer opgedeeld worden in groe-
pen, die elk hun eigen taak of dod hebben binnen een complex softwareontwerp (Jen-

nings, Wooldridge, 2001).
Een belangrijk nadeel van deze techniek is dat het gedrag van bet totale systeem

onvoorspelbaar is.De resultaten van dit afstudeeronderzoek laten zien dat hiërarchische
controle voor meer zekerheid kan zorgen. Dit is echter slechts mogelijk als er ook sprake

is van lokale beInvloeding. Wanneer vergelijkbare processen als normbeInvloeding en

sociale hiërarchie een rol spelen bij een agentgebaseerd softwareontwerp, is bet af te

raden om de controle volledig door een kleine set hogere modules te laten verzorgen.
Dit leidt dan wel tot coördinatie op een lokaal niveau (vergelijk met de afgescheiden
normgebieden in het rechtssysteem), maar niet op globaal niveau (het gehele software-
ontwerp). Het lijkt dus nuttig om voldoende lokale interacties te laten plaatsvinden,

zodat er volledige coördinatie ontstaat.
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7. Conclusie

"I have not met one case of definite acquittal, andlhave met many cases of in-
fluential intervention."

Franz Kafka, The Trial(1925)

Het dod van deze afstudeerscriptie was om te onderzoeken of hiërarchische controle
ingezet kan worden als coördinatietechniek in een multi-agentsysteem dat gebaseerd is
op processen zoals die plaatsvinden bij civiele zaken in het Nederlandse rechtssysteem.
Met behulp van sociale interactie en normbeInvloeding, is het effect van hiërarchische
controle onderzocht in een computermodel, waarbij de parameterinstellingen van de
bepaling van de standaardnorm en de wijze van normbeInvloeding is gevarieerd.

Dc resultaten laten zien dat Cr inderdaad coördinatie mogeijk is, mits er sprake is
van een gecombineerde normbeInvloeding door enerzijds naburige rechters en ander-
zijds rechters hoger in rang. In dit geval resulteert het systeem in een eensgezind geheel.
Elke rechter hanteert dan dezelfde norm en zorgt hiermee voor rechtszekerheid in het
systeem. De rechtvaardigheid is hierbij echter niet gewaarborgd, aangezien het kan
voorkomen dat de gedeelde norm bijvoorbeeld erg streng is.

Een opvallend resultaat is dat als er sprake is van normbeInvloeding enkel door
rechters hoger in rang, het model een ongecoordineerd resultaat laat zien. Dit lijkt tege-
nintuItief, omdat de Hoge Raad in de echte wereld zorgt voor de rechtseenheid in Ne-
derland. BeInvloeding van naburige rechters is echter een noodzakeijke voorwaarde om
de effecten van beInvloeding door hogere rechters 'te egaliseren' en zo alsnog coördinatie
te bewerkstelligen.

Aangezien de resultaten volgen uit een model van een rechtssysteem, kan dit
afstudeeronderzoek ook worden gezien als een conceptuele oefening in de computatio-
nele rechtstheorie. Dit onderzoeksveld is nog jong en daarom zal toekomstig onderzoek
de resultaten in perspectiefmoeten zien te plaatsen.

Er is een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek. De resultaten zijn geba-
seerd op cen zeer geabstraheerde werkeijkheid. Een complexer model zal wellicht zor-
gen voor resultaten die de werkeijkheid beter benaderen. Er zouden dan daadwerkeijk
aanbevelingen kunnen worden gedaan voor rechtssystemen in de echte wereld. Men kan
bijvoorbeeld denken aan een uitgebreider model van de rechter, waarbij rekening wordt
gehouden met het feit dot zijn behandelde rechtszaak in beroep gaat. Dit zou bijvoor-
beeld een belangrijke factor kunnen zijn om zijn norm in meer of mindere mate aan te
passen.

Een rechtstreeks gevoig van een eventuele implementatie in een complexer mo-
del is dat computationele rechtstheorie als onderzoeksveld niet alleen de logica als fun-
dament moet zien, maar ook zeker de resultaten van onderzoek op sociologisch en psy-
chologisch vlak mee zou moeten nemen. NormbeInvloeding en hiërarchische controle
zijn bij uitstek sociologische aspecten. Sociologisch en psychologisch onderzoek kan dan
ook een grote rol spelen bij het modelleren en begrijpen van deze processen.
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Appendix

1. Simulatie
De simulatie is te starten op twee manieren, wat ook aangegeven wordt als het pro-

gramma zonder parameters wordt gestart:

java -jar simulation.Jar

Simulation Coherence 1.0 - graduation project

Usage: simulation start I file.txt

start - starts the simulation normally

file.txt - gathers data froni experiments defined in a file

Naast deze twee mogelijkheden kan het bestand simulation.jar ook worden gestart als

Jova applet voor gebruik in bijvoorbeeld internetpagina's.

1.1. Starten in de normale modus

De simulatie wordt in de normale modus gestart met behuip van het volgende com-

mando:

java -jar simulatiOfl.)ar start

1.2. Starten als applet

De simulatie kan als Java applet worden gestart door eenvoudigweg het programma

vanuit een internetpagina aan te roepen. Het volgende stuk code is geschikt voor de

meeste internetbrowsers:
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<!——[if !IE]>——>
<object classid="jova:Simulatjori.closs' type='opplication/x-jovo_opplet"

archive="simulatjon.jar width—"800" height=600">
<!-- Konqueror browser needs the following parcini -->
<param nome="archive" value"simulation.jor' I>

<object clossid="clsid:8AD9(840_04E_11D1_B3Eg_8O5F49g3..
width="800' height=600">

<poram name=code" value.'Simujotjon" I>

<param name="archjve" value='simulation.jar I>
<p>This browser does not have a Java Plug-in.</p>

</ob]ect>

<!--[if !IEJ>-->
</object>

1.3. Starten als dataverzamelaar

Met behuip van het volgende commando wordt de data verzameld van de experimenten
die gedefinieerd zijn in het bestand 'experimenten.txt

java -jar simulation.jar experimenten.txt

Dc simulatie stopt automatisch na het voltooien van alle experimenten.

1.4. Experimentenlijst

Een voorbeeld van een bestand dat éen experiment bechrijft:

250

20

25

10

II experiment 1

svg/vi sual izer. svg

data/rejects. data, tijdstoppen, afgewezen rechtszaken

dota/queuesize.doto, tijdstoppen, rechtszoken in

data/entropy. data, tijdstoppen, entropie

data/stdev.data, tijdstappen, standaarddevjatje

5, 25, 100, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 4, 0.25
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Op de eerste 4 regels van het bestand staan de parameters die voor elk experiment gel-

den. Deze parameters worden per bestand een keer gedefinieerd en zijn respectievelijic

• bet aantal tijdstappen dat een run duurt
• het aantal runs dat per experiment dient uitgevoerd te worden

• bet aantal tijdstappen tussen elk snapshot van het systeem
• het maximale aantal snapshots van het systeem

Na deze 4 regels worden de experimenten gedefinieerd. Een experiment bestaat uit 6

regels. Voor of na deze 6 regels kan een willekeurig aantal lege regels of commentaar
worden geplaatst. Commentaar zijn regels die beginnen met 'II'. Een experiment is als

volgt opgebouwd:

• de naam van het bestand waarin de snapshots van het systeem worden opgeslagen (de
bestandsnamen voor de verschillende runs worden als volgt bepaald: [naam van be-

stand] + [run] + [extensie van bestand] - achtereenvolgens worden deze bestandsna-

men dus: visualizerl.svg, visualizer2.svg, visualizer3.svg, etc.)

• de naam van het bestand voor bet aantal afwijzingen, met op dezelfde regel, door
komma's gescheiden, de legenda voor achtereenvolgens de horizontale en de verticale

as

• de naam van het bestand voor de totale lengte van de wachtrijen, met op dezelfde

regel, door komma's gescheiden, de legenda voor achtereenvolgens de horizontale en

de verticale as
• de naam van het bestand voor de standaarddeviatie, met op dezelfde regel, door

komma's gescheiden, de legenda voor achtereenvolgens de horizontale en de verticale

as

• 11 parameterinstellingen voor het experiment, op één regel, door komma's gescheiden:

• het aantal agenten in de Hoge Raad (binnenste laag)

• bet aantal agenten in de gerechtshoven (middeiste laag)

• het aantal agenten in de rechtbanken (buitenste laag)

• de mutatie van normen
• de mate waarin normen de uitspraak beInvloeden

• de mate van normbeInvloeding

• de afstand waarop agenten elkaar beInvloeden

• de verhouding tussen beInvloeding van naburige agenten (0.0) en agenten hoger-

op in de hiërarchie (1.0)

• de wijze waarop de standaardnorm wordt bepaald (0:gcmiddelde van de Hoge
Raad; 1: Iokaal bepaald; 2: gemiddelde van een enkele laag; 3:gemiddelde van bet tota-

le systeem)

• de afstand waarop agenten de standaardnorm beInvloeden in het geval van beIn-

vloeding door de Hoge Raad of lokale beInvloeding

• het rninimale verschil russen een uitspraak en de uitspraak van een rechter met de

standaardnorm, dat bepalend is of een partij in beroep wil gaan
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2. Van data naar grafieken

De data die verzameld is door de simulatie, kan worden omgezet naar grafieken in
.SVG-formaat met behuip van bet programma data2svg. Dit programma kan een enkel
databestand converteren, of een aantal databestanden die gedefinieerd zijn in een lijst:

java -Jar data2svg.jar

Data2svg - converts a list of files with data points to .SVG format

Usage: data2svg (file.data
I -l list.txt) folder value [-b]

file.data - a file to convert to a chart

-l list.txt - a file containing a list of data files to convert to charts
folder - folder (without trailing slash) in which the charts are saved
value - define maximum value on vertical axis (0 auto)
-b - save a bar chart instead of the standard line chart

2.1. Een enkel bestand converteren

Het volgende commando converteert een enkel databestand naar een grafiek in .SVG-
formaat in de map 'map':

java -jar data2svg.jar bestand.data map getal

Het getal etal' bepaalt de maximale waarde voor de verticale as. Ms dit getal op 0
wordt gezet, wordt de maximale waarde voor elke grafiek geijk gesteld aan de grafiek
met de hoogste waarde op de verticale as.

Het volgende commando doet hetzelfde als het eerste commando, maar maakt
van de data een bar chart (deze functie is gebruikt om de invloed van normen op de ver-
deling van de uitspraken weer te geven):

java -jar data2svg.jar bestand.dota map getal -b
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2.2. Een lijst van bestanden converteren

Het volgende commando zorgt ervoor dat een lijst ('—1) van bestanden ('bestanden.txf')

wordt geconverteerd naar grafieken in .SVG formaat, waarbij etal' de maximale voor

de verticale as bepaalt en de resulterende bestanden worden opgeslagen in de opgegeven

map ('map):

Java -jar data2svg.jar -l bestanden.txt map getal

Een lijst is een bestand dat op elke regel een bestandsnaam heeft staan. Regels van be-

standsnamen die beginnen met een asterisk (*), worden niet meegerekend. Een voor-

beeld van een lijst is als volgt:

rejects-experiment1 .data
* rejects-experiment2. data
rejects-experiment3 .data
rejects-experiment4 .data
rejects-experiment5. data

Dc resulterende grafieken die in één lijst staan, worden allemaal volgens dezelfde verti-

cale as geschaald. De dataset die de maximale uitwijking bevat, bepaald dus de schaal

voor alle andere grafieken. Naast de afzonderlijke grafieken van elk databestand, wordt

ook het bestand 'global.svg'gegenereerd, dat alle grafieken van de Iijst in één .SVG be-

stand bij elkaar voegt.

86


