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Hoe kan de rechtspraak maatschappelijk overleven in tijden van stij-

gende publieke en politieke verwachtingen, een niet geheel voltooide

moderniseringsoperatie en steeds krappere overheidsbudgetten? En

wat is de rol van de politiek daarin? Dat zijn de vragen die centraal

staan in deze beschouwing over de politieke grenzen van het stelsel

van rechtspraak in een democratische rechtsstaat. Want het is niet

alleen de rechter die met zijn vonnissen in toenemende mate grenzen

stelt aan het politieke en maatschappelijke verkeer. Ook de Minister

van Justitie (als initiatiefnemer binnen de wetgevende macht en als

financier) stelt in het kader van zijn stelselverantwoordelijkheid grenzen

c.q. geeft richting aan de wijze waarop het stelsel van rechtspraak

maatschappelijk dient te functioneren.  

In het onderstaande komt het volgende aan de orde. De naoorlogse

trends in Nederlandse civiele -, administratieve - en strafrechtspleging

wijzen uit dat het overheidsbeleid een relatief gering effect heeft op 

de groei van het aantal zaken dat aan de rechter wordt voorgelegd en

dat brede maatschappelijk ontwikkelingen doorslaggevend zijn. De

ingrijpende naoorlogse veranderingen – zowel in kwantitatieve als in

kwalitatieve zin – hebben ook de organisatie van de rechtspraak niet

onberoerd gelaten. Sinds 2002 zijn nieuwe politiek-bestuurlijke

verhoudingen van kracht. De Raad voor de Rechtspraak bekommert

zich om begroting, bedrijfsvoering en kwaliteitsbevordering van de

gerechten en de advisering aan de politiek. De Minister van Justitie

richt zich op de wetgeving, financiering en strategie van het stelsel

van rechtspraak als geheel. Drie belangrijke samenhangende bouw-

stenen voor een stelselstrategie zijn: een versterkte eigen verantwoor-

delijkheid van de rechtszoekende voor het verloop van de procesgang,

een verbreed aanbod van geschilbeslechting en tenslotte een vergrote

openbaarheid van het stelsel van rechtspleging. Het doorvoeren van

een dergelijke stelselstrategie duurt vele jaren en vereist grote

betrokkenheid en medewerking van de rechtsprekende macht.

De politieke grenzen van de
rechtspraak 
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De muis en de olifant

Op dit moment staat de rechtspraak onder toenemende druk. Bij de

strafsector zal een grotere instroom van zaken plaatsvinden, onder

meer door het veiligheidsprogramma. Ook het minder gedogen zal

extra procedures opleveren. Als gevolg van de toenemende aandacht

voor bestuurlijke handhaving zal de bestuurssector onder druk komen

te staan, met name door de toename van bestuurlijke boetes. Ook de

vreemdelingenkamers zullen voorlopig nog met een grote instroom

van zaken te maken hebben, ondanks het dalende aantal asielzoekers.

Hier is sprake van een na-ijleffect van de oude Vreemdelingenwet. De

indruk zou kunnen ontstaan dat de ontwikkelingen in de rechtspraak

louter worden gestuurd door het veranderende overheidsbeleid. Maar,

dat is te simpel. Er is sprake van een nauwe samenhang met allerlei

maatschappelijke ontwikkelingen die zelfstandig invloed uitoefenen op

de mobilisering van de rechter. Voor een goed begrip van de dynamiek

van de rechtspraak – en voor het juist prognosticeren van de te ver-

wachte instroom aan zaken – is het van belang om te weten welke

factoren dit dan allemaal zijn en wat het relatieve gewicht ervan is. 

Bezien we de naoorlogse ontwikkelingen, dan valt in de eerste plaats

op dat het aantal rechtszaken zich zeer rustig en geleidelijk ontwikkelt

tot ver in de jaren zeventig. Pas vanaf 1980 is er een onverwachte en

drastische stijging in de diverse sectoren, die pas midden jaren negentig

weer stabiliseert. De vraag is: welke factoren verklaren de groei en

vertraging van het aantal rechtszaken? Van Velthoven (2002) zette de

kwantitatieve gegevens van ‘het beroep op de civiele en administratieve

rechter’ over de afgelopen vijftig jaar op een rijtje en schatte het rela-

tieve gewicht van de diverse factoren met kwantitatieve analysetech-

nieken. Meer kwalitatief samengevat, komt hij tot het volgende beeld.

De burger wordt geconfronteerd met problemen die vooral samen-

hangen met toenemende bevolkingsomvang en afnemende sociale

cohesie. Gelijktijdig is er toenemende wet- en regelgeving die het

mogelijk maakt het geschil te juridiseren, hetgeen zich in het naoorlogse

Nederland relatief in sterke mate voordoet binnen het administratieve

recht. Het aanbod van advocaten leidt ertoe dat de burger gerechtelijke



135De politieke grenzen van de rechtspraak

procedures aanspant, hetgeen zich in versterkte mate voordoet

binnen de civiele rechtspleging. De hoge kosten van het proces en de

lange doorlooptijden van zaken bij de gerechten zijn de enige factoren

die de burger een beetje afremmen. Conform de verwachting hebben

de lange doorlooptijden van de gerechten een licht rantsoenerend

effect op de instroom van zaken. Als de gerechten de doorlooptijden

weten te versnellen, kunnen we derhalve verwachten dat er een aan-

zuigende werking van uit gaat. Verder is opvallend dat het complex

van buitengerechtelijke geschilbeslechting in dit onderzoek geen aan-

wijsbare invloed heeft op het mobiliseren van de rechter.

Voor de ontwikkeling van de strafrechtspleging is het van belang de

ontwikkeling van de criminaliteit te analyseren. Uit een analyse van

de naoorlogse ontwikkelingen blijken de pakkans en strafmaat slechts

een bescheiden bijdrage te leveren aan de verklaring van criminaliteits-

ontwikkeling. Deze justitievariabelen moeten het qua gewicht duidelijk

afleggen tegen maatschappelijke factoren, waarbij met name werkloos-

heid en sociale cohesie van belang blijken (Theeuwes, Van Velthoven,

1994).

De analyse illustreert dat de lange termijn ontwikkelingen in de

rechtspleging slechts in beperkte mate door het beleid van het

Ministerie van Justitie worden beïnvloed. De verhouding is als tussen

de muis en de olifant, die samen over een brug lopen, waarbij de muis

tegen de olifant zegt: ‘Wat stampen we samen lekker.’ De grootheden

die verwijzen naar Justitiebeleid (wetgeving, advocatuur, strafmaat)

hebben slechts een bescheiden effect naast de grote maatschappelijke

krachten (werkloosheid, sociale cohesie). Deze bevinding is van het

nodige politiek belang. Allereerst omdat het consequenties heeft voor

de financiering van de rechtspraak. Als er extra uitgaven voortvloeien

uit niet beïnvloedbare exogene ontwikkelingen, dan staat de rechtspraak

sterker bij het onderbouwen van financiële claims. Ten tweede omdat

deze analyses voorzichtig indiceren  – uiteraard gegeven de boven-

genoemde smalle marges van het Justitiebeleid – langs welke lijnen

het stelsel van de rechtspraak relatief het meest is te beïnvloeden Op

het gebied van het bestuursrecht moet vooral kritisch worden gekeken

naar de omvang en aard van de wet- en regelgeving. In het functioneren
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van de civiele rechtspleging blijkt de advocatuur een schakelfunctie te

vervullen. Voor de strafrechtspleging lijkt de door de onafhankelijke

rechter opgelegde strafmaat van belang. Dit inzicht is van belang voor

een stelselbeleid dat tracht de lange termijn ontwikkelingen via de

randvoorwaarden te beïnvloeden.

Bouwstenen voor een stelselstrategie

Niet alleen het aantal rechtszaken is veel groter geworden. De recht-

sprekende macht opereert vandaag de dag in een veeleisende en snel

veranderende omgeving. In het verleden konden rechters in een klein-

schalig landschap nagenoeg in eigen beheer zorgen voor snelheid van

afdoening, voor rechtsgelijkheid en voor een kwalitatief hoogwaardig

oordeel. De jurisprudentie was beperkt van omvang en inzichtelijk.

Maatschappelijke veranderingen voltrokken zich vrij langzaam, zodat

het bijhouden van vakkennis aan de ambachtelijkheid van de afzonder-

lijke rechter kon worden overgelaten. Het aantal zaken was te

overzien, en deze konden betrekkelijk snel worden afgedaan.

Tegenwoordig ligt dat anders. De samenleving verandert snel. Wet- en

regelgeving en de jurisprudentie zijn constant in beweging. De eisen

die justitiabelen stellen aan rechterlijke oordelen in termen van snel-

heid van afdoening zijn hoog. Grote belangen zijn daarmee gemoeid.

De ICT zorgt voor een revolutie in werkprocessen en maakt rechtsver-

gelijking door justitiabelen en detail en in een handomdraai mogelijk.

Bij en nascholing vraagt meer dan het zich thuis in de leunstoel buigen

over de vakbladen. 

Om de rechterlijke organisatie aan te laten sluiten op de omvangrijke

kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen is er de afgelopen vijf jaar

een omvangrijke moderniseringsoperatie op gang gezet. Tevens zijn er

nieuwe politieke en bestuurlijke verhoudingen gecreëerd via de Wet

Raad voor de Rechtspraak en de Wet Organisatie en Bestuur

Gerechten. De Raad voor de Rechtspraak heeft als taak te bevorderen

dat de gerechten hun rechtsprekende taak goed kunnen vervullen. De

wet heeft vier taken toebedacht aan de Raad: begroting en budgettoe-

kenning, bedrijfsvoering, kwaliteitsbevordering en tot slot advisering.
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Het is aan de Raad voor de Rechtspraak om te zorgen voor de wijze

waarop het stelsel zelf functioneert, waarbij met name gedacht kan

worden aan de productiviteit en de kwaliteit van het rechterlijk

functioneren.

De Minister van Justitie is in de huidige politiek-bestuurlijke constellatie

verantwoordelijk voor de wijze waarop het stelsel van rechtspraak

maatschappelijk functioneert en aansluit op de ontwikkelingen in de

samenleving. In de nieuwe beleidsmatig gestuurde opzet van de rijks-

begroting en verantwoording wordt dit aangeduid als ‘systeemverant-

woordelijkheid’. Centrale taken van de Minister van Justitie zijn het

zorgen voor een strategische visie op de richting waarin het stelsel

dient te bewegen, voor voldoende financiële middelen en voor een

adequaat inzicht in het functioneren van de rechtsprekende organisatie

onder verantwoordelijkheid van de Raad voor de Rechtspraak. 

Deze politiek-bestuurlijke verhoudingen bieden niet alleen de beste

kans dat de rechtsprekende macht zijn verantwoordelijkheid voor zijn

eigen organisatie en de prestaties daarvan jegens de burgers goed

oppakt. Het biedt ook mogelijkheden de gewenste politieke afstand ten

opzichte van de onafhankelijke rechter te bewaren, terwijl de politiek

gelijktijdig via de randvoorwaarden invloed uitoefent op de lange

termijnontwikkeling van het stelsel van rechtspraak als geheel.

Stelselverantwoordelijkheid is een abstracte term. De vraag is hoe 

een dergelijke abstracte benadering van praktische, politieke inhoud

kan worden voorzien. Economen analyseren systemen veelal in de

elementen vraag, aanbod en prijsvorming. Sociologen ontleden

samenhangen in termen van cultuur, structuur en interactie. Om

aansluiting te krijgen met het juridische vocabulaire ontleden we het

stelsel van rechtspleging via een drietal beleidsmatige uitgangspunten:

de rol van de rechtszoekende in het procesrecht, de inrichting van de

rechterlijke organisatie en de openbaarheid van rechtspraak. Ze vormen

belangrijke samenhangende bouwstenen voor de ontwikkeling van

een stelselstrategie.  
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Procesrecht

Er is groeiende politieke consensus over het uitgangspunt dat in de

toekomst de justitiabelen meer keuzevrijheid krijgen en zelf verant-

woordelijkheid gaan dragen voor de wijze waarop de procesgang

verloopt. Dit uitgangspunt zal dan ook in de toekomstige wet- en

regelgeving meer door gaan klinken. Enkele recente voorbeelden

kunnen dit illustreren. 

In 1999 werd de competentiegrens van de kantonrechter in civiele

handelszaken van vijf- naar tienduizend gulden verhoogd (Eshuis,

Paulides, 2002). De wetswijziging kan een succes worden genoemd.

De betreffende zaken worden door de kantonrechter sneller afgedaan

dan door de rechtbank. De keuzevrijheid met betrekking tot het

inschakelen van juridische dienstverleners wordt benut en de kosten

die partijen maken zijn gedaald. Ook de kortere en minder gecom-

pliceerde procedure van de kantonrechter dragen bij aan de kosten-

besparing, evenals de lagere griffierechten. 

In de strafrechtspleging is het streven om het O.M. de bevoegdheid te

geven sommige straffen en maatregelen op te leggen zonder tussen-

komst van de rechter. Het gaat om de bevoegdheid om via een zoge-

noemde strafbeschikking onder meer boetes, taakstraffen en voor-

waarden op te leggen. De strafbeschikking staat als het ware gelijk aan

een veroordeling bij verstek. Indien een verdachte het niet eens is met

een strafbeschikking kan hij ertegen in verzet gaan bij de strafrechter.

Dan volgt een volledige behandeling van de zaak op de zitting. Naar

verwachting zal een aanzienlijk kleiner deel van de verdachten verzet

aantekenen tegen een strafbeschikking dan het aandeel dat onder

huidig recht de transactie niet betaalt. 

Het terugdringen van de rol van de rechter en het herwaarderen van

de verantwoordelijkheid van de burgers, lijkt ook in het bestuursrecht

goed mogelijk. De rol van de  bestuursrechter kan aanmerkelijk worden

teruggebracht door kritisch na te denken over andere manieren van

regelgeving en rechtsbescherming. Bijvoorbeeld door het inbouwen

van standaard voortrajecten. In de WAO is bijvoorbeeld het ‘goeder

trouw’ principe voor werknemers en werkgevers uitgewerkt, hetgeen
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de instroom van geschillen bij de bestuursrechter aanzienlijk kan

beperken.

Bij dit alles dient voorop te blijven staan dat het voor de burger in

laatste instantie altijd mogelijk moet blijven om een zaak voor de

rechter te brengen. Om te bezien wat voor wegen burgers zoal bewan-

delen om hun recht te krijgen, verricht het WODC thans een groot-

schalig onderzoek. Via een enquête onder burgers wordt onderzocht

het totaal aantal (potentieel) juridische problemen, het tijdsverloop

van het ontstaan en oplossen van problemen, de buitengerechtelijke

geschiloplossingstrajecten, de doorloop naar en afhandeling door de

rechter, de inzet en uitkomst van de geschillen, de kosten van rechts-

hulp en tenslotte het vertrouwen in de werking van het rechtsstelsel.

Het onderzoek biedt aangrijpingspunten om te bezien op welke wijze

de keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de rechtzoekende

beleidsmatig de beste vorm kunnen worden gegeven.

Organisatie

Naast de zich sterk ontwikkelende rechtspraak heeft zich in de loop

van de tijd een gevarieerd patroon aan alternatieven ontwikkeld op de

verschillende gebieden van de rechtspleging. Tegenwoordig bestaat

een rijke delta aan civiele en administratieve geschilbeslechting, buiten

de advocaat en rechter om. Te denken valt aan de honderdtwintig-

duizend claims die tegenwoordig door rechtsbijstandverzekeraars

worden afgehandeld, aan de tienduizend klachten die worden voor-

gelegd aan de geschillencommissies consumentenzaken, de honderd-

duizend zaken die binnenkomen bij huuradviescommissies en de

vierhonderdduizend bezoekers van sociaal raadslieden. Daarnaast zijn

diverse ombudsmannen en juridische adviseurs van de vakbeweging

actief (Van Velthoven, 2002). Ook op het gebied van de strafrechtspleging

heeft zich een variëteit aan nieuwe strafrechtelijke interventies

ontwikkeld, naast het traditionele rechterlijke vonnis: sepots, halt-

afdoeningen, taakstraffen, schikkingen, transacties, de opkomst van

bestuurlijke boetes (Mulderzaken) enzovoort. 

Doordacht zal moeten worden hoe de verschillende varianten van
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geschilbeslechting en strafrechtelijke interventies dienen aan te sluiten

op het bestaande stelsel van rechtspraak. In verband met weerstand

en draagvlak is het interessant om bij wijze van illustratie te peilen

wat de bevolking vindt. Op welke wijze dient mediation te worden

ingezet als voorportaal van de rechtspraak? De overgrote meerderheid

van de Nederlandse bevolking is in het algemeen voorstander van ver-

plichte bemiddeling. Negentig procent van de mensen vindt het een

(zeer) goed idee om bij bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld burenruzies

en omgangsregelingen, een bemiddelingspoging verplicht te stellen

en slechts een zeer klein deel van de mensen (3% beoordeelt dit plan

als (zeer) slecht. Het is niet acceptabel als het O.M. zelfstandig gevange-

nisstraffen oplegt, maar zijn er nog andere grenzen en mogelijkheden

van de O.M.-afdoening? Uit de Justitie Issue Monitor blijkt dat het

publiek verdeeld is. Twee op de vijf mensen (39%) is het eens met de

stelling dat schikkingen een goed middel zijn tegen de hoge werkdruk

van de rechter. Bijna de helft van de mensen (48%) is het met de stelling

oneens. 

Vraagstukken op het gebied van de inrichting van het stelsel komen ook

voort uit de knelpunten op het gebied van de relatieve competentie,

de regels die zaken toewijzen aan een bepaald gerecht. Megazaken, de

bolletjesslikkers in Haarlem en allerlei bepalingen inzake gespeciali-

seerde colleges hebben ertoe geleid dat er inmiddels zeer vele uitzon-

deringen bestaan op de algemene regels van de relatieve competentie.

Als we de burger meer verantwoordelijkheid geven, dan zou die burger

in civiele en bestuurlijke zaken ook meer invloed moeten kunnen

uitoefenen bij het aanbrengen van zijn zaak voor een bepaald gerecht.

Uit de Justitie Issue Monitor blijkt dat het overgrote deel van de burgers

graag bereid is om een paar uur te reizen als daardoor hun zaak een

paar maanden eerder wordt behandeld. Gelden de grondregels van 

de relatieve competentie nog wel in een tijd waar afstanden een 

veel geringere rol van betekenis spelen, dan toen die regels werden

ontworpen, namelijk de tijd van de trekschuit en de diligence?

Uitgangspunt daarbij is en blijft dat de beschikbare capaciteit aan

geschilbeslechting, O.M.-afdoeningen en rechtspraak niet gehinderd

wordt door structureel achterstallig onderhoud of onderinvestering.
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De introductie van meer keuzemogelijkheden voor de rechtzoekende

bij schaarste van aanbieders leidt immers enkel tot hogere prijzen.

Wat dit betreft zijn de huidige uitgangspunten niet gunstig. Op dit

moment is er in de rechtsprekende macht nog sprake van achterstallig

onderhoud op het gebied van ICT, huisvesting en scholing, zoals de

begroting 2002 van de Raad voor de Rechtspraak illustreert. De finan-

ciële claims van de Raad zijn in de begroting 2002 niet volledig geho-

noreerd door de begrotingswetgever omdat er onvoldoende financiële

middelen beschikbaar zijn. Dit geeft de nodige spanning tussen de

staatsmachten. Thans wordt een ontwikkelgericht onderzoek naar 

het bekostigingsmodel verricht, waarvan de resultaten dit voorjaar

verschijnen. 

Openbaarheid

Om een meer gedifferentieerde opzet van het procesrecht en de orga-

nisatie van de rechtspleging goed te laten werken, zal het nodige moeten

worden gedaan aan de transparantie en openbaarheid van het stelsel

van rechtspleging, zodat de burgers en hun organisaties inzicht hebben

met wiens hulp ze een specifiek rechtsprobleem het beste kunnen

oplossen. Dit betekent dat ook de gerechten gegevens over hun

productiviteit en kwaliteit openbaar moeten gaan maken.

De Raad pakt dat moedig aan, bijvoorbeeld door de resultaten van

klantwaarderingsonderzoek van zes kleine gerechten openbaar te

maken (Prisma, 2002). Dit onderzoek laat zien dat er bij justitiabelen

grote tevredenheid heerst over de kwaliteit van de rechtspraak. Het

levert interessant vergelijkingsmateriaal op. De rechtbank Roermond

blijkt dan vrijwel op alle gebieden beter te scoren dan het gemiddelde

van de zes gerechten. En ook de bestuurssector en kantonsector worden

door de klanten significant beter gewaardeerd dan de gemiddelde

score van de sectoren. Het normeren via het gemiddelde is valide,

maar ook andere toetsstenen zijn mogelijk. Sommige advocatenkan-

toren hanteren bijvoorbeeld de norm dat negentig procent tevreden

moet zijn, omdat klanten anders om zich heen gaan kijken. Als deze

strenge norm wordt gehanteerd, dan lijkt het erop dat justitiabelen bij
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meer keuzemogelijkheden, een breder aanbod en betere inzichtelijkheid

‘met de voeten kunnen gaan stemmen’. Rechtzoekenden kunnen zich

gaan wenden tot de geschilbeslechter die zich het snelst en met het

meeste gezag aanbiedt. Uit de Justitie Issue Monitor blijkt dat ruim

acht op de tien mensen (82%) vindt dat rechtbanken inzicht moet

geven in het aantal zaken dat wordt afgehandeld. Informatie over een

eventuele achterstand bij de behandeling van rechtszaken en over hoe

lang het duurt voor een bepaalde zaak is afgerond moet volgens 90%

van de mensen beschikbaar zijn.

Het is dan ook belangrijk om de informatiepositie van de rechtszoe-

kende te versterken. In de Justitiemonitor zijn vragen gesteld naar de

wijze waarop een burger thans juridische hulp zoekt. Een derde van

de burgers blijkt wel eens juridische bijstand te hebben gezocht, waar-

bij de advocatuur de belangrijkste informatiebron is (51%), op afstand

gevolgd door de bureaus voor rechtshulp (21%) en de rechtsbijstand-

verzekeraar (18%). Deze kennis is belangrijk voor een eventuele vorming

van de (locale) juridische informatieknooppunten die moeten worden

opgezet om de rechtzoekende en de diverse aanbieders met elkaar in

contact te brengen. Zolang de verschillende actoren in de rechtspleging

krachtige initiatieven op dit punt achterwege laten zou de rijksoverheid

initiatieven moeten nemen tot verbetering van de publieksinformatie

aan (toekomstige) gebruikers over inhoud, condities en kwaliteit van

de rechtspleging. Dit kan bijvoorbeeld door subsidieverlening

(middels aanbesteding) aan een samenwerkingsverband van advoca-

tuur, rechtsbijstandverzekeraars en bureaus voor rechtshulp om een

goede infrastructuur voor (digitale) informatievoorziening te ontwik-

kelen.

Uitgangspunt voor het vergroten van de openbaarheid is dat er

betrouwbare gegevens zijn over de productiviteit en kwaliteit van

gerechten, procesvarianten, O.M.-afdoeningen en alternatieve vormen

van geschilbeslechting. Pas dan kunnen burgers een zinvolle keuze

maken. Betrouwbare informatie over wachttijden en doorlooptijden is

er thans nog niet. Gerechten zijn pas sinds 1 januari 2002 zelf verant-

woordelijk voor deze gegevens en hadden daarvoor een gering belang

om de zaken op orde te krijgen. Inmiddels heeft de rechtsprekende
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macht de aanzet voor een meetsysteem voor het rechterlijk functioneren

ontwikkeld (Lauwaars, Van der Doelen e.a., 2001), maar openbare

verspreiding van de gegevens is gevoelig. Met het oog op het behoud

van publiek vertrouwen betracht de rechterlijke macht – overigens

niet onbegrijpelijk – de nodige discretie met brede publieke discussies

over een mogelijk gebrek aan snelheid, rechtsgelijkheid, deskundigheid

en onpartijdigheid in de Nederlandse rechtspraak. In rechterskring

wordt in het verenigingsblad Trema voorzichtig gedebatteerd over

dergelijke gevoelige thema’s. Die terughoudendheid brengt vervolgens

wel met zich mee dat de rechtsprekende macht niet adequaat weet te

anticiperen op de risico’s van een accumulatie van negatieve ervaringen

en van massamediale morele hypes (De Groot-Van Leeuwen, 2001).

Het huidige publiek vertrouwen is gezond, maar niet zonder gevaren.

Uit de Justitie Issue Monitor blijkt dat een kleine meerderheid vindt

dat de rechter zijn werk goed doet. Dit percentage is in metingen over

drie jaar vrij stabiel (52-61%). De stelling dat de rechterlijke macht

voldoende aansluit bij de samenleving wordt door slechts een min-

derheid van 27% onderschreven. Ruim de helft van de bevolking

(54%) vindt dat de rechterlijke macht juist niet goed aansluit bij de

maatschappij.

Epiloog

De ontwikkeling van rechtszaken wordt vooral bepaald door buiten

het overheidsbeleid gelegen factoren, zoals bevolkingsdichtheid,

werkloosheid en sociale cohesie. Wil de Nederlandse rechtspraak

blijven functioneren op het huidige hoge niveau dat we gewend zijn,

dan moet allereerst op korte termijn het financiële fundament van 

het gebouw van de rechtspraak worden versterkt en veilig gesteld.

Gelijktijdig dient te worden nagedacht hoe een stevig gefundeerd

gebouw van de rechtspraak ook op de lange termijn slagvaardig kan

worden ingericht. In dit artikel worden bouwstenen voor een dergelijke

stelselstrategie aangedragen. De ontvouwde stelselstrategie schetst hoe

de politiek invloed kan uitoefenen op het stelsel van rechtspraak, zonder

direct in het vaarwater van de onafhankelijke rechter te komen. Met
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als uitgangspunten een recht op toegang tot de rechter, een voldoende

financiering van de capaciteit aan juridische geschilbeslechters en een

grote openbaarheid van prestaties en kwaliteit wordt de ontwikkeling

van een slagvaardig stelsel van rechtspleging bevorderd. Een stelsel

dat is gericht op het bevredigen van de maatschappelijke behoefte aan

gevarieerde en betaalbare vormen van juridische geschilbeslechting,

met daarin verdisconteerd een optimale omvang van de reguliere

rechtspraak. Zo’n stelsel heeft uiteraard een lange weg te gaan, maar

het kan geen kwaad om een lange termijn perspectief te schetsen. Uit

organisatorische overwegingen en de noodzaak om tot een cultuur-

omslag te komen, verdient het aanbeveling om voor een stelselont-

wikkeling langs deze lijnen een procesplanning te maken die misschien

wel een looptijd van tien jaar heeft. Van belang daarbij zijn natuurlijk

de reacties van het publiek, de politiek en de rechterlijke macht.

De burger lijkt wel iets te zien in een procesrecht met meer vrijheids-

graden en een verruiming van het aanbod. Een indicatie kan worden

gevonden in het antwoord op de vraag in welke maatregelen om de

snelheid van afhandeling van rechtszaken te vergroten men het

meeste vertrouwen in heeft. De maatregelen waarin men het minste

‘ziet’ zijn het verhogen van de kosten van een rechtszaak, de rechters

harder laten werken en het inzetten van computers om straf te bepalen.

Het meest lijkt men te zien in meer capaciteit voor de rechterlijke

macht. Op een goede tweede plaats komt het stroomlijnen van het

stelsel in termen van een eenvoudiger procesgang en breder aanbod

van rechtspraak. Er lijkt veel steun voor meer capaciteit van rechters,

een ruimer aanbod van alternatieven en een eenvoudige procesgang.

Dat zijn de kernelementen van de stelselstrategie. Minder steun is er

voor de efficiencymaatregelen (harder werken, meer computers,

verhoging griffierechten). 

De politieke discussie over dit vraagstuk lijkt nog in de kinderschoenen

te staan. De mogelijke consequenties van een ongeremde toegang tot

de rechtspraak zijn nog nauwelijks doordacht. Streeft de politiek naar

een zo groot mogelijke omvang van het rechterlijke domein in de juri-

dische geschilbeslechting? Met daarbij het risico dat de toestroom zo

groot wordt dat het stelsel aan zijn eigen succes ten onder gaat? Of
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definieert de politiek een meer selectieve invulling van de rechterlijke

kerntaken, waardoor de rechtspraak in kwantitatieve termen een meer

bescheiden, doch in kwalitatieve termen meer hoogwaardige rol ver-

vult? En in welke mate moeten we daarbij onderscheid maken naar de

diverse gebieden van de rechtspleging? Dit alles uiteraard in het licht

van de Grondwettelijke taak van de overheid voor rechtspraak te zorgen

(Holthuis, 2002). Zoals ook door Minister Donner van Justitie (2002) is

benadrukt tijdens de jaarvergadering van de NVvR afgelopen jaar:

‘Daarbij gaat het niet om het uitkleden van de rol van de rechter. Die

mag niet beperkt worden tot straffen, controle op de overheid en ove-

rigens de rol van ‘ziekenfonds’ in de civiele rechtspraak, voor huis-tuin-

en-keuken conflicten.

De politiek heeft de mogelijkheid om het stelsel via de randvoor-

waarden in de gewenste richting te sturen, maar zal daarbij nadrukkelijk

de rechterlijke macht in de discussie dienen te betrekken. De inbreng,

betrokkenheid en medewerking van de rechtsprekende macht zijn

onontbeerlijk, zoals omgekeerd de rechtspraak zijn domein niet kan

invullen zonder open oor voor samenleving en politiek. De rechtspre-

kende macht zal zich bestuurlijk-organisatorisch moeten bezinnen

hoe te reageren op deze potentiële ontwikkelingen. Zal er vergaande

taakdifferentiatie plaatsvinden en wordt rechter min of meer een

gewoon beroep? Of houdt men vast aan de professionele autonomie

en blijft het rechterschap als het ware een soort roeping? Of, om een

analyseschema van de eminente rechtseconoom en rechter Richard

Posner (1999) maar eens van stal te halen: cultiveert de Nederlandse

rechtspraak in de nabije toekomst de mystiek en mythe van de klassieke

professie door een obscuur taalgebruik, hoge intellectuele selectie-

eisen, selectie van charismatische personen, verzet tegen specialisatie,

ontbreken van hiërarchie, het afschermen tegen concurrentie en het

verzet tegen formaliseren van beslisregels? Of kiest de rechtsprekende

macht de weg van bijvoorbeeld meer specialisering, de introductie

van lekenrechtspraak en de introductie van geformaliseerde beslisregels

(Van der Doelen, 2000)? Het worden vast interessante tijden de

komende tien jaar. 
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