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Voorwoord

In 1997 hield de toenmalige Rotterdamse rechtbankpresident 

Mendlik een toespraak met de – juist voor een rechter – enigszins 

verrassende titel Over rechterlijke afhankelijkheid. Centrale stelling 

was dat een rechter niet solistisch werkt, maar onderdeel is van een 

groter organisatorisch geheel. Alleen rechtspreken onder de eiken-

boom kon de stamoudste wellicht nog in de tijd van de Batavieren, 

en de rechter in Nederland tot in de jaren vijftig. Maar dat lukt niet 

meer tegenwoordig. Rechters moeten onderling hun activiteiten 

afstemmen en bovendien samenwerken met het ondersteunende 

apparaat én de organisaties om zich heen: Openbaar Ministerie 

(O.M.), advocatuur, kinderbescherming, reclassering, deurwaar-

ders, notarissen, gevangeniswezen, enzovoort. De wisselwerking 

tussen de rechtspraak en deze ketenpartners bepaalt in hoge mate 

de kwaliteit van de Nederlandse rechtspleging, zoals blijkt uit de 

gang van zaken rondom de Schiedammer parkmoord en de discus-

sies over de uithuisplaatsingen in de jeugdzorg. Vanzelfsprekend 

hebben rechters de taak het (bewijs)materiaal dat tijdens een 

rechtszaak wordt gepresenteerd kritisch te beschouwen. Tegelijker-

tijd kunnen zij hun werk onmogelijk goed doen als zij niet kunnen 

vertrouwen op de professionaliteit van de niet-rechterlijke partners 

in de rechtspleging, en evenmin als er haperingen zijn in de samen-

werking en communicatie met deze partners.

Betogen zoals die van Mendlik zijn bepalend geweest voor de 

moderniseringsslag die de Nederlandse rechtspraak in de afgelo-

pen jaren heeft gemaakt. Jaren waarin noviteiten als budgettering, 

integraal management en kwaliteitssystemen hun intrede hebben 

gedaan in de Nederlandse rechterlijke organisatie. Deze moderni-

seringsoperatie is succesvol verlopen, zo kan worden opgemaakt uit 

het rapport van de commissie evaluatie modernisering rechterlijke 

organisatie (Commissie Deetman). De organisatie van de recht-

spraak is transparant en bestuurbaar geworden. De productiviteit is 

gestegen en de klanten zijn tevredener. De onafhankelijkheid van de 

rechter lijkt – in tegenstelling tot wat vooraf vaak werd voorspeld en 

gevreesd – daarbij onaangetast gebleven.

Wel worden in het rapport van de Commissie Deetman potentiële 

risico’s van de modernisering gesignaleerd. Zo heerst er onvrede onder 
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rechters over de werkdruk. Ook dreigt de rechterlijke organisatie te 

bureaucratiseren en als zodanig de rechters meer te belemmeren dan 

te ondersteunen. De rechterlijke arbeid en juridische kwaliteit moeten 

weer meer centraal komen te staan in de rechterlijke organisatie, zo 

stelt de commissie. Dat is een bekend geluid. In recente publicaties 

van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad van 

State, het CDA en ook in het coalitieakkoord van Balkenende IV wordt 

het versterken van de autonomie en beroepseer van professionals 

gezien als een probaat middel om problemen in tal van publieke secto-

ren (onderwijs, gezondheidszorg) op te lossen. Ook de kabinetsreactie 

op het rapport van de Commissie Deetman en de nieuwe strategi-

sche agenda van de Raad voor de rechtspraak getuigen ervan: er zal 

komende tijd veel worden geïnvesteerd in de juridische kwaliteit van de 

professionele rechter. 

Het enkel versterken van de (rechterlijke) professionals kent echter 

zijn evidente bezwaren. 

Het idee dat rechterlijke professionals over unieke vaardigheden 

beschikken, die enkel na jarenlange training onder supervisie kun-

nen worden verworven, leidt immers al snel tot een soort mystifi ca-

tie van het rechterlijke beroep, met als gevolg obscuur taalgebruik, 

hoge intellectuele toelatingseisen, selectie van charismatische 

personen, weerstand tegen specialisatie, ontbreken van hiërarchie, 

beroep als roeping, bescherming tegen concurrentie en verzet 

tegen standaardisering van besluitvormingsregels (Posner, 1999). 

In een dergelijke situatie kan het juridische meesterschap gemak-

kelijk doorschieten in een meesterschap in eigenzinnigheid. Bijna 

voorspelbare tegenreacties zijn dan pleidooien voor bijvoorbeeld 

het invoeren van lekenrechtspraak of het vastleggen van besluitvor-

mingsregels in computerprogramma’s - zodat de inzet van rechter-

lijke professionals kan worden beperkt. Een kansrijker remedie lijkt 

echter het werken aan een evenwicht tussen de rechtspraak en de 

omgeving. In het afgelopen decennium is rond de rechtspraak een 

grotere en zelfstandiger organisatie gevormd. De schaalvergroting, 

de moderne sturingsmodellen en de internationalisering waren 

de motoren achter deze ‘emancipatie van de rechtspraak’, zoals 

de Commissie Leemhuis het verschijnsel duidde. La bouche de la 

loi  heeft organisatorische tanden gekregen. Maar de rechterlijke 

organisatie is nog steeds relatief gesloten, en moet in de komende 

jaren de slag van beheren naar besturen maken. Tevens moet veel 

nadrukkelijker aansluiting met de omgeving worden gezocht. 
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Ook in de wetenschappelijke, rechtssociologische literatuur is er 

aandacht voor de wijze waarop de interacties tussen organisaties de 

kwaliteit van de rechtspleging beïnvloeden. Zo concludeert Niemeijer 

in zijn oratie (2007, p. 24-25) naar aanleiding van een vergelijking naar 

de wijze waarop de rechtspraak met mediation en schuldsanering is 

omgegaan: ‘Procedures variëren in de mate waarin zij de belangen 

van actoren dienen. Uiteindelijk zijn de belangrijkste actoren in dit 

opzicht echter niet de partijen zelf, maar vooral de professionals, zoals 

advocaten, rechters, schuldhulpverleners, mediators, et cetera. Proce-

dures ontwikkelen zich zodanig dat zij op de langere termijn voorzien 

in de belangen van deze professionals. Deze belangen zijn niet alleen 

persoonlijk maar ook institutioneel. Het contrast tussen de wijze 

waarop enerzijds mediation en anderzijds de Wet schuldsanering door 

de rechtspraak is opgepakt is illustratief. Dat is immers niet los te zien 

van het feit dat het bij mediation gaat om domeinbeperking van de 

rechtspraak en bij de schuldsanering om een domeinuitbreiding.’ 

Binnen de rechterlijke macht lijkt het besef groeiende dat de omge-

ving in belangrijke mate de kwaliteit van de rechtspraak beïnvloedt. 

In de onlangs verschenen Agenda van de Rechtspraak 2008-2011.

Onafhankelijk en betrokken komt dit prominent naar voren. Voor een 

maatschappelijk relevante en effectieve rechtspraak is het van belang 

dat vooral in complexe ketens (jeugd, straf) een goede logistieke 

ketenafstemming plaatsvindt, zo werd benadrukt. Daarbij wordt wel 

aangetekend: ‘Van partijen in de betreffende ketens mag verwacht 

worden dat zij de eigenstandige positie van de rechtspraak onderken-

nen.’ (Raad voor de rechtspraak, 2007, p. 27) 

Een ander voorbeeld is de rechtbank Rotterdam die in het recente 

verleden met het stadsbestuur de afspraak maakte om regelmatig 

aanwezig te zijn bij vergaderingen van de lokale veiligheidsdrie-

hoek. Uiteraard níet om het beleid mede te gaan bepalen. Wel kan 

de rechtbank zo organisatorisch inspelen op (wijziging van) beleids-

voornemens, bijvoorbeeld qua capaciteitsverdeling.

De rechtbank Utrecht wil zich de komende jaren meer systematisch 

op de omgeving gaan richten: ‘De “beleving” van de ketenpartners, 

de burgers en de justitiabelen is daarbij het uitgangspunt. We gaan 

niet meer vanuit onszelf denken maar stellen de klant centraal. (…) 

Als je je niet richt op de buitenwereld, loop je het risico dat je een in 

zichzelf gekeerde organisatie wordt. Die neiging hebben we toch al. 

We krijgen als rechtspraak niet vaak tegenspraak. Er is geen directe 

feedback. Dat zit niet in ons systeem gebakken, dus zullen we dat 

zelf moeten organiseren.’ (Wesseling, 2007, p. 2) 
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In dit themanummer organiseert Justitiële verkenningen de 

gewenste tegenspraak door de partners van de rechtspraak in beeld 

te brengen: de juridische beroepen (de advocatuur, de deurwaar-

ders, notarissen), het openbaar ministerie, de jeugdzorg, enzovoort. 

Hoe kijken die eigenlijk aan tegen de hedendaagse rechtspraak? Hoe 

verhouden ze zich tegenwoordig (organisatorisch) tot elkaar? De 

rechter wordt in zijn onafhankelijke positie in de praktijk begrensd 

door de (kwalitatieve) inbreng en verantwoordelijkheden van 

procespartijen en door de samenwerking met organisaties in de 

verschillende justitiële ketens. In hoeverre laat de rechtspraak zich 

iets gelegen liggen aan capaciteitsbeperkingen in de hulpverlening 

of strafuitvoering of aan de prioriteiten in (lokaal) veiligheidsbeleid? 

De bedoeling van dit themanummer is deze relatieve afhankelijk-

heid in beeld te brengen. Daarbij komen ook de percepties die bin-

nen de ketens bestaan van de rechter – en vice versa – aan bod.

In het openingsartikel onderzoekt Eshuis of het beeld van een 

productieketen een nuttige metafoor is om de civiele rechtspleging 

te karakteriseren en te analyseren. Het hele veld van geschilbeslech-

ting overziend lijkt het beeld van een delta toepasselijker. Toch kan 

de ketenbenadering inzicht bieden doordat het ‘productieproces’ 

wordt onderscheiden in een prejudiciële fase, de fase van het proces 

en de fase van executie van het vonnis. Enkel een fraai geformuleerd 

en gemotiveerd rechterlijk vonnis is niet voldoende om de kwaliteit 

van de rechtspleging te garanderen. In de prejudiciële fase spelen 

bijvoorbeeld advocaten en deurwaarders een belangrijke rol als 

‘poortwachters’ van het systeem. Partijen met kansloze claims 

of onrealistische verwachtingen worden ontmoedigd hun zaak 

voor de rechter te brengen, wat de effi ciëntie van de rechtspraak 

bevordert. In de fase van de executie zijn het professionals buiten 

de rechterlijke macht die in belangrijke mate bepalen of het vonnis 

daadwerkelijk ten uitvoer wordt gebracht. In de praktijk gebeurt het 

niet zelden dat de verliezer wint omdat de uitspraak simpelweg niet 

wordt nageleefd/uitgevoerd. 

Van der Doelen en Van der Vlis gaan vervolgens dieper in op de 

ontwikkelingen in de juridische beroepen van advocaat, notariaat 

en deurwaarder. De gelijktijdige invoering van marktwerking en de 

modernisering van de rechtspraak lijken de traditionele checks and 

balances te hebben aangetast, aldus de auteurs. Soms blijven zaken 

liggen tussen rechtspraak en de partners en raken burgers tussen 

wal en schip. In de ogen van de auteurs zou het ministerie van Jus-
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titie de relaties tussen deze professionals zodanig moeten ordenen 

dat het stelsel als geheel optimaal ten dienste van de samenleving 

en de burgers werkt. Het beleid op het gebied van de civiele rechts-

pleging is naar hun mening te veel op kokers en te weinig op ketens 

gericht. Impulsen voor een meer samenhangende aanpak door de 

minister van Justitie zijn mogelijk door richtinggevende, strategi-

sche beleidskaders, sturing door openbare prijs- en prestatiemaat-

staven en kwaliteitsbevordering door peer review.

De samenwerking tussen rechters en professionals in de jeugdzorg 

en kinderbescherming staat centraal in het artikel van Bruning. Zij 

schetst de veranderende rol van de kinderrechter in het afgelopen 

decennium, vooral met betrekking tot de maatregel van Onder 

Toezicht Stelling (OTS). De kinderrechter had voorheen een actieve 

rol en was zowel verantwoordelijk voor het besluit tot OTS als voor 

de uitvoering van de maatregel. Sinds 1995 heeft de kinderrechter 

een meer lijdelijke rol en bemoeit zich niet met de uitvoering van de 

OTS. De auteur analyseert de interactie tussen kinderrechters en 

de organisaties in de jeugdzorg en de kinderbescherming. Volgens 

de auteur kunnen jeugdrechters een belangrijke rol spelen bij de 

verbetering van de samenwerking tussen de verschillende actoren 

in de kinderbescherming. Voorts zal de taak van de kinderrechter 

in de nabije toekomst waarschijnlijk veranderen en ook, in het geval 

van problemen bij de uitvoering van een maatregel, geschilbeslech-

ting gaan omvatten.

Vervolgens richten we de aandacht op de onderlinge verhoudingen in 

de strafrechtsketen. Ippel signaleert de zeer beperkte rol van de rechter 

bij de executie van straffen. Dit lijkt vreemd als men de strafrechtketen 

beschouwt als een coherent geheel met een gedeelde verantwoor-

delijkheid van alle partners. Tegen de achtergrond van de drastische 

veranderingen in de Nederlandse strafrechtspleging betoogt de auteur 

dat de strafrechter een morele verantwoordelijkheid draagt voor de 

integriteit en kwaliteit van het gehele stelsel van strafrechtspleging. De 

idee dat Montesquieu’s ‘scheiding der machten’ hieraan in de weg zou 

staan, is volgens de auteur een misvatting.   

De verhouding tussen de zittende magistratuur en het O.M. komt aan 

de orde in het artikel van De Wijkerslooth. Hij analyseert deze relatie 

in de context van het totale krachtenveld waarin het O.M. opereert: 

tussen rechtspraak, politie, politiek en bestuur. Idealiter bestaat er 

een evenwichtige balans, die op grond van theoretische modellen 

ook realiseerbaar lijkt. De onderlinge verhoudingen zijn in de praktijk 
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echter complex en wijken in toenemende mate af van de theorie. 

De spanningen die daaruit voortvloeien zullen op de lange termijn 

de geloofwaardigheid van het O.M. ten opzichte van de rechtspraak 

schade berokkenen. De auteur stelt dat de oplossing van dit probleem 

aan de politiek is en dat ‘voortmodderen’ met management-oplossin-

gen niet aan te bevelen is.

In het laatste artikel onderzoekt Van Vliet de relatie tussen rechtspraak 

en reclassering als partners in de strafrechtketen. De reclassering 

neemt tegenwoordig niet langer een perifere positie in, maar is de 

afgelopen jaren nadrukkelijk deel gaan uitmaken van de keten. Belang-

rijke taken van de reclassering zijn objectieve advisering aan justitiële 

partners en toezicht houden op veroordeelden. De auteur meent dat 

de rechtspraak – meer dan andere partners in de keten – openstaat 

voor de systematische diagnoses en risicoanalyses die de reclassering 

kan bieden. Wel zou de rechtspraak niet alleen moeten kijken naar 

het beoogde effect van de straf op de vermindering van recidive. Het 

is volgens de auteur de moeite waard om meer te investeren in de 

samenwerking en communicatie tussen rechters en reclasseringsme-

dewerkers zodat de kennis over elkaars werk groeit.

F.C.J. van der Doelen* 

M.P.C. Scheepmaker 
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