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De noodklok voor de
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Mr. dr. G.S.A. Di.1kstra is verbonden aan het Departement Bestuurskunde van de Universiteit Lei-

den. Dr. p. Nieuwenburg is universitair hoofddocent politieke filosofie bij het Instituut voor

Politieke Wetenschap van detelfde universiteít.

Een opvallend geluid klonk onlangs (halfseptemb4r zoro) in de media. Frits Bak-

k.r, d. presideit van de Haagse rechtbank, luidde op de relwisie de noodklok over - 97 -

d. kwaiiteit uan de rechtspraak. Hii stelde dat de onafhankelilkheid in het gedrang

dreigt te komen door proJuctie-eisen. Rechters krijgen, aldus_Bakker, een bepaalde

nld lrn een rechrszaak te behandelen. Hij stelt dat die-tijd veel te krap is. Het

g.uolg hiervan is niet alleen dar rechters zwaar ovefbelast raken, maar ook dat rech-

I"r, ,r"i., meer de volledige dossiers lezen en niet meer telfhun vonnissen schrijven'

Bij meervoudigekamerìittingen worden de dossiefs deels (Z) onder de rechters ver-

d..ld. nakk"r schetst een ontluisrerend beeld. PartÈjen mogen er immers vanuit

gaan dat de rechters (en bij een meervoudige kamer: alle rechters) h.t uolledige dos-

li., ook lezen. De volstrekt ongebruikelijke stap van Bakker toont aan d"t de nood

bil hem hoog gestegen is. Opvallend is voorts datzijnoprreden in de media niet

h..ft g.l.id toi grootr.halige veronrwaardiging en aandacht in de geschreven

media en tot grote beroering in de politlek.

De eersre vragen die het optreden van Bakker oproept, is ofzijn beweringen correct

zljnenook Jpg""r, uoo, "rd.r. 
g.rechten' Van een president van de rechtbank mag

*ord.r, u.rr".hr d", hij de waarheid spreekt. Er zljndan ook geen redenen om aan

zijn woorden te twijfelen. Aannemelijk ltlkt ook dht zijn uitspraken niet enkel

opg 
^nvoor 

de ua"gse rechtb"rrk. n"kk.r rprak dan ook in algemene termen engaf

dil. rrr"kk. productie-eisen als belangrijkste oor2aak aan. Hij stelde dat techt-

spraak een gewoon bedrijfis geworden.

De uitspraken van Bakker lilken op het eerste gezlcht haaks te staan oP de nad.uk

di. h., 
^fg.topen 

decennia Íigr opì.rhoging van de kwaliteit van de rechtspraak.

Wie de rvJbrir. van de Raad voor de Rechtspraak raadpleegt, ziet dat de nadruk bin-



BOEKEN; DE NOODKLOK VOOR DE RECHTERLTJKE MACHT?

Bcsruurswereruchcppen .. Nj 6,. 201o

nen de rech-terlijke macht steeds meer is komen re liggen op (waliteits zorg. rn d"eze
bildrage willen wrj enkele rapporren bespreken ai. i.""rg.ilppnjaren zijn versche_
nen over de kwalireit van onze...htrpr""k.

..p8 ..

Een eersre rapporr dat wij willen bespreken is afkomsrig van de commissie evalua_
de modernisering rechterhlk. otg"nisatie (commrssie Deetman) uìt zoo6.De Com-
missie Deetman had als opdracht om de in zooz inwerking gereden wet organisa-
tie en bestuur gerechten en de Wet Raad voor d. ,..htrp.Jf ,e .u"lrr.r.rr. Beide
werren vormen een uirwerking van de modernisering van de rechterlijke organisa-
tie,zoals voorgesteld in het rapport van de commissie Leemhrtis 1n..htrp."lk bil
de trld) utu ry98. Belangrijke veianderingen die door der. -.rg.uìrrg tot stand zijn
gebracht, hebben vooral te maken *.. d1 introductie van de ir"d rloo, de recht-

:pt:"k-." 
de invoering van de eigen verantwoordelijkheid van de gerechten voor de

bedrijfsvoering.-Bedrijfsmatiger werken, eigen u.r"rrrroo.d.rr1kh".id en verbete-
ring van de kwaliteit van de rechtspr""k',"ai.n sleuterbegrippen. o. commissie
Deerman stelt weliswaar dat de evaluade eigenrijk ,. u.olg làrrrr 1ro"l, wel vaker
het geval is bij een evaluade), maaris poritilfou., de kwaiíteit yan de rechtspraak.
De commissie srelt in haar aanbiedngsbriefdat de rechtspraak grot.nd".lri...
bijde trjd is en dat er geen redenen,ij-n tot drastische irrg..p.rl i? h.t u.rrri.rr_d.
stelsel. Ten aanzien van de bekostigingssystemadek rr.lr"d. cof.rmissie dat deze in
de praktijk naar behoren fu.r.tron".rt.n dan ook in tact dient fe bri]ven.

Plaatsr de commissie dan helemaal geen kanttekeningen ofcorlsrateert zr_1 punten
uanzorg? V/ieÌret rapporr van de Commissie Deetmarigoed lee't, met de op_..
kingen van Bakker in het achterhooftl, moer deze vr""gi.u.rrrg.nd beantwoorden.
De commissie Deetman (zoo6: r4)gaat in op her r"ppo* u".r dJvisitati.commissie
gerechten waarin een spanning wordt gesigrr"l..riùrr.r, werkdruk en kwaliteit.
wel wordt door deze visiratiecommissie eraan toegevoegd dat geen gevailen
bekend zijn waarin kwaliteirsgre nzenzijnou.rs.h"r.d.r,l z.rfà.rrti".rt d.
commissie Deerman datzlj inhet bijzonder is getroffen door klpchten van mede_
werkers van de rechtspraak over producriedwaig, bureaucratisdring en dreigend
kwaliteitsverlies.

gnlangs verscheen het Rapport Visitade gerechren zoro. De slottonclusie (zoro: 54)luidt dat de visitatiecommissie 
".r, 

ou.*-.g.nd positiefbeeld hdeft gekregen van
de onmikkeling van de kwalireitszorg binien d. g.r..ht.rr. o.a. -lrdt, door de
externe leden van de visiratiecommissie, 

""r, 
,o.g.-uo.gd dat dit ook geldt in verge_

h.ykng met andere professionele organisaties. oidarrk"s dit 
"lg..n.rr."oo.d..l ko"-t

de visitatiecommissie wel met een aanral kanttekening.rr.., í"rh.u elingen.Zo
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wordt gesceld dar een gerechtsbrede srrucrllur ontbreekt bq de meeste gerechten,
die her mogelilk maakt om over secrorgrenzen heen te k4ken. Met andere woor-
den, er is sprake van verkokering. ook wordt gesteld dat dp opstelling van het
gerechtsbestuur vaak re afwachtend is. Ten aanzienvande kwaliteit wordr opge-
merkt dat de normen voor kwaliteit naast kwantirarieve elementen ook meer kwa-
litatieve elementen zou moeten bevatren.

In het rapport wordt expliciet bevesdgd dat rechters nier a[tijd meer zelfhun von-
nissen en uitspraken schrijven, zoals Bakker aangaf. De corgrmissie stelr lenerlijk
(zoro: z5):"Zo vinàr.op steeds grotere schaal delegarie van rechterlijk werk plaars
aanjuridisch medewerkers, zoals het concipièren van vonnissen, instructie..." Ver-
wacht mag worden dat de commissie over dezevorm van'delegarie'scherpe kritiek
uit. Dat is echter niet het geval. Sterker nog, de commissie spreekt hierbg van'e[fr,-

cienc)rwinst'en pleit zelfs voor srerkere mate van delegade, De commissie maakt
zel6 een veelzeggende vergelijking met de ontwikkelingen binnen de torg, waar

praktijkondersteuners taken van arrsen overnemen.

De visitatiecommissie blgkt ook verder weinig oog re hebben voor de specifteke

positie van de onafhankelijke rechter binnen ons sraarsbesrel. De commissie pleit
voor een sterkere sturende rol van her gerechtsbesruur. De volgende passage (zoro:

rzJ uit het rapporr is daarbij tekenend voor de inhoud van [ret rapport. "Oude
opvattingen over de onafhankelijkheid van de individuele rechr.r en moderne
denkbeelden over de'principièle onbesruurbaarheid van professionals' kwamen

daar samen in de gedachte dat het bestuur vooral een soorq coórdinerend orgaan

russen zelfstandige secroren moesr zijn." Wie de onafhankelijkheid van de rechter-
Iijke macht hoog in her vaandel heeít, mag hopen dat de cómmissie zich enigszins
ongelukkig heeft uitgedrukt over'oude opvattingen over de onafhankelijkheid van

de rechterlijke machr'. Wie nog dezelÍlle pagina verder leest, kan niet anders dan
tot de conclusie komen dat de commissie het wel degehlk zo bedoeld heeft. Uit de

volgende passage wordt dir opnieuw duidelijk: De commissie merkt op dat "... de

op zichzelfjuiste vaststelling dat in professionele organisaties de kwalireit van het

eindproduct in hoge mate bepaald wordt door de kwaliteis van het werk van de

individuele professional, soms leidt tor de evident onjuisre gevolgtrekking dar pro-
fessionals dus gelegitimeerd zouden zljnnaar eigen (individueel) inzicht de nor-
men voor kwaliteit vasr ce srellen."

De kritiek van rechtbankpresidenr Bakker, die aanleiding vormde voor detebli-
drage, is niet mals. De beide hierboven besproken rapporrdn weerleggen de kridek
van Bakker niet. Beide rapporten gaan in op de spanning russen ourpurnormen en

"99"
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inhoudelijke (kwalitarieve) kwaliteit van de rechtspraak. Het rapport van de Com-
missie Deetman (zoo6J is hierin kridscher dan het rapport v4n de Visitariecommis-
sie zo1o, ondanks de constatering van Deetman dat de evaluAde uit zoo6 eigenlijk
te vroeg kwam en het feit dat het rapport van de Visitatiecorfimissie sramr uir zoro

nota bene hetzelíàe jaar van d. kritiek van Bakker. Wie verder kennis neemt van de

wijzevanfunctioneren en vooral van financiering van de rechterlijke macht (de

gerechten) moet constateren dat sprake is van een verregaande mate van outputsru-
ring(zieook de bekostigingsbesluitenJ. Het invoeren van een bedrijfsmatige over-

heid (in besuurskundige termen' New Public Managemend hlkt binnen de rech-

terlqke macht in sterkere mate te zijningevoerd (ofnegatiefì te zijn doorgeschoten)

dan binnen andere onderdelen van de pubheke sector. De reden waarom Bakker

veel stelliger kan zijn dan de beide besproken rapporten heeft waarschiinl4k vooral

te maken met de operationalisering van her begrip'kwaliteit'. Bakker kan als insi-
der, duidelijk uitspraken doen over de kwaliteit van de uitspraken van de rechter-

lilke macht. Echter, deze meer kwalitatieve invulling, valt moeilijk in rermen van

outputnormen uit te drukken. Inhoudelijke kwaliteit valt moeilijker in cijfers uit
te drukken dan productiviteit, output en de waag ofer wel ofgeen klachtenrege-

ling is. Zoals wel vaker naar voren komt bil outputsturing biinnen de publieke sec-

tor, ligt de nadruk vooral op datgene wat meetbaar is en niet zozeer op hetgeen

belangrijk is, maar niet in cijfers uitgedrukt kan worden. Oudanks hieronder
besproken rapporten die toch redelijk mild van aardzljn,valt ook, wie er goed naar

k4kt, de zorgvoor de meer inhoudelijke kwaliteit van de recFttspraak als probleem

oP.

Alle reden dan ook om de opmerkingen van Bakker niet voor kennisgeving aan te

nemen, maar uiterst serieus te nemen. Wanneer de inhoudeliijke kwaliteit van de

rechtspraak onder druk staat, komt niet alleen het vertrouwen in de rechterlgke
macht in gevaar, maar is ook de rechrsstaat in het geding. De rechrerlijke macht is,

evenals ande.e onderdelen van de publieke sector, geen bedrijf

Nog verontmstender is dat de visitatiecommissie niet ofnaqwelqks oog lilkt te
hebben voor de staatsrechtelijke positie van de rechter (ofin rermen van het rap-

port'de professional'J. onafhankelgkheid van de (individuele) rechter wordt doot

de visitadecommissie wijwel letterlilk beschouwd als een vetouderde opvatting.
Welk soort onafhankelijkheid daarvoor in de plaats komt is Qns niet duidehjk

geworden. Wij hopen dan ook van harte dat wij de commissie niet op alle punten
altijd even goed hebben begrepen.
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