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De onafhankelijke en onpartijdige rechter vervult dankzij deze beide 

– fundamentele – eigenschappen een steeds belangrijkere rol in onze

samenleving. Politici bekijken deze ontwikkeling met argusogen,

omdat de verhouding tussen de rechter en de politieke instituties

steeds een spanningsvolle is: waar ligt uiteindelijk de macht? Deze

zoektocht naar de betekenis van onafhankelijke en onpartijdige recht-

spraak begint in Venetië waar een eerste aanzet voor een stabiele staat

werd gegeven. De vermenging van staatsmachten vormde daar een

belangrijk thema, dat als rode draad loopt door de verdere ontwikke-

lingen. In een internationaliserende wereld blijkt de rechter een rol te

vervullen los van de staat, niet alleen als rechter op internationaal

niveau, maar ook nationaal. De Nederlandse politiek is verwikkeld in

een langdurige strijd met de taak van de bestuursrechter: kan dat echt

een onafhankelijke en onpartijdige rechter zijn, of is dat te bedrei-

gend? Een belangrijke rechtsprekende taak is sinds een dertigtal jaren

weggelegd voor de Raad van State, doch de wijze waarop die Raad

deze taak vervult ligt onder krachtige Europese en nationale kritiek.

De politiek blijft zich hierbij ongemakkelijk voelen en de kans is groot

dat Nederland voor de zoveelste maal internationaal op de vingers

wordt getikt, omdat de politiek de onafhankelijkheid en onpartijdigheid

van de rechter niet serieus neemt en er ook niet in slaagt om tot goede

keuzes te komen. 

In dit artikel wordt een reis gemaakt langs verschillende steden: In

Venetië vinden we de eerste aanzet tot een trias politica. In Brussel,

Luxemburg en Straatsburg doet zich de Europese invloed gelden. In

Den Haag zien we een weinig consistente benadering van de rechter

gedemonstreerd. Uiteindelijk blijkt Den Haag een internationaal

centrum voor rechtspraak te zijn: The Hague.

De onafhankelijke en 
onpartijdige rechter
Een internationaal perspectief
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Venetië

Het Dogenpaleis in Venetië kent niet alleen kerkers met een middel-

eeuwse somberheid, maar ook vele schitterend gedecoreerde zalen

die ieder een functie vervulden in de complexe organisatie van de

stadstaat Venetië: eeuwenlang centrum van handel en cultuur. Venetië

is een mythe als het gaat om de verhouding tussen de verschillende

staatsmachten. Democratische elementen waren aanwezig, maar ook

de rechtsstaatgedachte kwam er tot ontwikkeling. ‘Venetië’ staat niet

alleen voor het beeld van de gevleugelde leeuw, maar ook voor

Justitia: Venetië = Justitia, dit beeld staat niet alleen voor macht, maar

ook voor de rechtvaardiging van de macht. De organisatie van de

stadstaat Venetië heeft – totdat Napoleon eind achttiende eeuw deze

staat veroverde – model gestaan voor andere staten, zoals de

Republiek der Verenigde Nederlanden en de andere Europese staten

en de staten op het Amerikaanse continent die hun onafhankelijkheid

zochten. Tot op zekere hoogte is Venetië het symbool voor wat zouden

kunnen worden genoemd de kenmerkende basiswaarden van de

moderne westerse staat.

Hoewel juist op de grens tussen de achttiende en negentiende eeuw

en na de val van Venetië de ontwikkelingen van deze basiswaarden

verder is gegaan, mede gedreven door de Franse revolutie en de onaf-

hankelijkheidsverklaring van de VS, zijn in Venetië toch al de basis-

waarden van een stabiele staat herkenbaar, met name de spreiding

van de macht in de staat. Deze basiswaarden vormen deel van dat wat

de ‘Mythe van Venetië’ wordt genoemd en worden verbeeld in de vele

zalen van het Dogenpaleis met hun vele verschillende statelijke func-

ties. Bij een rondleiding door het Dogenpaleis springt in het oog, dat

in de toelichting voor toeristen bij de functies van de verschillende

ruimten gesproken wordt over ‘the promiscuity of powers’. Een klas-

siek thema als het gaat om de verhouding tussen de staatsmachten:

de basiswaarden komen onder druk te staan wanneer de verschillen-

de staatsfuncties vermengd raken.

Bij de spreiding van de macht in de staat vormt de plaatsbepaling van

de rechter, als zelfstandig orgaan binnen de staat, een van de belang-
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rijkste kwesties. Niet dat de onafhankelijke en onpartijdige positie van

de rechter onomstreden is. Het tegendeel kan eerder worden gezegd.

Machthebbers, zelfs binnen een democratische ordening, hebben

historisch gezien steeds de neiging om Justitia te ketenen en om haar

in te zetten voor versterking van hún macht. Het zwaard dat Justitia

hanteert, symboliseert immers de gerechtvaardigde machtsuitoefening

over mensen. Het proces voor de onafhankelijke en onpartijdige rechter

legitimeert de uitkomst ervan. Deze functie is wezenlijk voor de staat,

maar tegelijkertijd vormt de rechterlijke functie een bedreiging of

uitdaging voor de andere staatsmachten, omdat het niet zeker is dat

wat de andere staatsmachten willen ook door Justitia gelegitimeerd

kan worden.

Die andere staatsmachten zijn in de traditionele trias politica de

wetgever en het bestuur. De (grond)wetgever heeft de bevoegdheid

om door algemene regels, zowel de organisatie van de staat, de te

volgen procedures als de inhoud van het geldende recht vast te stellen.

Daarmee kan ook het kader waarbinnen de rechter functioneert vast-

gesteld worden. Het bestuur heeft tot taak om van dag tot dag te doen

wat er werkelijk in een samenleving moet gebeuren: dijken aanleggen,

een leger bewapenen, straatlantaarns laten branden en de hospitalen

laten functioneren. De taak van het bestuur in de huidige tijd is moei-

lijk. Mede gezien het vertekende beeld in de media lijkt het bestuur

van dag tot dag te falen in zijn kerntaken: de dijken zijn te zwak of te

laag, het leger flatert, de straatlantaarns flikkeren en de hospitalen

hebben vele wachtenden voor de deur. 

Het democratisch proces schenkt de burger steeds minder vertrouwen.

Daarbij speelt mee dat de bestuurlijke taak zo complex is geworden

dat wetgeving en bestuur in één hand zijn komen te liggen: van een

trias politica zijn wij een duas politica geworden en regering en parle-

ment houden elkaar in een monistische machtsgreep omkneld. Een

machtsgreep die berust op de werking van onze partijdemocratie.

Hoewel steeds weer een roep opklinkt om tot meer dualisme tussen

regering en parlement te komen, is het onwaarschijnlijk dat deze roep

echt gehoor vindt. Onze samenleving is zo complex geworden dat

regering en parlement wel tot een intensieve samenwerking moeten
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komen. Met de opkomst van de duas politica verschuift het traditio-

nele evenwicht in de staat: de noodzakelijke spanning is niet meer te

vinden in de verhouding tussen regering en parlement, maar ver-

schuift naar die tussen de rechter en het (democratisch) bestuur. De

spanning komt zo hoofdzakelijk te liggen tussen rechtsstaat en demo-

cratie. Rechtstatelijke en democratische legitimatie versterken elkaar

vaak, zwakken elkaar soms af, doch incidenteel botsen zij zodanig dat

de legitimerende werking van de staat ter discussie komt te staan. De

interferentie tussen beide vormt een van de belangrijkste staatsrech-

telijke vraagstukken.

Brussel, Luxemburg en Straatsburg

Venetië is nog slechts een mythe, de dagelijkse praktijk is die van

Brussel, Luxemburg en Straatsburg en zoveel andere (hoofd)steden in

Europa. De rol van Brussel is evident, omdat vanuit dat regeringscen-

trum vorm wordt gegeven aan de verbreding en de verdieping van de

Europese samenwerking, van Europa. Het Europese continent heeft

staatsrechtelijk gezien op dit moment een dubbele identiteit: ener-

zijds die van de soevereine Europese staat in wording, anderzijds die

van  intergouvernementele samenwerking tussen onafhankelijke

nationale staten in Europa. Met de oprichting van de Europese

gemeenschap hebben de lid-staten een deel van hun soevereiniteit

overgedragen aan de nieuwe supranationale organisatie. Deze laatste

woorden kwamen niet uit de mond van de betrokken regeringsleiders

en zijn ook nergens in een Europese verdragstekst terug te vinden. Zij

komen uit de mond van de Europese rechter: het Hof van Justitie in

Luxemburg en wel uitgesproken in de jaren zestig, toen het nog

slechts om zes staten ging. Deze verstrekkende rechterlijke uitspraak

heeft er niet aan in de weg gestaan dat vele tot dan toe zelfstandige 

– soevereine – staten op het Europese continent zijn toegetreden tot

de Europese Unie. De staat is als een leeuw met vleugels: heeft alle

macht, is soeverein. De uitspraak dat een deel van die soevereiniteit is

overgedragen vormt een onmogelijkheid: de gevleugelde leeuw wordt

gekooid en is daarmee zijn macht kwijt. Het was de Europese rechter
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die met een vooruitziende blik die kooi voor de lid-staten van de EU

gesloten heeft en daarmee de Europese samenwerking op een hoger

plan getild heeft. Ondanks de actuele heftige discussie over wel of

geen federatie, in de jaren zestig heeft het Hof van Justitie al een basis

gelegd voor een gemeenschap die veel meer is dan een intergouverne-

mentele samenwerking tussen – soevereine – staten.

Hiermee wordt duidelijk dat niet alleen op nationaal – Nederlands –

niveau de verhouding tussen rechter en democratisch bestuur een

spanningsvolle is, maar ook binnen de EU. Dit hangt mede samen

met een tweetal internationale ontwikkelingen. In de eerste plaats de

vorming van de Europese Unie zelf, waardoor het belang van de

nationale staat gerelativeerd is en steeds verder afhankelijk wordt van

de Europese Unie, die zelf in opbouw is. Het debat over de Europese

constitutie is in volle gang en het is onwaarschijnlijk dat de hoofdstro-

men van enerzijds intergouvernementele Europese samenwerking en

anderzijds federale Europese staatsvorming al tot een éénduidige uit-

komst zullen leiden. Het is als het mengen van water en olie, zeker in

een tijd waarin met de toetreding van zoveel nieuwe lidstaten de ver-

houdingen niet stabieler worden. Hoe dat ook zij, de Europese samen-

werking leidt tot een relativering van de nationale staat en daarmee

tot een herschikking van de constitutionele krachten. Democratie in

Europa, machtenscheiding in Europa, vormen omstreden thema’s. Er

is niet zonder meer sprake van een democratisch tekort, als wel dat er

sprake is van een diffuse situatie met een Europees parlement en

nationale parlementen ieder met eigen – soms niet op elkaar aanslui-

tende – taken en bevoegdheden. Ook in Europa is sprake van spreiding

van macht, doch het is niet eenvoudig om te denken in termen van

een trias politica. Zeker is dat de rechterlijke functie in Europa een

cruciale rol vervult: ook op Europees niveau is de werking van de duas

politica zichtbaar: Brussel en Luxemburg. Veel macht rust in Brussel

en bij de regeringsleiders van de lid-staten. Voor zover intergouverne-

mentele elementen in de Europese Unie zijn ingeweven, heeft het Hof

van Justitie ook geen rechtsmacht. Dit hangt samen met de drie-pei-

lerstructuur van de EU. In de eerste peiler vinden we hoofdzakelijk de

samenwerking die eerst in de EG plaatsvond en die gebaseerd is op de
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eerder genoemde supranationale structuur, met een beperking van de

soevereiniteit en een belangrijke rol voor het Hof van Justitie. In de

beide andere peilers (gemeenschappelijk buitenlands veiligheidsbeleid

en politiële en justitiële samenwerking in strafzaken) heeft het Hof

van Justitie geen, respectievelijk beperkte rechtsmacht toegekend

gekregen.

In de tweede plaats de globalisering van de samenleving. Zowel de

politiek, de economie,  de media als informatie winnen op globaal

niveau aan intensiteit. Met deze ontwikkeling neemt ook de betekenis

toe van globale structuren, waarbij juridische structuren een belangrijk

aandeel hebben. De ‘constanten’ van de rechtsorde ontwikkelen zich

steeds meer in een internationaliserend perspectief. Daarbij spelen de

mensenrechten een belangrijke rol, naast bijvoorbeeld humanitair

recht. Hoewel in deze tijd politiek een strijd wordt gespeeld tussen de

westerse cultuur en de islamitische cultuur, de westerse invloedssfeer

en de islamitische invloedssfeer, is het waarschijnlijk dat de mensen-

rechten uiteindelijk slechts één betekenis hebben, namelijk die van

universele rechten, die juist onafhankelijk zijn van westerse waarden

of islamitische, of welke waarden dan ook. In zekere zin komt de mens

in de wereldgeschiedenis zelf centraal te staan. De mensenrechten

vormen een fundamenteel rechtsstatelijk uitgangspunt, waarbij de

staat zelf niet meer een centrale positie inneemt: een rechtsstaat zonder

staat iets wat begrijpelijk is onder het Angelsaksische concept van the

rule of law. 

In Europa hebben de mensenrechten een impuls gekregen door het

Europese Verdrag inzake de bescherming van de rechten van de mens

en de fundamentele vrijheiden. Dit verdrag codificeert niet alleen de

mensenrechten, maar biedt op zich ook een garantie van onafhanke-

lijke en onpartijdige rechtspraak: het Europese Hof voor de Rechten

van de Mens in Straatsburg. Dit Hof functioneert in het ruime kader

van de Raad van Europa, waarvan onder andere ook Turkije en

Rusland lid zijn. De jurisprudentie van het Hof heeft geleid tot een

verdere uitwerking van de verschillende mensenrechten, maar ook tot

een versterking van de rol van de rechter. Het recht op toegang tot de

rechter, een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie,
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vormt één van de grondslagen van de rechtsstaatgedachte en is zelf

als mensenrecht beschermd.

Ondanks ‘Brussel’, ondanks ‘Luxemburg’ en ondanks ‘Straatsburg’, is de

nationale rechter essentieel voor de bescherming van de rechtspositie

van het individu. Er gaan wel belangrijke Europese en internationale

invloeden uit op die rechter, maar de decentrale rechtsbescherming

op nationaal niveau vormt het uitgangspunt. Het internationale kader

voor onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak op nationaal niveau

kan als volgt geschetst worden.

– Artikel 6 van het EVRM bepaalt onder meer dat een ieder recht heeft

op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak binnen een

redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdig gerecht dat

bij de wet is ingesteld. Daarbij kan het gaan om zowel strafzaken,

geschillen tussen particulieren en de meeste geschillen met de overheid.

In artikel 6 heeft het EHRM al interpreterend het recht op toegang tot

de rechter gelezen. Deze interpretatie berust op de rechtsstaatgedachte

van een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie. Het

EHRM heeft vervolgens in een (nog steeds groeiende) reeks uitspraken

aangegeven waar het bij die onpartijdigheid en onafhankelijkheid om

draait. Het EHRM is van oordeel dat het EVRM niet voorschrijft hoe

op nationaal niveau vorm moet worden gegeven aan de rechtspraak.

Er zijn ook vele verschillende benaderingswijzen van de onafhankelijke

rechtsprekende functie, waarbij in sommige Europese landen gewor-

steld wordt met het Venetiaanse thema van de ‘promiscuity of powers’.

Het EHRM toetst slechts of  het resultaat van de nationale rechtspleging

voldoet aan de eisen van artikel 6 van het EVRM. Hieraan kan nog

worden toegevoegd het vereiste van een ‘effective remedy’ van artikel

13 van het EVRM als het gaat om schending van de mensenrechten.

Dat betekent dat op nationaal niveau een effectieve voorziening moet

worden geschapen waar geprocedeerd kan worden over schending

van mensenrechten. Anders gezegd, de grote toestroom van zaken bij

het EHRM moet beperkt worden, door het bieden van voldoende

waarborgen op nationaal niveau. Dit geldt bij voorbeeld voor de

berechting binnen een redelijke termijn. 

– De Europese Unie staat los van het EVRM en is zelfs geen partij bij
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dat verdrag. Ook binnen de EU vormt rechtspraak op nationaal niveau

een belangrijke functie, met name omdat de particulier in beginsel

geen recht op toegang tot de Europese rechters (in Luxemburg) heeft.

De rechtsgang over de juiste toepassing van Europees recht loopt in

beginsel via de nationale rechter. Op Europees niveau ligt er daarom

een belang bij een deugdelijke vervulling van de rechterlijke functie

op nationaal niveau. Daarom is het ook volgens de jurisprudentie van

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een uitgangs-

punt van het gemeenschapsrecht dat de particulier recht heeft op

effectieve rechtsbescherming. Bij de invulling van dit recht kan het

HvJ in Luxemburg weer nauw aansluiten bij de jurisprudentie van het

EHRM in Straatsburg. Ook hier valt op dat het de rechter is die de

belangrijke stap heeft gezet om het recht op effectieve rechtsbescherming

tot beginsel te verklaren, een stap die vergelijkbaar is met die van het

EHRM bij het formuleren van het recht op toegang tot de rechter. 

Den Haag

Op nationaal niveau kunnen binnen de hiervoor beschreven kaders

zelf keuzes worden gemaakt voor de inrichting van de rechtsprekende

functie. Het belangrijkste punt daarbij is dat van de rechter vereist

wordt dat hij, hoewel onderdeel van de staatsorganisatie, een onafhan-

kelijke en onpartijdige positie inneemt. Het moge zo zijn dat wetgever

en bestuur in de duas politica steeds dichter tegen elkaar aangroeien,

rechtsstatelijke eisen – die zoals hiervoor bleek door internationale

rechters uitgelegd worden – leiden tot de noodzaak voor wetgever en

bestuur om afstand te houden ten opzichte van de rechterlijke macht.

In Nederland is echter nooit een duidelijke keuze gemaakt als het om

de plaatsbepaling van de rechter gaat. De Nederlandse houding ten

opzichte van onafhankelijke onpartijdige rechtspraak is altijd dubbel

geweest. Enerzijds heeft vanaf het begin altijd een ‘gewone’ rechter

rechtsmacht gehad in strafzaken en burgerrechtelijke geschillen:

kantonrechter, rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. Vanwege het

ontbreken van een mogelijkheid van rechtsbescherming tegen hande-

lingen van het bestuur zelf heeft de Hoge Raad uiteindelijk aan het
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begin van de twintigste eeuw ook rechtsmacht voor de gewone rechter

op het terrein van de onrechtmatige overheidsdaad aanvaard.

Vervolgens zijn er op bestuursrechtelijk terrein verschillende soorten

rechterlijke en semi-rechterlijke instanties bevoegd geweest.

Daaronder bevinden zich de inmiddels honderd-jarige Centrale Raad

van Beroep te Utrecht, het College van Beroep voor het bedrijfsleven

te Den Haag. Inmiddels is opgeheven het vrij uitzonderlijke College

van Beroep voor de Studiefinanciering te Groningen, dat aanvankelijk

startte als een soort annex van de uitvoeringsorganisatie van die

studiefinanciering. 

Een van de meest opmerkelijke semi-rechterlijke instanties vormde

wel de Kroon die bevoegd was om in wat werd genoemd ‘beroep op

de Kroon’ over de juiste rechts- en beleidstoepassing in een groot aantal

belangrijke bestuursrechtelijke geschillen (onder andere milieu en

ruimtelijke ordening en bijstandrecht) te oordelen. De Kroon, die

besluiten neemt in de vorm van een KB, een koninklijk besluit, wordt

gevormd door de Koning plus medeondertekenende minister. Dus

uiteindelijk ging het om een beroep op de meest bij het beleidsterrein

zelf betrokken minister. In die kroongeschillen werd de feitelijke pro-

cesvoering echter overgelaten aan een afdeling van de Raad van State

te Den Haag en in beginsel volgde de Kroon de adviezen van de Raad

van State, doch mocht daarvan afwijken. In de jaren tachtig van de

vorige eeuw oordeelde het EHRM dat deze rechtsgang niet voldeed

aan de eisen van artikel 6 van het EVRM in verband met onpartijdigheid

en onafhankelijkheid. 

Na enkele noodvoorzieningen is uiteindelijk in de jaren negentig van

de vorige eeuw de rechtsmacht neergelegd bij een door fusie nieuw

gevormde afdeling van de Raad van State: de Afdeling bestuursrecht-

spraak, die veelal in hoger beroep oordeelt over uitspraken die door

de ‘gewone rechter’, de rechtbank zijn gedaan. De Raad van State

drukt een heel eigen stempel op de bestuursrechtspraak, die ook heeft

geleid tot discussies over de rol die de Raad van State vervult. De Raad

van State is enerzijds een belangrijk adviesorgaan van het bestuur: de

wetgever en de regering en heeft gelet op die functie ook een samen-

stelling met een hoog politiek gehalte. Anderzijds zou de Raad van
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State als onafhankelijke en onpartijdige rechter in de zin van onder

andere artikel 6 van het EVRM moeten functioneren. Het EHRM heeft

in een zaak over de Betuweroute een nader onderzoek op dit punt

gelast en in de eerste helft van 2003 wordt een uitspraak in die zaak

verwacht. Deze uitspraak zal naar verwacht wordt een verdere verdui-

delijking geven van de Procola-uitspraak in een zaak tegen

Luxemburg, waarin de dubbelfunctie van de Raad van State aldaar in

strijd werd geoordeeld met artikel 6 van het EVRM. Het functioneren

van de Raden van State in verschillende Europese landen – België,

Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland en Spanje – vormt een duide-

lijke illustratie van het thema ‘promiscuity of powers’ zoals dat in

Venetië al opgeld deed. De Fransen zijn op dit punt heel duidelijk. In

het Franse staatsrecht geldt als uitgangspunt dat de rechtspraak over

bestuurshandelingen zelf deel behoort te zijn van de bestuurlijke

functie in de machtenscheiding en dat daarom ‘de gewone rechter’

onbevoegd is om over bestuursorganen een oordeel te geven. Dit

vormt een keuze die haaks staat op die in Duitsland. Toen na de

Tweede Wereldoorlog een nieuwe constitutionele ordening moest

worden opgezet, is – in aansluiting bij de Duitse rechtsstatelijke traditie

uit de negentiende eeuw – de rechterlijke functie als een belangrijke

waarborg gezien tegen de schending van fundamentele rechten

gedurende het Nazi-regime. 

In Nederland is nimmer een principiële keuze gemaakt, niet in de

Franse lijn, noch in de Duitse. Nederland heeft zich vrij principeloos

overgeleverd aan de ‘promiscuity of powers’ waar het gaat om de

vormgeving van de rechterlijke functie en tot op de dag van vandaag

bestaat daar geen breed verzet tegen. Hoewel de verkiezingsuitslag

van 2002 en de politieke instabiliteit die daaruit is voortgevloeid wel

als een belangrijke indicator kan worden beschouwd voor hoe niet-

Den Haag tegen de handel en wandel van Den Haag aankijkt.

Het jaar 2002 was een belangrijk jaar voor ‘de gewone rechter’ in

Nederland, omdat toen de reorganisatie van de rechterlijke macht zijn

beslag kreeg. Tot dat jaar had de Minister van Justitie een vrij directe

invloed op het reilen en zeilen van de rechterlijke macht. De rechters

zijn weliswaar individueel allen voor het leven benoemd, doch dat
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nam niet weg dat op de organisatie van de rechtspraak vrij direct

invloed kon worden uitgeoefend omdat het beheer van personeel en

financiën (p&f) volledig in handen van de Minister van Justitie lag.

Sinds 2002 is er tussen de minister en de rechter een Raad voor de

rechtspraak geplaatst, die het beheer van de rechterlijke macht onder

zijn hoede heeft. De minister heeft nog wel bevoegdheden in de sfeer

van budgettering, doch die bevoegdheid wordt ten aanzien van de

Raad voor de rechtspraak uitgeoefend, die op haar beurt de gerechten

aanstuurt. 

In Europees perspectief valt op dat de Nederlandse keuze voor een

Raad voor de rechtspraak op zich aansluit bij een bestaand beeld. In

de oude situatie kon in Nederland eigenlijk niet gesproken worden

van één rechterlijke organisatie, omdat ieder gerecht, tot en met het

kleinste kantongerecht zelfstandig functioneerde en daarmee ook

afhankelijk was van de verdeelmacht (p&f) die aan de minister toe-

kwam. In veel Europese landen bestaat er een orgaan als de Raad voor

de rechtspraak, die een intermediaire functie tussen het landsbestuur

en de gerechten vervult. In Nederland is echter wel gekozen voor een

model waarin de invloed van de minister op de Raad voor de recht-

spraak verstrekkend is. Daarbij is aansluiting gezocht bij de benadering

die in Noord-Europa gebruikelijk is, en niet bij de in Zuid-Europa

gebruikelijke grotere zelfstandigheid van de Raad voor de rechtspraak. 

Voor de Nederlandse situatie zijn nog twee andere factoren van

belang. In de eerste plaats vallen slechts de rechtbanken en gerechts-

hoven en enkele bijzondere bestuursrechtelijke colleges onder de

Raad voor de rechtspraak en niet de Hoge Raad en de Raad van State.

Dit doet wezenlijk afbreuk aan de positie van de Raad voor de recht-

spraak. De Raad voor de rechtspraak heeft bijvoorbeeld tot taak om de

rechtseenheid te bevorderen, doch ziet tegelijkertijd dat aan de top

van de rechtsprekende kolom twee instanties functioneren die buiten

haar bereik werkzaam zijn. Als er een advies gevraagd wordt over een

belangrijke kwestie, dan zal de stem van de Raad voor de rechtspraak

slechts klinken naast die van de Hoge Raad en die van de Raad van

State. 

In de tweede plaats is de constitutionele positie van de Raad voor de
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rechtspraak zwak. Gelet op het grote belang van een zelfstandige

rechtsprekende kolom naast wetgeving en bestuur zou verwacht

mogen worden dat de Raad voor de rechtspraak méér status heeft dan

die van een min of meer zelfstandig bestuursorgaan onder de vleugels

van de Minister van Justitie. Constitutioneel gezien zou het passender

zijn geweest om de Raad voor de rechtspraak in te richten als een

Hoog college van staat, zoals de Raad van State zelf is en ook de

Nationale ombudsman. Een hoog college van staat heeft wat betreft

personeel en financiën een veel zelfstandiger positie. Politiek Den

Haag wilde daar echter niet aan.

The Hague

Den Haag heeft internationaal gezien een belangrijke positie als vesti-

gingsplaats van onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instanties:

het Internationaal gerechtshof, het Joegoslavië tribunaal en het

Internationaal strafhof. Deze rechterlijke colleges vormen een illustratie

van wat hiervoor werd genoemd de opkomst van de rechtsstaat zonder

staat. Anders gezegd, de onafhankelijke onpartijdige rechterlijke functie

is in de zich Europeaniserende en globaliserende wereld van toene-

mende betekenis en wordt bovennationaal van belang. De waarborging

van de rechten van de mens (en het humanitaire recht), met inbegrip

van het recht op toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rech-

terlijke instantie is uiteindelijk geen nationale zaak, omdat te vaak

misbruik juist op nationaal niveau plaatsvindt. Met de verbreding van

Europa in oostelijke richting en met de eventuele toekomstige toetreding

van Turkije zal de behoefte aan ‘bovennationale’ instrumenten voor

de bescherming van mensenrechten alleen maar toenemen.

De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) heeft in

haar recente rapport De toekomst van de rechtsstaat ook geconstateerd

dat binnen de traditionele trias politica een verschuiving gaande is,

waarbij de rechterlijke macht in verhouding tot de andere staats-

machten aan belangrijkheid heeft gewonnen. De conclusie van de

WRR betreft de invloed die van rechtspraak uitgaat op het functioneren

van onze rechtsorde, die invloed is toegenomen ten opzichte van
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wetgever en bestuur. Hiervoor is gebleken dat in Nederland wetgever

en bestuur (parlement en regering) in een sterk monistische samen-

werking ervoor gekozen hebben om ten aanzien van de rechterlijke

macht zelf veel macht uit te oefenen en ten dele ook een verdeel- en

heerspolitiek te voeren, door aan de top van de Nederlandse recht-

spraak drie afzonderlijk functionerende organen in stand te houden.

In Nederland kan daarom niet gesproken worden van ‘de rechterlijke

macht’. 

Terugkerend naar de mythe van Venetië en de daarbij horende ‘pro-

miscuity of powers’, een stabiele democratische rechtstaat is gebaat

bij ‘separation of powers’ en in een Europeaniserende en zich globali-

serende wereld komt meer nadruk te liggen op de onafhankelijke en

onpartijdige rechterlijke functie. Op basis van deze ontwikkeling valt

te verwachten dat zich de komende jaren rondom de rechterlijke

functie in Nederland nog opmerkelijke ontwikkelingen zullen voor-

doen. Hoewel de reorganisatie van de rechterlijke macht van 2002 een

belangrijke stap was, is er nog zeker geen eindtoestand bereikt.

Probleem blijft de grote invloed van de politiek op de vormgeving van

de rechtspraak in Nederland. De Raad van State is een van de belang-

rijkste politiek/bestuurlijke organen in Nederland, dat bovendien als

een ‘old boys network’ van politici fungeert. De Raad van State vormt

het centrum van de Nederlandse regentencultuur. Het is evident dat

de politieke verankering van de Raad van State zodanig krachtig is dat

rationele en zelfs verdragsrechtelijke argumenten voor een ontvlechting

van politiek en rechtspraak in Nederland uiteindelijk weinig weerklank

hebben gevonden. Een rationele keuze vormt de volledige integratie

van de bestuursrechtspraak in de gewone rechterlijke macht.

Daarvoor zijn jaren her ook gedegen voorbereide plannen gemaakt.

De politieke bereidheid om aan die plannen uitvoering te geven is

gering en vrij onbekommerd wordt in Den Haag de ‘promiscuity of

powers’ bedreven. Dit ondanks het feit dat de discussie over de positie

van de Raad van State als rechterlijk college een intensiteit heeft

gekregen, die op zich al het onafhankelijk en onpartijdig functioneren

aantast.
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