
In de verhouding tussen rechterlijke macht en samenleving zit per

definitie een zekere spanning. Lange tijd werd  algemeen aanvaard dat

rechters vanuit een teruggetrokken positie – al dan niet gezeten in de

spreekwoordelijke ivoren toren – hun werk deden. Het eventuele

bestaan van een kloof tussen rechter en samenleving werd niet geproble-

matiseerd. Integendeel, er bestond een zekere consensus dat die

afstand juist de kwaliteit van het rechterlijk oordeel ten goede kwam.

Hoezeer daar ook over te twisten valt, voor de rechterlijke organisatie

als geheel leidde deze teruggetrokken positie tot verstarring. Het

onvermogen om te komen tot efficiënter en sneller werken en te vol-

doen aan de groeiende vraag naar rechtspraak in een snel veranderende

samenleving leidde ertoe dat vanaf begin jaren negentig een verande-

ringsproces werd ingezet dat tot op de dag van vandaag voortduurt.

Anno 2003 heeft de rechterlijke organisatie afscheid genomen van 

het prototype van de individualistisch opererende rechter die slechts

geïnteresseerd is in een juridisch-techisch goed vonnis. De rechter

van nu moet ‘produceren’, heeft regelmatig functioneringsgesprekken

en moet – veel meer dan vroeger – samenwerken met collega’s. 

Of met deze omvorming tot een moderne organisatie de kloof met 

de samenleving ook gedicht is of kleiner is geworden valt echter te

betwijfelen. Het lijkt alsof de rechterlijke macht meer dan ooit onder

vuur ligt, getuige de veelsoortige kritiek die de laatste jaren te horen is.

De werklast van rechters is onverminderd groot en een gerechtelijke

procedure betekent voor burgers en bedrijfsleven nog steeds een oefe-

ning in geduld. De soms gebrekkige of weinig op het geval toegespitste

motivatie van vonnissen is bepaald niet  bevorderlijk voor de acceptatie

van het rechterlijk oordeel. Ook in bredere kring dan enkel de proces-

partijen heerst vaak onbegrip over vonnissen, vooral in strafzaken.

Minstens zo verontrustend zijn de steeds veelvuldiger openlijk geuite

twijfels aan de onpartijdigheid van rechters, zoals – als een van de eer-

sten – verwoord door Paul Ruijs in zijn boek Wij zien u wel in de

rechtszaal. En wat te denken van de positie van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State wier onafhankelijkheid tot voor het

EHRM in Straatsburg wordt betwist?

Resumerend kunnen we stellen dat van de rechterlijke macht meer
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dan ooit wordt geëist verantwoording af te leggen tegenover de

samenleving over de wijze waarop zij haar taak vervult. Dit onderwerp,

dat zo nauw verbonden is met de legitimiteit van de rechtspraak,

komt in verschillende gedaanten terug in de artikelen in dit thema-

nummer. Daarnaast is er aandacht voor de rechterlijke afhankelijkheid

van deskundigen, voor de organisatorische veranderingen van de

afgelopen jaren, alsmede voor plannen om de instroom van rechtszaken

te beperken.  

In het openingsartikel constateren Huls, Mevis en Visscher dat rech-

terlijke beslissingen meer dan ooit bloot staan aan kritiek. Volgens de

auteurs zijn er goede redenen om de rechterlijke macht te bewegen tot

een klantvriendelijker houding: klanten, dat zijn zowel de deelnemers

in een concrete zaak als de samenleving als geheel. De auteurs

beschrijven verschillende manieren waarop de communicatie tussen

rechterlijke macht en zijn klanten zou kunnen worden verbeterd. De

belangrijkste is wel een degelijke motivatie van het vonnis.  Door zich

communicatiever op te stellen kunnen rechters de legitimiteit en aan-

vaarding van justitiële beslissingen vergroten bij zowel klanten als het

publiek.

Dan volgt een artikel van Kwak, die de verhouding tussen rechter en

samenleving in een metafoor vat.  De samenleving wordt gekarakteri-

seerd als een marktplein. Op dat plein jagen burgers vooral hun eigen

belangen na. Onderlinge relaties en loyaliteiten zijn continu aan ver-

anderingen onderhevig. Naast het marktplein staat een ivoren toren,

waarin de rechter huist. Hij is de degene die waakt over het algemeen

belang en die het marktplein tot een gemeenschap maakt. Maar de

andere kant van de medaille is dat voor de rechter paternalisme en

elitisme op de loer liggen. Moderne burgers zullen vraagtekens zetten

bij het rechterlijk gezag en eisen dat de ivoren toren wordt vervangen

door een glazen huis. De rechter dient zijn autoriteit te ontlenen aan

democratisch tot stand gekomen wetten en hij moet deze consequent,

objectief  en transparant toepassen. Maar omdat de wet zich niet zo

mechanisch laat toepassen zal de pragmatische rechterlijke professional

het glazen huis verlaten om meer flexibele en creatieve oplossingen te

vinden. Hij staat nu midden op het marktplein, nauwelijks beschermd
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tegen de krachten die daar heersen. Vaker dan voorheen zal de rechter

zich moeten verweren tegen aanklachten dat hij niet onafhankelijk is

en dat zijn oordelen politiek geïnspireerd zijn of ineffectief. Het is dan

ook onvermijdelijk dat de legitimiteit van het rechterlijk gezag in de

moderne samenleving nooit vanzelfsprekend zal zijn.

De nagenoeg totale afwezigheid van leken in de Nederlandse recht-

spraak is het onderwerp van de bijdrage van Malsch. Afgezien van een

korte periode tijdens en vlak na de Franse overheersing begin 19e

eeuw heeft Nederland nooit een jurysysteem gekend. De enige leken

die op dit moment een rol spelen in de Nederlandse rechtspleging zijn

mensen die over een specifieke deskundigheid beschikken. Vervolgens

komt de vraag aan de orde of en hoe de participatie van leken in de

rechtspleging zou moeten worden bevorderd. Ook bespreekt de

auteur enkele nieuwe initiatieven bedoeld om de kloof tussen rechters

en samenleving te verminderen. Ten slotte wordt betoogd dat rechters

in bepaalde opzichten meer leek zouden moeten worden om de

afstand tussen hen en de samenleving te verkleinen.

De Roos constateert eveneens dat de invloed van gewone burgers 

op de vervolging van delictplegers en op het uiteindelijke vonnis in

Nederland minimaal is. Hij stelt de vraag wat dit betekent voor de

geloofwaardigheid en legitimiteit van de strafrechtspraak. Meer

fundamenteel is de vraag of de strafrechtstheorie zich zou moeten

bezinnen op haar uitgangspunten. Bij de beantwoording van die vraag

moet rekening worden gehouden met de historische ontwikkeling van

het systeem en de beperkingen die daarvan het gevolg zijn. Zo zijn er

de beperkingen als gevolg van procedurele vormen en rituelen, beper-

kingen die voortvloeien uit de rechtsstaat en de bescherming van

grondrechten zoals het recht op een eerlijk proces. Ook beperkingen

inherent aan het grondwettelijke en professionele karakter van het

strafrechtsysteem moeten in ogenschouw worden genomen. Aan de

hand van een bespreking van het boek De veiligheidsutopie van Hans

Boutellier concludeert de auteur dat een fundamentele verandering

van het strafrechtelijk discours niet nodig is omdat het flexibel genoeg

is om de uitdagingen van de moderne tijd aan te kunnen. Wel moet

serieus aandacht worden besteed aan een grotere participatie van
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leken in de strafrechtsysteem en aan problemen voortkomend uit het

toenemend beroep op het systeem.

Het vraagstuk van rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid is

het onderwerp van de bijdrage van Eshuis en Ter Voert. In het artikel,

dat het resultaat is van twee onderzoeken door het Wetenschappelijk

Onderzoek- en Documenatiecentrum (WODC), staat de vraag centraal

hoe het recht op onpartijdige en onafhankelijke rechtspraak wordt

gegarandeerd en of bestaande checks en balances aanpassing behoeven.

Er wordt ingegaan op nevenwerkzaamheden van rechters en opvattin-

gen binnen de rechterlijke macht over compatibiliteit van bepaalde

nevenactiviteiten met de uitoefening van het rechterschap. Voorts is er

aandacht voor wraking en verschoning alsmede voor de houding van

de rechterlijke macht tegenover een zogeheten verschoningscode.

Traditioneel bezien Nederlandse rechters het vraagstuk van onafhan-

kelijkheid en onpartijdigheid vanuit het oogpunt van de insider.

Onpartijdigheid wordt gehandhaafd door naleving van ongeschreven

regels, terwijl onafhankelijkheid moet worden beschermd tegen

bemoeienis van buitenaf. Tegenwoordig moeten rechters aan hun

omgeving veel meer verantwoording afleggen over hun onafhankelijk-

heid en onpartijdigheid. De checks en balances moeten dus opnieuw

worden bezien. De nadruk op ‘ongeschreven regels’ en ‘vertrouwen’

voldoet niet meer in een steeds kritischer samenleving die niet alleen

eist dat de rechtspraak onpartijdig en onafhankelijk ís, maar dat de

rechterlijke macht die onpartijdigheid en onafhankelijkheid ook laat

zíen.

Brenninkmeijer bekijkt het vraagstuk van rechterlijke onafhankelijkheid

in internationaal (vergelijkend) perspectief. De onafhankelijkheid en

onpartijdigheid van rechtspraak is cruciaal voor de stabiliteit van

samenlevingen in een globaliserende wereld. De organisatie van

moderne democratische staten is gebaseerd op het concept van de

scheiding der machten, de trias politica. In Nederland heeft de nauwe

samenwerking tussen regering en parlement geleid tot een samengaan

van beide staatsmachten. Het is realistischer te spreken van een duas

politica met aan de ene kant de politieke macht en aan de andere kant

de rechtsprekende macht.  Maar zelfs deze verwaterde versie van het
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originele model van machtenscheiding lijkt – met name in het

bestuursrecht – meer fictie dan werkelijkheid. De grote politieke

invloed op de Raad van State als hoogste rechtsprekend orgaan in het

bestuursrecht leidt tot de conclusie dat er in Nederland veeleer sprake

is van vermenging van staatsmachten (‘promiscuity of powers’) dan

van machtenscheiding. Het is vooral onder invloed van de steeds

belangrijker wordende internationale gerechtshoven zoals het EHRM

dat Nederlandse politici worden gedwongen zich af te vragen of deze

situatie zich verdraagt met de beginselen van de democratische

rechtsstaat.

Nijboer richt zich vervolgens op een ander aspect van de rechterlijke

onafhankelijkheid, namelijk in hoeverre de rechter zich kan verlaten

op deskundigen, die met hun kennis van bijvoorbeeld geavanceerde

opsporingstechnieken een belangrijke rol spelen in de bewijsvoering.

De auteur doet dit aan aan de hand van een vergelijkende analyse van

gevallen van gerechtelijke dwalingen in Engeland en Nederland. Hij

merkt op dat de oorzaak vaak gelegen is in een combinatie van slecht

politieonderzoek en een gebrek aan controle op dit onderzoek.

Rechters vertrouwen teveel op vooringenomen forensische experts die

zelf onvolledig zijn ingelicht door de opsporingsambtenaren. Vooral

als er een bekennende verdachte is bestaat de neiging het bewijs-

materiaal in lijn van de bekentenis te interpreteren. Het komt echter

regelmatig voor dat mensen met een lage cognitieve ontwikkeling

onder druk van de politie met een valse bekentenis komen. Onder

verwijzing naar de Puttense moordzaak doet de auteur suggesties

voor een betere communicatie tussen juristen en niet-juridisch

geschoolde deskundigen.

Van Dijk en Lauwaars analyseren in hun bijdrage de grote veranderingen

in de organisatie van het gerechtelijk apparaat in de afgelopen jaren.

Zij stellen de vraag of de modernisering verbeteringen heeft opgeleverd.

Als het gaat om de kwaliteit van de rechtspraak moeten er enerzijds

maatstaven zijn voor de organisatie als geheel en anderzijds voor de

individuele rechter. Vanuit het perspectief van de samenleving is dan

niet alleen de juridische kwaliteit van belang, maar zeker ook snelheid,

de bejegening van procespartijen, consistentie en onafhankelijkheid.
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Vervolgens beschrijven zij de veranderingen die hebben plaatsgevonden

in de organisatie en ‘bedrijfs’cultuur, met daarbij aandacht voor de

nieuwe Raad voor Rechtspraak. Hoewel sommige veranderingen nog

te vers zijn om hun effect te kunnen nagaan concluderen de auteurs

dat aanmerkelijke vooruitgang is geboekt en dat er nog meer verbete-

ringen zijn te verwachten.

Van der Doelen ten slotte vraagt zich af hoe de rechtspraak kan overleven

in een tijd dat het publiek hogere eisen stelt, terwijl het gerechtelijke

apparaat in een permanente reorganisatie verkeert en met bezuinigin-

gen te maken krijgt. Door middel van beleid is nauwelijks grip te krijgen

op de groei van het aantal zaken dat voor de rechter wordt gebracht.

Maatschappelijke factoren als werkloosheid, bevolkingsdichtheid en

sociale cohesie hebben veel meer invloed. Deze maatschappelijke ver-

anderingen hebben geleid tot veranderingen in de organisatie van de

rechterlijke macht. Zo bestaat sinds 2002 de Raad voor de Rechtspraak

die verantwoordelijk is voor het budget, het management en kwaliteits-

verbetering, met daarnaast een politiek adviserende rol. De verant-

woordelijkheid voor het ontwikkelen van een strategie voor het

functioneren van de gerechtelijke organisatie als geheel ligt bij het

Ministerie van Justitie. Drie belangrijke elementen daarin zijn meer

verantwoordelijkheid voor de burger in de rechtspraak, een groter

aanbod van allerlei vormen van geschilbeslechting en een transparanter

systeem.
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