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VOORWOORD 
 
 
 
Beste student(e), 
 
Welkom bij het vak Perspectieven op Recht. Voor je ligt de samenvatting van week 6 t/m week 8 van de 
voorgeschreven literatuur. Met deze samenvatting is geprobeerd om de belangrijkste punten uit de 
voorgeschreven lesstof overzichtelijk weer te geven. Onthoud echter dat dit werk niet gezien kan worden 
als vervanging van de lesstof, maar slechts als aanvulling bij het studeren. Lawbooks behoudt dan ook het 
recht de inhoud te bepalen, en is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de 
informatie. 
 
De uitwerkingen van de werkgroepopdrachten worden online gepubliceerd. Gebruik deze uitwerkingen 
uitsluitend om je eigen antwoorden na te kijken. De uitwerkingen verschijnen voor de werkgroepen op 
onze website en kun je downloaden op www.lawbooks.nl/jaar1uu. De bijbehorende nagekeken 
uitwerkingen worden gepubliceerd in het weekend nadat de laatste werkgroep van de laatste week van dit 
deel heeft plaatsgevonden. De uitwerkingen verschijnen op onze officiële website (lawbooks.nl) onder het 
kopje ‘De uitwerkingen’. Je kunt deze dan downloaden als PDF. Vervolgens wordt er om een wachtwoord 
gevraagd. Het wachtwoord dat hoort bij de uitwerkingen van dit deel is:  
 
A69570A 
 
Dit wachtwoord is alleen geldig bij dit deel en is uitsluitend bedoeld voor de eigenaar van deze 
samenvatting. Lawbooks wenst je een prettig cursusverloop, veel succes met studeren en natuurlijk ook 
veel succes op het tentamen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Lawbooks 
 
 
 
 
 
COPYRIGHT 
Op deze samenvatting rust een copyright. Het is ten strengste verboden om zonder de toestemming van Lawbooks 
deze samenvatting of onderdelen daarvan digitaal en/of fysiek te verveelvoudigen en/of te verspreiden. Bij inbreuk 
behoudt Lawbooks zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, aangifte te doen en een boete op te 
leggen op grond van onze algemene voorwaarden. Zie ook de algemene voorwaarden op de site (lawbooks.nl) voor 
verdere bepalingen inzake verveelvoudiging en verspreiding. 
 
 
SPONSORED BY 
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LITERATUUR (ARTIKELEN BLACKBOARD) 
 
Week 6: Empirie en de alledaagsheid van rechtspraak 
 
Wetenschappelijk schrijven 
 
Gebaseerd op: D. Janssen & L. van der Deijl, Schrijven voor de wetenschap: Academisch redeneren, 
structureren, formuleren en reviseren, Bussum: Coutinho 2019, p. 182-187. 
 
7.6 Samenvatting 
In deze korte paragraaf schrijven Janssen en Van der Deijl over de samenvatting (ja, zo eentje zoals je nu 
aan het lezen bent). Volgens de auteurs kan een samenvatting twee vormen aannemen: 

• Een samenvatting als tekstonderdeel; en 
• De zelfstandige samenvatting. 

 
We lichten beide vormen kort toe. 
 
Samenvatting als tekstonderdeel 
De samenvatting als tekstonderdeel probeert een belangrijk gedeelte van een tekst kort te weer te geven. 
Stel, je schrijft een uitgebreid onderzoek over onderwerp X, dan kan in de inleiding van het stuk 
bijvoorbeeld een samenvatting worden opgenomen over het onderwerp en de verwachtingen. De auteurs 
geven op pagina 183 en 184 twee voorbeelden. 
 
Zelfstandige samenvatting 
Een zelfstandige samenvatting brengt een langere tekst terug tot de kern, zodat je die tekst niet een 
tweede keer hoeft te lezen. Hierbij houdt een dergelijke samenvatting de structuur aan van de 
samengevatte tekst. De auteurs geven op pagina 184 een aantal adviezen die je moet volgen als je een 
zelfstandige samenvatting schrijft: 

• Deel te tekst op in verschillende onderdelen; 
• Stel een centrale vraag (zie het boek voor een voorbeeld): Een dergelijke vraag heeft een 

beschrijvend karakter; 
• Bepaal voor elk onderdeel de kernzin: Het is nuttig om een samenvatting te beginnen met een 

algemene kernzin. Deze vat het doel, de methode en het onderzoeksobject van een tekst samen; 
• Formuleer een onderzoeksvraag: De centrale vraag en de algemene kernzin leiden tot een 

onderzoeksvraag (zie het boek voor een voorbeeld); 
• Reconstrueer vervolgens de argumentatie van het stuk door de verbanden te benoemen tussen 

de kernzinnen van elk onderdeel.  
• Optioneel: benoem tot slot het belang van de samenvatting voor je eigenonderzoek of perspectief. 
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De tussenstand en hoe verder in de toekomst 
 
Gebaseerd op: B. Marseille, M. Smit, A. Akkermans, C. Bijleveld & M. Malsch, ‘Empirical Legal Studies 
in Nederland. Tussenstand en toekomst’, NJB 2020/2406, afl. 36, p. 2767-2773. 
 
1 Inleiding  
Empirisch onderzoek is belangrijk om het recht verder te laten ontwikkelen. Rechtswetenschappers zou 
de ruimte gegeven moeten worden om buiten hun traditionele paden te treden. Met behulp van empirisch 
onderzoek over de werking van het recht kunnen ze verder komen. Bij het maken of toepassen van de 
rechtsregels kan informatie over hoe het recht werkt in de praktijk van belang zijn, volgens de Groot. Door 
te kijken naar de vele bijdragen aan de Nederlandse Encyclopedie Empirical Legal Studies kunnen we 
aan de hand van drie bijdragen hiervan meer te weten komen over de toekomst.  
1. De encyclopedie weergeeft de manier van onderzoek naar de werking van het recht van de 

afgelopen 25 jaar en de bronnen die hierbij gebruikt zijn.  
2. De bijdragen vertellen meer over de kennis die verkregen is over het functioneren van het recht in 

de praktijk.  
3. Er wordt door middel van de Encyclopedie een blik geworpen op het ELS-onderzoek in Nederland 

en de eventuele toekomst hiervan.  
 
De Encyclopedie schetst geen volledig beeld van de werking van het recht in Nederland, maar in dit 
artikel is dit ook niet van belang. Er wordt met name gekeken naar de bruikbaarheid en achtergrond van 
het ELS-onderzoek over de afgelopen 25 jaar en er wordt aandacht besteed aan de toekomst.  
 
2 Context 
 
2.1 Onderzoek  
ELS staat voor Empirical Legal Studies, een geheel van studies waarbij onderzoek wordt gedaan door 
middel van empirische gegevens. ELS ligt binnen het snijvlak van sociale wetenschappen en het recht. De 
literatuur stelt dat er drie kenmerken van ELS zijn: 
1. ELS is een onderzoek dat vragen stelt over het recht, 
2. Die vragen worden in ELS beantwoord door empirische gegevens, 
3. ELS levert antwoorden op die juridisch relevant zijn.  
 
Volgens Bijleveld zijn er drie pijlers die een trias vormen binnen ELS. 
1. Onderzoek naar assumpties waarop het recht is gebaseerd.  
2. Onderzoek naar functioneren van het recht in de praktijk. 
3. Onderzoek naar de effecten van het recht.  
 
2.2 Groeiende betekenis 
ELS is nog vrij jong, vooral vergeleken met bijvoorbeeld rechtseconomie wat al heel lang bestaat. ELS 
staat dan ook de afgelopen jaren flink in de belangstelling. Een landelijke stuurgroep bracht via de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een rapport uit over ELS en het 
belang hiervan. Volgens het rapport is er een grote toename van het onderwijs en de leerstoelen die gewijd 
zijn aan ELS. Er zal de komende jaren veel geld, waarschijnlijk miljoenen, geïnvesteerd worden in ELS. 
 
3 ELS in Nederland 
Er zijn volgens de bijdragen in de Encyclopedie verschillende onderzoekstradities van het recht in 
Nederland en er zijn verschillen in de breedte van het juridische veld waarover gesproken wordt. In veel 
rechtsgebieden blijkt dat onderzoek tot stand is gekomen door praktijkvragen, met een grote rol voor het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). De vragen van deze instanties hebben 
het recht in beweging gezet, met veel onderzoek wat gedaan werd als gevolg van toezegging aan de kamer 
of een wettelijke verplichting.  
 
Er lijkt momenteel weinig theoretische belangstelling te zijn voor ELS-vragen. De wetenschappelijke, 
dogmatische en theoretische nieuwgierigheid naar empirisch onderzoek binnen de rechtswetenschap 
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neemt toe. De onderzoeksmethoden verschillen tussen de studies die genoemd zijn, ook door de 
disciplinaire achtergrond van de auteurs. Het bevragen van rechtssubjecten die niet zelf een aanvraag 
hebben gedaan of naar de rechter zijn gestapt is vaak onmogelijk, wat een selectie van bepaalde groepen 
mensen oplevert. Een ander probleem is dat bij empirisch onderzoek de respondenten belang kunnen 
hebben om uitspraken wel of niet te doen, waardoor niet altijd de volledige waarheid naar buiten zal 
komen.  
 
Volgens sommige auteurs zou er meer gestreefd moeten worden naar cumulatieve resultaten van een 
onderzoek. Er liggen volgens meerdere auteurs veel assumpties ten grondslag aan het recht die empirisch 
niet juist zijn. Het effect van wetten wordt zo regelmatig anders en beperkter dan van tevoren verwacht 
was.  
 
4 De rechtspraktijk 
Er is aan de auteurs van de Encyclopedie gevraagd in te gaan op de vraag van het belang van het door hen 
besproken onderzoek in de rechtspraktijk. De antwoorden die verkregen worden lopen zeer uiteen.  
 
Hebly en Lindenbergh stellen dat de werking van de wet alleen beoordeeld kan worden door onderzoek te 
doen naar wat zich in de werkelijkheid afspeelt. Empirisch onderzoek naar werking van de wetgeving is 
volgens hen niet relevant.  
 
Tollenaar stelt dat onderzoek op het terrein van sociale zekerheid vaak laat zien dat de instrumenten 
falen. Het is volgens hem niet verbazend dat wettelijke regels niet altijd het gewenste effect opleveren, er 
wordt vaak veel verwacht wat niet waargemaakt kan worden. De symbolische waarde is volgens 
Tollenaar groter dan het vermogen om gedragsverandering te realiseren.  
 
Niemeijer en Klein Haarhuis stellen dat de wetgeving twee succesfactoren heeft: uitvoering en toezicht, 
die beiden niet genoeg aandacht krijgen. Ook moet volgens hen meer aandacht komen voor het ‘potentieel 
van de beleidstheorie’. Een expliciete beleidstheorie zou de kwaliteit en opbrengst van latere evaluaties 
sterk verhogen volgens de twee.  
 
De Jager en Pavillon geven aan dat onderzoek bijna nooit is toegespitst op een specifiek soort regelingen, 
maar dat empirisch onderzoek naar effectiviteit van handhaving van informatieplichten schaars is. Het is 
lastig om te constateren wat voor de afzonderlijke wettelijke regelingen de problemen in handhaving zijn.  
 
Er hangt niet altijd een beperkte waarde aan het genoemde onderzoek in de praktijk, maar dit betekent niet 
dat ze ook gebruikt worden. Volgens Antokolskaia en Schrama is het belangrijk waar het onderzoek 
vandaan komt, de herkomst. Onderzoek van het WODC is bijvoorbeeld vaak van groot belang gebleken. 
De impact van onderzoek is volgens de twee wisselend. 
 
Volgens Van Dijck en Festjens is het moeilijk om vast te stellen wat er in de rechtspraktijk gebeurt met de 
resultaten van het onderzoek. Als de resultaten van onderzoek in de praktijk voorkomen, is er niet 
noodzakelijk een rechtstreeks verband en is de wisselwerking tussen empirisch onderzoek en juridisch-
dogmatisch onderzoek belangrijk. 
 
Malsch merkt in haar toevoeging over bewijs in het strafrecht op dat de uitkomsten van empirisch 
onderzoek die voordelig kunnen zijn voor de rechtspraak niet altijd in de praktijk worden opgemerkt. 
Boone geeft als voorbeeld dat onderzoek naar de strafoplegging lijkt te initiëren dat vrijheidsbeperkende 
straffen meer effectief zijn voor resocialisatie dan vrijheidsbenemende sancties. Volgens haar blijkt uit 
onderzoek dat degene die de beslissing over de sancties moet nemen vaak niet de volledige relevante 
informatie heeft. 
 
Het beeld van het ELS-onderzoek is door deze uitspraken redelijk genuanceerd. Het onderzoek kan goed 
gebruikt worden in de praktijk, maar met de daadwerkelijke toepassing van onderzoeksresultaten is het 
slechter gesteld. 
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5 Onderzoek in de toekomst 
Aan alle auteurs is de vraag gesteld op welke vlakken het toekomstige onderzoek zich zou moeten richten. 
Hierbij werden niet alleen inhoudelijke onderwerpen genoemd maar gaf men ook aan dat er veel behoefte 
is aan meer kennis over de werking van het recht in de praktijk. Er is volgens de auteurs nog veel 
onbekend op veel rechtsgebieden en ze stellen dan ook dat er meer beschrijvend onderzoek moet komen 
dat draait om het recht in de praktijk.  
 
Hermans geeft aan dat er bij massaschade veel behoefte is aan meer kennis over de werking van het 
recht, waarbij bijvoorbeeld een database handig zou zijn om alle gegevens betreffende massaschade in te 
noteren. Giesen geeft hetzelfde aan wanneer het aankomt op onderzoek naar de werking van het burgerlijk 
procesrecht. 
 
Door het recht in de praktijk in de gaten te houden en te onderzoeken kunnen veranderingen in de werking 
van het recht opgemerkt worden, een van de belangrijke redenen om meer beschrijvend onderzoek teweeg 
te brengen. Onderzoek zou volgens Giesen periodiek en niet eenmalig moeten plaatsvinden. Naast 
beschrijvend onderzoek zou er ook meer onderzoek moeten komen naar factoren die de werking van het 
recht kunnen onderbouwen. Er wordt ook veel gepleit voor verdiepend onderzoek als vervolg op het 
bestaande onderzoek.  
 
Volgens Hebly en Lindenbergh zou toekomstig onderzoek van belang zijn in bijvoorbeeld het geval van 
compensatie voor misdrijfschade. Volgens Stevens en Verhoeven zou toekomstig onderzoek belangrijk 
zijn wanneer het gaat om de rechtsbijstand bij verdachtenverhoor. Veel auteurs noemen specifieke 
onderwerpen bij de suggesties voor toekomstig onderzoek. De invloed van informatietechnologie op het 
functioneren van het recht is een veelbesproken onderwerp. Niemeijer en Klein Haarhuis stellen dat 
bijvoorbeeld de opkomst van big data en kunstmatige intelligentie het ELS-onderzoek zullen beïnvloeden. 
 
Hertogh vraagt zich af waarom sommigen wel en anderen niet gebruikmaken van het klachtrecht. 
Marseille is geïnteresseerd in welke factoren invloed hebben bij de beslissing van rechtzoekenden om wel 
of niet beroep in te stellen. Hiernaast is de wens om meer zicht te krijgen op de overwegingen van 
beslissers. Tot slot is er het belang om te kijken vanuit het perspectief van de gebruikers van procedures. 
Volgens Boone en Hermans moet dit perspectief in de toekomst meer betrokken worden bij onderzoek. 
Hierbij komt het belang van aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Er wordt weinig gepleit voor theoretisch onderzoek en meer aandacht voor onderzoeksmethoden. Volgens 
vooral Tollenaar en Wever is onderzoek dat verdergaat op eerder onderzoek belangrijk. Tollenaar geeft 
aan dat er meer pluraliteit moet komen in onderzoeksmethoden. Wever stelt dat er replicatie moet zijn van 
eerder onderzoek en Faure zegt dat er meer kwantitatief onderzoek moet komen met een betere registratie 
van data. 
 
Onder de auteurs is veel behoefte aan een beschrijvend onderzoek naar functionering van het recht. Een 
aantal auteurs vindt het belangrijk dat onderzocht wordt hoe het recht functioneert in de praktijk. 
Replicatie en kennisaccumulatie zullen volgens hen leiden tot betrouwbaardere onderzoeksresultaten.  
 
6 Conclusie 
Wat opvalt is dat ten eerste veel onderzoek beschrijvend van aard is en dat de behoefte aan dit onderzoek 
onder de auteurs erg groot is. Er ontbreekt nog veel informatie over het functioneren van recht. Ten 
tweede is er maar een beperkt beeld van het gebruiken van onderzoeksresultaten en de bruikbaarheid van 
het onderzoek. ELS zou kunnen worden aangevuld door meer theoretische onderbouwing van onderzoek 
en toename bij het gebruiken van geavanceerde onderzoeksmethoden. Om onderzoek in de toekomst te 
verbeteren moet meer voortgebouwd worden op onderzoek dat al gedaan is; het moet vervolgd worden.  
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Landkaartje 
 
Gebaseerd op: C.L. Quist: ‘Type vragen: Een landkaartje’. 
 
Inleiding 
Binnen het recht zijn er verschillende benaderingsmethoden. Binnen de rechtenstudie is de interpretatieve 
benadering veruit de belangrijkste, maar tegenwoordig wordt in toenemende mate erkend dat juristen ook 
met andersoortige benaderingen worden geconfronteerd, die van empirische, conceptuele of normatieve 
aard zijn. 
 
Landkaartje 
 

Descriptief (IS)              Normatief (OUGHT) 
 

 
 
Onderscheid tussen descriptief en normatief 
Het schema kan in twee helften worden verdeeld, wat het onderscheid aangeeft tussen descriptief en 
normatief. 

• Descriptief is gericht op het beschrijven van hoe de dingen zijn. 
• Normatief is gericht op het beschrijven van hoe de dingen zouden moeten zijn. Dit verschil wordt 

ook wel aangeduid als het onderscheid tussen ‘is’ en ‘ought’. Een misverstand dat vaak voorkomt, 
is dat het verschil tussen descriptief en normatief iets met tijd te maken heeft, maar daar staat het 
geheel los van. 

 
Type vragen 
De verschillende benaderingen zullen nu tegen deze achtergrond geplaatst worden. 
 
Tip van Lawbooks: De bovenstaande termen zijn misschien nog een beetje vaag, maar tijdens de cursus 
worden ze vanzelf duidelijker. 
 
Empirische benadering 
De empirische benadering is erop gericht om op systematische wijze, op basis van zintuiglijke 
waarneming, feiten en de samenhang tussen feiten vast te stellen. Vaak wordt een model (vereenvoudigde 
weergave van een deel van de werkelijkheid) opgesteld aan de hand van een theorie, om deze vervolgens 
door middel van systematische waarnemingen te testen, daarna in het licht van de uitkomsten daarvan aan 
te passen, en wederom te testen etc. Binnen de empirische benadering wordt een onderscheid gemaakt 
tussen: 

• Kwantitatief onderzoek: het grootschalig onderzoek, waarin de waarnemingsgegevens zoveel 
mogelijk in getallen worden uitgedrukt om vervolgens statisch te kunnen worden geanalyseerd. 
Dit soort onderzoek is dus gericht op het in kaart brengen van getallen. 

• Kwalitatief onderzoek: het kleinschaliger onderzoek, dat erop gericht is om de beleving en 
motieven van de betrokken personen vast te stellen (bijv. door middel van interviews en 
observaties). Dit soort onderzoek is dus gericht op het in kaart brengen van meningen. 

 
 

empirisch conceptueel interpretatief

rechtsinterpretatief

normatief
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Conceptuele benadering 
De conceptuele benadering is gericht op het analyseren van de inhoud van begrippen. Een (gedeeltelijke) 
analyse van de inhoud van begrippen noemen we ook wel een (partiële) conceptuele analyse van die 
begrippen. Ook een onderzoek, dat verder gaat dan enkel het analyseren van begrippen, maar waarin 
begrippen nader worden ontwikkeld (gestipuleerd), valt onder de conceptuele benadering. Er is dus in 
feite sprake van een continuüm tussen zuivere analyse aan het ene einde en een zuivere stipulatie aan het 
andere einde. Conceptueel werk ligt ergens in het midden van deze beide polen. 
 
Interpretatieve benadering 
De interpretatieve (ook wel: hermeneutische) benadering is gericht op het vaststellen van betekenissen. 
Het uitleggen van de betekenis van juridische teksten valt hier bijvoorbeeld onder. Ook wordt van ‘uitleg’ 
gesproken als het gaat om de vraag wat het recht voor een bepaald concreet geval vereist (rechtsvinding). 
De interpretatieve benadering ligt op de scheidslijn tussen descriptief en normatief. Dit komt omdat het 
recht in moeilijke gevallen vaak tenminste gedeeltelijk onbepaald is. Dit betekent dat de vraag wat het 
recht in dat specifieke geval vereist, slechts gedeeltelijk het vaststellen van de bestaande inhoud van het 
recht kan zijn (descriptief). Er zal met betrekking tot het onbepaalde deel morele evaluatie nodig zijn 
(normatief). 
 
Normatieve benadering 
De normatieve benadering is gericht op normatieve uitspraken doen over een bepaald fenomeen, ofwel het 
doen van uitspraken over hoe de dingen zouden moeten zijn. Dit zijn morele waardeoordelen. Men kan 
zich ten aanzien van dit soort normatieve stellingnamen afvragen of deze zich lenen voor argumentatie en 
discussie, aangezien deze subjectief zijn. Voorbeelden van normatieve theorieën zijn het utilisme en het 
kantianisme. Deze (ethische) theorieën zijn ontwikkeld om op een systematisch beargumenteerde wijze tot 
normatieve uitspraken te komen. 
 
Rechtspraak 
 
Gebaseerd op: Rechtspraak die ertoe doet. Rechters over rechtspraak anno 2016, Den Haag: Raad voor de 
rechtspraak 2016. 
 
1 Voorwoord 
Rechters hebben steeds vaker het gevoel dat ze geen echt verschil kunnen maken in zaken, of dat ze het 
conflict niet echt op kunnen lossen met interventie van een rechter. Dit is vooral het geval bij rechtszaken 
met onderliggende conflicten en belangen. 
 
Rechters willen wanneer ze interveniëren dat dit maximaal maatschappelijk effectief zal zijn, rechters 
hebben namelijk voor het ambt gekozen om de maatschappij te dienen. Een belangrijk punt waaruit het 
gevoel van de rechters voortkomt is de continu ontwikkelende maatschappij; de tijden veranderen. Hierbij 
komt dat een steeds grotere groep mensen hun hoofd niet boven water kan houden, of niet kan aanhaken 
bij de ontwikkelingen van de maatschappij, en er zo meer problemen ontstaan. Rechtspraak zou mee 
moeten bewegen met wat door de samenleving gevraagd wordt; wat nodig is. 
 
Rechtspraak kan alleen effectief zijn als interveniëren van de rechter rechtvaardig en nuttig is. Wanneer 
het nodig is zullen de rechters aandacht moeten schenken aan onderliggende problematiek en belangen bij 
een conflict. De maatschappelijke effectiviteit van rechtspraak staat in sommige gevallen onder druk. Om 
optimale effectiviteit te bereiken moeten we niet nadenken over of de Rechtspraak met iets minder kan of 
effectiever moet zijn en moeten we meer nadenken over hoe de rechter zo goed mogelijk zijn ambt kan 
uitvoeren voor de maatschappij. 
 
2 Inleiding 
Er is gesproken met 37 rechters en bestuurders van de Rechtspraak, met 10 rechtzoekenden en 15 
professionals uit de omgeving van rechters. Het draait hier vooral om alledaagse zaken, niet om de 
complexe rechtspraak. Vanuit de gesprekken en analyses kwamen 11 signaleringen tot stand, die een 
beeld vormen van de rechtspraak. 
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3 Conclusie 
In de rapportage wordt duidelijk dat veel goed gaat met de rechtspraak en dat rechters en ambtenaren hun 
uiterste best doen om de rechtspraak verder te ontwikkelen. Kwalitatief goede en snelle rechtspraak is 
een grote wens van iedereen. Er zijn naast de goede dingen ook zorgen. De verschillen in de samenleving 
worden volgens rechters groter, wat zorgt voor spanning. De overheid is afstandelijker dan eerst en steeds 
meer mensen kunnen niet aanhaken bij de ontwikkelingen in de samenleving, wat weer zorgt voor 
problemen. De mentaliteit van mensen verandert ook, ze accepteren minder van elkaar. Naast dit alles 
doet de overheid steeds meer zaken af zonder tussenkomst van de rechter, wat leidt tot ontevredenheid 
onder de burgers. De rechter gaat van een beslissingmaker in juridische strijd naar een beslechter in 
conflicten tussen burgers. Samen met de burgers probeert de rechter hierbij naar een duurzame oplossing 
te zoeken die het best is voor beide partijen en de maatschappij. 
 
Er wordt door rechters steeds vaker maatschappelijk effectieve rechtspraak geleverd, maar een probleem 
dat optreedt hierbij zijn de beperkende middelen. Er zitten soms problemen in procedures, wet- en 
regelgeving en soms in de financiering. Hierbij is verbetering nodig. Rechters moeten de tijd en aandacht 
die nodig is kunnen besteden aan rechtszaken, waarbij ook onderliggende problemen opgelost worden. De 
toegankelijkheid tot een rechter moet ook makkelijker worden. Wanneer burgers er onderling niet 
uitkomen moet de stap naar de rechter gemaakt kunnen worden. 
 
De Rechtspraak zelf kan deels zorgen voor maximale en optimale effectiviteit van het werk, maar ook de 
wetgever zal moeten meehelpen. Bij het niet juist werken van een wet of procedure moet de wetgever hier 
iets aan doen, net als wanneer rechters niet voldoende middelen hebben en de rechtspraak hier zelf niks 
aan kan veranderen. De rechter moet alle ruimte krijgen om goede rechtspraak voor de maatschappij tot 
stand te brengen. 
 
Juridische problemen van burgers 
 
Gebaseerd op: M.J. ter Voert & M.S. Hoekstra, Geschilbeslechtingsdelta 2019. Over verloop en afloop 
van (potentieel) juridische problemen van burgers (Cahier 2020-18), Den Haag: WODC. 
 
Samenvatting 
Het onderzoek geeft de ervaringen van burgers in Nederland met het huidige rechtssysteem weer: de 
Geschilbeslechtingsdelta. De problemen die Nederlandse burgers ervaren en wegen die ze moeten 
bewandelen om de problemen op te lossen worden gedeeld samen met hun evaluatie van geraadpleegde 
adviseurs en procedures. De Geschilbeslechtingsdelta wordt regelmatig herhaald. 
 
1 Vraagstelling 
Er zijn zes vragen die centraal staan in het onderzoek waarbij gekeken wordt naar juridische problemen, 
vooral tussen burgers.  

1. Hoe regelmatig kwamen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor in de 
maatschappij en welke factoren hadden hier invloed op?  

2. Welke aanpak werd door burgers gekozen? 
3. Hoe zijn de conflicten uiteindelijk afgelopen en wat waren de neveneffecten? 
4. Welke kosten hebben burgers gemaakt en welke factoren waren hierop van invloed? 
5. Welke evaluatie gaven burgers de gebruikte rechtshulp en hoe werd door burgers geoordeeld over 

de rechtspraak in het algemeen? 
6. In hoeverre zijn veranderingen tot stand gekomen vergeleken met eerdere metingen? 

 
2 Achtergrond 
Burgers worden blootgesteld aan potentieel juridische problemen vanwege meerdere oorzaken. Ten 
eerste vloeit dit voort uit simpelweg de deelname aan het maatschappelijk leven en sociale structuren 
waarin problemen zich voordoen; maatschappelijk actieve burgers hebben meer kans op een probleem. 
Ten tweede hebben burgers met weinig financiële middelen vaker problemen, wat kan leiden tot een 
vicieuze cirkel. Ten derde spelen ontwikkelingen in de samenleving op zichzelf een rol. 
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Uit internationaal onderzoek blijkt dat het grootste deel van de juridische problemen buiten de rechtspraak 
om afgehandeld wordt. Hiernaast blijkt dat wanneer burgers geconfronteerd worden met een juridisch 
probleem ze beperkt informatie kunnen verzamelen en rationele keuzes kunnen maken. Dit probleem is 
nog groter bij kwetsbare burgers en in het geval van multiproblematiek. Bij stressvolle situaties lopen 
burgers aan tegen psychologische beperkingen volgens onderzoek. 
 
3 Onderzoek 
Door middel van een vragenlijst die via een steekproef onder Nederlandse burgers is uitgezet zijn 
gegevens verzameld. Kwetsbare groepen en burgers die de Nederlandse taal niet goed beheersen zijn veel 
minder vertegenwoordigd. 
 
4 Problemen 
57 procent van de respondenten werd in 2015-2019 geconfronteerd met een of meer (potentieel) juridische 
problemen. De duur en het financieel belang van het conflict varieerde sterk tussen de respondenten. De 
kans op problemen hangt samen met de mate van activiteit in de maatschappij. Het vaker blootgesteld 
worden aan activiteiten of situaties waarin problemen voor zouden kunnen komen vergroot de kans op 
problemen. 
 
5 Aanpak  
Een klein deel (11 procent) van de respondenten heeft het probleem nog niet aangepakt. Bijna de helft 
heeft geen gebruik gemaakt van rechtshulp (49 procent). De overige 38 procent heeft hulp gezocht bij 
instanties. 5 procent van de respondenten heeft gebruik gemaakt van mediation bij het oplossen van het 
probleem. Hoe het probleem wordt aangepakt hangt grotendeels samen met de kenmerken van het 
probleem en niet zozeer met die van de respondent. Hoe hoger bijvoorbeeld het financiële belang was in 
het conflict, hoe groter de kans was dat er rechtshulp werd ingeschakeld. Dit gold ook wanneer de 
respondent een rechtsbijstandsverzekering of vakbondslidmaatschap bezat. 
 
6 Resultaten 
De kans om tot een oplossing te komen van partijen samen, hangt af van het soort probleem gecombineerd 
met de verwachte duur van het probleem. Als geen overeenstemming tot stand kwam, was dit vaak het 
geval doordat de andere partij het probleem niet erkende of de standpunten van beide partijen bijvoorbeeld 
te ver uiteen lagen. De kans om het gewenste doel tot stand te brengen hangt af van de verwachte 
oplossingsduur samen met de ernst van het conflict. 
 
7 Kosten 
Voor een vijfde van de respondenten van het onderzoek was sprake van juridische kosten gebonden aan de 
gekozen rechtshulp. Deze kosten werden voor sommigen (deels) vergoed. 
 
8 Evaluatie 
Over het algemeen werd de ingeschakelde rechtshulp door de respondenten als goed bestempeld, met 
weinig verschil tussen de soorten rechtshulpverleners. Maar de helft van de respondenten zou opnieuw 
kiezen voor mediation. Respondenten met een (buiten)gerechtelijke procedure waren over het algemeen 
tevreden over de deskundigheid en het verloop van de zitting.  
 
Respondenten die beneden modaal verdienen of een uitkering kregen waren het vaker niet eens met dat 
er gelijke werking bestaat voor arm en rijk in het rechtssysteem. Respondenten met een hoger gevoel van 
procedurele rechtvaardigheid hadden ook meer vertrouwen in het rechtssysteem. Bijvoorbeeld lager 
opgeleiden hadden hier minder vertrouwen in. 
 
9 Vergelijking 
Het aantal respondenten dat aangaf een probleem te hebben is sinds 2014 gelijk gebleven, terwijl hiervoor 
sprake was van een daling. Ook het gemiddeld aantal problemen per persoon nam toe, wat een indicatie 
kan zijn dat multiproblematiek toeneemt. Het aantal respondenten dat geen of zelf actie onderneemt is 
toegenomen; beroep op rechtshulp neemt sinds 2009 af.  
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Er wordt evenveel gebruik gemaakt van mediation vergeleken met de voorgaande metingen. 
(Buiten)gerechtelijke procedures zijn minder gebruikt sinds 2014. De kosten hiervoor lijken echter geen 
grote belemmering te vormen. Het aantal conflicten dat in overeenstemming is beëindigd is gedaald van 
53 procent naar 39 procent in 2019. Ook was er een afname van het aantal conflicten dat opgelost is met 
een beslissing. 
 
Het oordeel van de respondenten over de rechtshulp en procedures zijn overeenstemmend met eerdere 
metingen. 
 
10 Slot 
Wanneer het onderzoek vergeleken wordt met de eerdere Geschilbeslechtingsdelta is te zien dat enkele 
trends ontstaan die aangeven dat er een verslechterde toegang is tot het recht. Om hier meer over te weten 
te komen zal diepgaander onderzoek gedaan moeten worden. 
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Week 7: De veranderende rol van de rechter 
 
Wetenschappelijk schrijven 
 
Gebaseerd op: D. Janssen & L. van der Deijl, Schrijven voor de wetenschap: Academisch redeneren, 
structureren, formuleren en reviseren, Bussum: Coutinho 2019, p. 182-187. 
 
Tip van Lawbooks: Zie voor dit stukje week 6 van deze samenvatting. 
 
Rechtspraak en verbinding 
 
Gebaseerd op: M. Loth, ‘De rechtspraak op zoek naar verbinding’, Trema 2018.  
 
1 Inleiding 
Centraal in de hernieuwing van de rechtspraak staat het programma KEI, een digitale revolutie. 
Rechtspraak is niet langer duur, ineffectief en tijdrovend. Verschillende pilots zijn opgezet om dit te laten 
zien. De Raad van de Rechtspraak brengt advies uit aan de Contourennota om samen tot een nieuw 
modern wetboek te komen. De drie belangrijkste termen die gebruikt worden in de innovaties zijn 
snelheid, eenvoud en toegankelijkheid, waarbij politiek en rechtspraak samenkomen. De rechtspraak 
moet in de maatschappij belangrijker worden. De politiek ziet de rechtspraak echter als een laatste 
redmiddel, en de Rechtspraak is bang voor een verkleinend domein. Conflicten worden toenemend 
afgedaan in andere situaties met verschillende hulpmiddelen.  
 
Er zijn de afgelopen tien jaar meerdere wetsvoorstellen geweest met als doel de taak van de rechter te 
verkleinen en andere organisaties te verbreden. Volgens Ruth de Bock moet de rechtspraak meer belast 
worden, in plaats van ontlast. Rechtspraak die effectief is in de maatschappij is te bereiken door middel 
van digitalisering en vernieuwing van het proces. Er moet sprake zijn van innovatieve wetgeving en 
ruimte voor de rechter. 
 
Rechtspraak die maatschappelijk effectief is staat centraal. Er bestaat echter discussie over de relevantie 
van rechtspraak in de maatschappij door middel van het behouden van een rechterlijk domein. De politiek 
en de Rechtspraak verschillen in mening over de omvang van het rechterlijk domein. Daarnaast kan het 
domein verschillend worden geïnterpreteerd. De discussie gaat hierdoor niet altijd over het juiste. De 
Rechtspraak toont niet overtuigend aan waarom ze op bepaalde probleemgebieden een noodzakelijke 
voorziening zijn. In dit stuk staat centraal wat de kern is van het werk van de Rechtspraak waardoor de 
taken niet zomaar overgedragen kunnen worden aan een andere organisatie. 
 
2 Discussie  
Wanneer het gaat om het domein van de rechtspraak zijn er twee paradigma’s.  

1. De kwantitatieve; 
2. De normatieve.  

 
Ten eerste is er de opinie dat het domein van de rechtspraak het werkterrein van de rechter is, inclusief de 
omvang en afbakening. Dit wordt ook wel het kwantitatieve paradigma genoemd. Het domein kan 
objectief worden beschreven. Als voorbeeld wordt de beschrijving in termen van probleemgebieden 
genoemd. Rechtspraak is een overheidsfunctie om problemen op te lossen (the problem solving 
conception of adjudication). 
 
Rechtspraak is er om problemen op te lossen die de partijen zelf niet kunnen oplossen, waarbij ook geen 
andere mogelijkheden tot oplossen bestaan. Het draait hier vooral om een minimale rol van de overheid en 
maximale vrijheid. Alleen de overheid mag geweld gebruiken volgens deze opvatting en hierdoor is het 
oplossen van geschillen afdwingbaar. 
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Rechtspraak is er volgens het tweede paradigma om maatschappelijke functies te dienen. Hierbij wordt de 
rechtspraak gezien als een rol die in de samenleving vervuld wordt. De beschrijvingen rusten op waarden 
en dat maakt dit paradigma normatief. De rechtspraak is gevolg van de politieke besluitvorming en is 
belangrijk in het openbare bestuur (the public life conception of adjudication). De rechtspraak heeft 
meerdere publieke functies waaronder het bijdragen aan publieke waarden en idealen.  
 
In de politiek wordt vooral gekozen voor het kwalitatieve paradigma. In de rechtspraak zelf is de 
normatieve opvatting leidend waarbij normering van de samenleving het belangrijkste punt is. Om beide 
opvattingen te laten samenkomen zijn er meerdere opties. De bijdrage van de rechtspraak kan gezien 
worden in termen van kosten en baten, door de bijdrage aan de florerende economie.  
 
Normering van de maatschappelijke verhoudingen gaat primair door rechtsnormen maar ook deels door 
sociale en morele normen. De rechtspraak draagt op deze manier bij aan een normatieve samenleving.  
 
3 Functie  
De rechtspraak helpt mee met de ontwikkeling van rechtsnormen en de normering van toekomstig 
gedrag. De rechtspraak ondersteunt de normatieve duurzaamheid van de samenleving. Duurzaamheid 
omvat het behouden van onze leefomgeving en deze leefomgeving doorgeven aan de volgende generatie 
zodat deze generatie dezelfde keuzes kan maken als wij hebben gedaan. Dit geldt overigens ook voor onze 
sociale normen en waarden, die doorgegeven moeten worden om zo tot een pluriforme redelijke 
samenleving te komen. 
 
Om de duurzaamheid van de sociale leefomgeving te bevorderen moeten sociale en morele normen 
continu geherinterpreteerd worden. Dit deels vanwege de ontwikkelende samenleving met constante 
innovatie. De rechtspraak staat voorop wanneer het draait om de interpretatie van rechtsnormen. 
Uitspraken van de rechtspraak hebben precedentwerking en zijn dus duurzaam. Hierom gaat er vanuit de 
rechtspraak een voorkeur uit naar private geschilbeslechting.  
 
Aan de hand van twee voorbeelden kan het bovengenoemde duidelijk worden. 

1. De Urgenda-uitspraak.  
2. De Rawagedeh-uitspraak.  

 
De Urgenda-uitspraak: 
De overheid is volgens de civiele rechter genoodzaakt om temperatuurstijging te voorkomen en heeft dus 
een zorgplicht tegenover haar burgers. Deze zorgplicht kan ook gezien worden als een rechtsplicht die 
voortkomt uit de manier waarop de overheid zich moet opstellen tegenover haar burgers. Deze 
normstelling heeft ook precedentwerking. De Urgenda-uitspraak ziet vooral toe op de toekomst.  
 
De Rawagedeh-uitspraak: 
Hier stelde de rechtbank van Den Haag dat sprake was van een zeer uitzonderlijke situatie waarbij de Staat 
ernstig te verwijten was. Er was sprake van oude fouten, maar wel uit het ernstige koloniale verleden van 
Nederland, wat nog niet volledig afgesloten is. Dit schetst dat ernstige daden in het verleden nog steeds 
juridische betekenis hebben. Er wordt hierbij bijgedragen aan de normatieve duurzaamheid van de 
samenleving. De Rawagedeh-uitspraak ziet dus vooral toe op het verleden. 
 
Vele uitspraken dragen bij aan het ontwikkelen van een duurzame rechtsorde en een duurzame 
samenleving. Beslissingen in zaken in het strafrecht, bestuursrecht en civiele recht bepalen wat de 
toekomstige norm wordt bij overeenkomend handelen. Daarnaast stellen ze de rechtsverhouding vast. Er 
wordt structuur gegeven aan vormen van interactie en de normatieve basis in de samenleving. 
Alternatieven als soft law en zelfregulering kunnen proberen de rol van de Rechtspraak over te nemen op 
bepaalde gebieden maar zullen niet hetzelfde zijn. De rechtspraak is transparant en bindend en kan 
daarnaast toekomstige rechtsverhoudingen duurzaam vaststellen en normeren. 
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Sociologen als Durkheim en Weber vonden cohesie erg belangrijk in de samenleving van nu. Zij waren 
van mening dat religie en recht een belangrijk aandeel hadden in de samenleving. Durkheim stelde dat 
solidariteit in de premoderne tijd rustte op gelijkenis (mechanische solidariteit) en in de moderne tijd op 
differentiatie (organische solidariteit). De rechtspraak draagt bij aan het collectieve bewustzijn, waar het 
recht dus een deel van uitmaakt.  
 
Uitspraken als die door de rechter over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat in het drama van 
Srebeniça helpen bij de verwerking van nationaal trauma in het collectieve bewustzijn. Uitspraken gedaan 
door internationale rechters kunnen hier ook aan bijdragen.  
 
Volgens Weber gaan we in het moderniseringsproces van de Westerse samenleving van een 
waardenrationaliteit naar doelrationaliteit. De rechtspraak moet doelen behalen die van tevoren 
vastgesteld zijn, maatschappelijk effectief zijn. De rechtspraak kan beter uitgedrukt worden in 
waardenrationaliteit, omdat ze meer bijdraagt aan het collectieve geweten van de samenleving. De 
rechtspraak voert gezag uit over haar burgers maar dit is controleerbaar en transparant.  
 
4 Waardenorganisatie 
De rechtspraak is een waardenorganisatie. De waarden die de rechtspraak omvatten definiëren haar. De 
functie en het karakter van de rechtspraak hebben een verband, namelijk dat beslissingen van de rechter 
bijdragen aan de duurzaamheid van de maatschappij doordat de rechtspraak een waardenorganisatie is. De 
functie die de rechtspraak vervult staat voor integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid. De 
rechtspraak wil altijd efficiënt en effectief zijn. Er zijn echter de afgelopen jaren meerdere discussies 
geweest over onder andere de werkdruk en de kwaliteit van de rechtspraak. Raadsheren en rechters 
herkennen zich niet in het beeld dat van de rechtspraak bestaat, het beeld van effectiviteit en efficiency, de 
originele waarden van de rechtspraak zijn naar de achtergrond verdwenen. De rechtspraak is een 
waardenorganisatie met als doel een bijdrage leveren aan de normatieve duurzaamheid van de 
samenleving.  
 
De kwaliteit van de rechtspraak wordt tegenwoordig ter discussie gesteld, waarbij het opnieuw uitvinden 
van het rechterschap een rol zal gaan spelen. De klassieke waarden van het rechterschap zullen opnieuw 
vorm krijgen door de veranderende maatschappij, maar hierbij moet het idee van waardenrationaliteit in 
stand blijven. Er bestaat hierin bijvoorbeeld de discussie over de professionele standaarden. De discussie 
is net zo van belang als het resultaat. Wanneer een discussie aansluit bij de waarden van de rechtspraak, 
kan dit toevoeging geven aan de betrokkenheid bij de organisatie en het werk. Dit is ook het geval bij de 
introductie van maatwerk en regie in de procesvoering. De rol van de civiele rechter wordt hierbij 
heroverwogen, en het civiele proces verandert. De rol van de civiele rechter wordt uitgebreider en meer 
betrokken op de gehele zaak. Het is daarnaast belangrijk als rechters van elkaar blijven leren, ook op ander 
vakgebied. Bestuursrechters, strafrechters en civiele rechters hebben allen sterke punten waarop ze elkaar 
kunnen aanvullen.  
 
5 Verbinding 
Volgens de kwantitatieve benadering van het domein van de rechter is er geen toegevoegde waarde aan 
de rechtspraak. Anderen kunnen de functie van rechtspraak ook vervullen. Volgens de kwalitatieve 
benadering draait het rechterlijk domein om het vervullen van een aantal publieke functies. De rechtspraak 
voegt volgens deze benadering bij aan een normatieve duurzame samenleving. De maatschappelijk 
effectieve rechtspraak is van groot belang. De weg naar verbinding is de afgelopen jaren weer gevonden 
met behulp van de discussie over kwaliteit van de rechtspraak en meer ruimte voor rechters. Effectiviteit 
en efficiëntie zijn belangrijk in de rechtspraak, maar het zijn niet de kernwaarden. Het vaststellen van 
waarden en normen in de ontwikkelende maatschappij is van veel groter belang. Verbinding met de 
samenleving en in de rechtspraak zelf gaan samen, met als doel een normatief duurzame samenleving.  
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De Spreekuurrechter 
 
Gebaseerd op: E. Mak, ‘De Spreekuurrechter: een nuttige innovatie?’, Ars Aequi 2017 (april), pp. 291-
299. 
 
1 Inleiding 
Om de Nederlandse rechtspraak te hervormen zijn de kernwoorden snelheid, eenvoud en 
toegankelijkheid van belang. In het Kwaliteit en Innovatie (KEI) programma wordt innovatie en 
digitalisering van de juridische procedures vooropgesteld. Soms is het nodig om traditionele behandeling 
van conflicten terug te brengen, dus innovatie draait niet alleen om een nieuwe manier van werken. Een 
voorbeeld van dergelijke innovatie is de Spreekuurrechter. Het doel bij de Spreekuurrechter is om 
obstakels voor burgers weg te halen die zijn ontstaan door de huidige lastige juridische procedures. Het is 
bij de Spreekuurrechter ook belangrijk dat sprake is van mondelinge behandeling van de zaken en dat de 
kosten laag blijven. In dit artikel worden de bedenkingen over de nieuwe manier van rechtspraak 
besproken vanuit een rechtstheoretisch en rechtsvergelijkend standpunt.  
 
2 Pilot 
Ton Lennaerts, de bedenker van de Spreekuurrechter, geeft twee aanleidingen voor het experiment waaruit 
blijkt dat er op dit moment sprake is van suboptimale dienstverlening.  

1. In het Nederlandse rechtssysteem is er een te hoge drempel voor burgers en bedrijven die kleine 
geschillen willen oplossen en weinig financiële middelen hebben. Hierdoor wijken de partijen uit 
naar alternatieve geschillenbeslechting en dit is volgens Lennaerts onwenselijk. 

2. Rechters krijgen in de huidige organisatiestructuur te weinig ruimte om beslissingen te maken die 
overeenkomen met snelle, toegankelijke rechtspraak. 

 
De wettelijke grondslag voor de pilot van de Spreekuurrechter is te vinden in artikel 96 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Wanneer sprake is van een dagvaardingsprocedure krijgen partijen 
de mogelijkheid tot prorogatie. Dit houdt in dat partijen het conflict door de kantonrechter kunnen laten 
bekijken zonder dit voor te leggen aan de andere kamers van de rechtbank die zouden handelen volgens de 
algemene regels van relatieve bevoegdheid. Deze procedure is echter nog bijna niet gebruikt doordat er 
vaak geen overeenstemming is over de procesgang. Om dit obstakel te omzeilen is er de Wet ter 
vereenvoudiging en digitalisering procesrecht, maar de Spreekuurrechter loopt hierop vooruit. Concrete 
specificaties uit de uitgewerkte procedure van artikel 96 Rv van de Spreekuurrechter zijn: 

1. Doorverwijzing: partijen moeten doorverwezen zijn door het Juridisch Loket of 
rechtsbijstandsverzekeraars.  

2. Aanmelden: Het aanmelden voor de Spreekuurrechter kan alleen bij Bureau Spreekuurrechter in 
Assen.  

3. Soorten zaken: Er worden alleen kantonzaken behandeld met betrekking op Boek 3 tot en met 7 
van het Burgerlijk Wetboek.  

4. Houding procespartijen: Beide partijen moeten instemming geven voor de Spreekuurrechter en 
wanneer dit ook gebeurd is zijn beide partijen gebonden aan diens beslissing.  

5. Het experiment: De Spreekuurrechter is een experiment dat een bepaalde tijd loopt.  
 
3 Nabije rechtspraak 
Nabijheid van de rechtspraak, zoals bij de Spreekuurrechter, omvat verschillende aspecten: 

1. Geografisch aspect, een rechter dichtbij in de buurt.  
2. Temporeel aspect, een snelle doorlooptijd. Er zijn weinig formaliteiten. Er hoeven geen stukken 

ingediend te worden en juridische bijstand is niet noodzakelijk.  
3. Menselijk aspect, begrip voor beide partijen. Er ligt een nadruk op het gesprek tussen de partijen 

en de rechter en het samen tot een oplossing komen. 
4. Cognitief aspect, simpele procedures en uitspraken. 
5. Praktisch aspect, makkelijke toegang tot een rechter. De rechtspraak van de Spreekuurrechter kan 

praktisch nabij zijn door de lage kosten van het proces. Dankzij het vrijwillige karakter van de 
Spreekuurrechter-procedure zijn de proceskosten ook voor eigen partij.  
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6. Maatschappelijk aspect, Het opnieuw vinden van de rol van de rechtspraak. De rechter zorgt 
voor een oplossing of advies en kan ook tussenoplossingen geven. Hierdoor is het erg flexibel.  

 
De Spreekuurrechter komt in veel van deze aspecten voor en het enige punt waarin ze niet verbeteren is de 
geografische nabijheid, omdat de zittingen nog steeds op de gewone locaties gehouden worden. 
 
Sjoukje Rullman pleitte een aantal jaar geleden al voor een andere werkwijze als rechters, namelijk dat er 
veel nut ligt in het behandelen van familiezaken. Deze komen nu echter niet bij de spreekuurrechter voor. 
Reuder werkte vanaf 1958 al met een maatschappelijk duurzame werkwijze. Hij bevorderde het gesprek 
tussen twee partijen en maakte soms afspraken of liet partijen wanneer nodig terugkomen op zitting.  
 
4 Rechterlijk domein 
Lennaerts heeft een duidelijke voorkeur voor de rechtspraak boven het proces van andere 
geschilbeslechting, omdat er bij de rechtspraak een ‘echte’ procedure aan te pas komt die voldoet aan alle 
rechtstatelijke eisen.  
 
David Luban geeft een onderscheid in twee delen van het rechterlijk domein.  

1. Problem solving conception: het oplossen van conflicten is een functie van de overheid.  
2. Public life conception: wanneer in de politiek besluiten zijn genomen heeft de rechtspraak een rol 

in de samenleving als onderdeel van het publieke debat.  
 
De politiek heeft bij het zoeken naar een bruikbare rechtsorde een afbakening gemaakt van het rechterlijk 
domein, waaronder privatisering van de geschilbeslechting. De partijen zien de rechtspraak meer als 
dienstverlening. Vooral van belang is nu de kwaliteitsvoordelen van rechtspraak boven alternatieve 
geschilbeslechting. Onpartijdigheid en onafhankelijkheid zijn minder belangrijk (de input-zijde). 
Effectiviteit, klantgerichtheid, efficiëntie (throughput) en daarnaast begrijpelijkheid en overtuigingskracht 
(output) zijn tegenwoordig hoofdzaken. 
 
Vanuit probleemoplossend aspect is de Spreekuurrechter niet per se nodig. De Spreekuurrechter zou 
nadelig kunnen zijn omdat het burgers niet aanmoedigt om zelf een oplossing te zoeken voor hun conflict, 
zonder de rechterlijke macht te betrekken. Het is bij de rechtspraak van belang om de beperkte tijd en 
middelen in te kunnen zetten wanneer belangrijke zaken behandeld worden. Rechters klagen 
tegenwoordig over te simpele en onnodige zaken, waardoor de vraag rijst onder rechters of rechtsbijstand 
nog wel gesubsidieerd moet worden. 
 
Als een bepaald type zaken vaak buiten rechterlijke procedures om worden behandeld zullen de 
rechterlijke deliberaties in het maatschappelijk debat verdwijnen. In kleine geschillen komen 
rechtsvorming en ontwikkeling echter vrij weinig aan bod, aangezien dit regelmatig niet onder de 
bevoegdheid van de kantonrechter valt. De rechterlijke organisatie heeft maar een beperkte capaciteit en 
dus moet de rechtspraak probleemoplossend zijn en deelnemen aan het ‘public life’ van de samenleving. 
Andere ontwikkelingen lijken echter deze twee rollen voor de rechtspraak meer te ondersteunen dan de 
Spreekuurrechter.  
 
Er bestaan zorgen over het rechtsstatelijke gehalte van pilots als de Spreekuurrechter, met als hoofdzorg 
of de rechtsbijstand genoeg wordt gewaarborgd. Toestemming van de andere partij is vereist in geval er 
door een partij professionele rechtsbijstand gewenst is, een zorg van de Orde van Advocaten in Noord-
Nederland. Dit zou namelijk een drempel toevoegen voor een partij om de gewenste professionele 
rechtsbijstand in te schakelen. Dit procesreglement is intussen aangepast.  
 
5 Praktische evaluatie  
De Spreekuurrechter pilot heeft aanleiding gegeven tot het stellen van Kamervragen over de herinvoering 
van een vrederechter in het Nederlandse systeem. Het gaat in dit geval om ‘rijdende rechters’ die bij het 
buurthuis komen en zitting hebben over kleine juridische conflicten. De toenmalige minister van 
Veiligheid en Justitie, minister Van der Steur, had hier twijfels over vanwege buitenlandse vergelijkbare 
ervaringen. Toch beloofde hij de Spreekuurrechter te volgen en een evaluatie van de Spreekuurrechter te 
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laten geven door de Raad voor de Rechtspraak. Een vernieuwde vorm van de vrederechter komt overeen 
met hervormingen uit omliggende landen, maar dit is niet altijd succesvol.  
 
De doelen van de Spreekuurrechter zijn vergelijkbaar met het Franse systeem in kantonzaken. Hier wordt 
nabijheid centraal gesteld, samen met laagdrempeligheid en bemiddeling tussen rechtzoekenden. 
 
De uiteindelijke problemen met nabijheid en capaciteit in Frankrijk hebben geleid naar de invoering van 
Juges de proximité in 2003. Niet-professionele rechters maken deel uit van de Tribunaux d’instance en 
kunnen oordelen over onder andere kleine civiele zaken. Mogelijke niet-professionele rechters zijn 
bijvoorbeeld advocaten of oud-rechters. Een kandidaat-rechter kan verplicht worden een stage te volgen.  
 
Er is gebleken in Frankrijk dat ook bij eenvoudige zaken een juridische beslissing vaak nodig is, waardoor 
het bemiddelende karakter van de rechter niet goed lijkt gerealiseerd. Dit lijkt ook een probleem te kunnen 
worden voor de Spreekuurrechter. Er blijkt ook dat er in Frankrijk al snel een forse achterstand is 
ontstaan doordat de gewenste snelle afhandeling niet kan worden waargemaakt, gebrek aan ervaring 
wordt als hoofdreden genoemd. Ook rijst de vraag of afhandeling door mediation bij kleine zaken 
zinvoller is, vanwege de beperkte capaciteit van de rechterlijke macht.  
 
Volgens rechters en wetenschappers zou de oplossing voor het probleem van nabijheid gezocht moeten 
worden in uitbreiding van professionele rechters in plaats van een nieuw soort rechter. Door een nieuw 
type rechter in te voeren is de machtsverdeling complexer geworden. De commissie deed de aanbeveling 
om de Juges de proximité te behouden als deel van de rechterlijke macht, terwijl de commissie-Guinchard 
aangaf de instantie te willen opheffen. Volgens de commissie zouden de zeer respectabele juristen in 
dienst bij de Juges de proximité deel kunnen nemen aan zaken in de meervoudige kamers van de 
gerechten van eerste aanleg. Ook zouden rechters bij gebrek aan capaciteit simpelere taken bij kleine 
zaken door kunnen geven aan de Juges de proximité.  
 
Het nemen van juridische beslissingen is het grootste belang in de rechtspraak. Een minder juridische 
oplossing als de Spreekuurrechter zal niet makkelijk in de rechtspraak geïntegreerd kunnen worden. In 
Frankrijk is in 2011 besloten om terug te gaan naar het oude systeem, maar nieuwe oplossingen om 
alternatieve geschilbeslechting te bevorderen worden gezocht.  
 
6 Conclusie  
De Spreekuurrechter is een nuttige innovatie. De onderdelen als snelheid, begrijpelijkheid en 
betaalbaarheid zijn belangrijk en nastrevenswaardig. Er bestaat echter wel het risico dat er een instroom 
van zaken komt die opgelost kunnen worden via alternatieve geschilbeslechting en door middel van meer 
eigen verantwoordelijkheid van partijen om met elkaar in gesprek te gaan over het conflict. Door de 
beperkte capaciteit van de rechterlijke organisatie is dit niet wenselijk. Door de ervaringen in Frankrijk 
wordt duidelijk dat door het invoeren van een nieuwe procedure er inderdaad succesvol conflict opgelost 
zal worden maar dit ook problemen met zich mee brengt.  
 
De Rotterdamse Regelrechter  
 
Gebaseerd op: W. Wetzels, ‘De Regelrechter, de nieuwe pilot bij de rechtbank Rotterdam’, Trema 2018 
(7). 
 
1 Probleemstelling  
 
1.1 Rechtspraak effectief in de maatschappij  
De Hoge Raad wil investeren in maatschappelijk effectieve rechtspraak. Dit houdt volgens de Hoge Raad 
in: 

1. Er moet tijd en aandacht worden besteed aan eventuele onderliggende en niet of minder 
juridische kwesties, 

2. De rechter moet laagdrempelig zijn,  
3. De beslissing van de rechter moet toegevoegde waarde hebben; 



Lawbooks | Perspectieven op Recht (2020 – 2021) 
	

	 19 

4. De rechter moet gerechtvaardigde verwachtingen van de burger waarmaken.  
Volgens kritiek kunnen de procedures ingewikkeld zijn en geen of lastig antwoord geven op alledaagse 
problemen. In het regeerakkoord is opgenomen dat wetgeving gemaakt zal worden waardoor de rechter de 
ruimte krijgt om te experimenteren met simpelere procedures. Daarnaast zullen experimenten gedaan 
worden met buurtrechters, die regelmatig in de buurt zijn voor een zitting. De gedachte hierachter is dat de 
partijen hierdoor makkelijker samen tot een oplossing van het conflict kunnen komen.  
 
De Pilot Spreekuurrechter is in 2016 begonnen, waarbij laagdrempelig en snel contact met een rechter 
voorop staat. Er hoeven hierbij geen processtukken uitgewisseld te worden. Uit onderzoek hiernaar is 
gebleken dat de deelnemers de Spreekuurrechter snel en laagdrempelig vonden. 87% van de geschillen 
die bij de Spreekuurrechter voor zijn gekomen, zijn vervolgens ook beëindigd. De Spreekuurrechter is dus 
effectief en nuttig voor de maatschappelijke rechtspraak. De pilot is beëindigd vanwege een tekort aan 
financiële middelen. Een nuancering van de pilot wordt echter ook gegeven, waarbij aangemerkt wordt dat 
een partij zijn geschil kan voorleggen, maar de andere partij moet instemmen voordat de zaak behandeld 
kan worden. Dit wordt ook wel het gezamenlijkheidsvereiste genoemd. De procedure is duur en intensief 
omdat de wederpartijen van alle aangemelde geschillen benaderd moeten worden. 
 
1.2 De regelrechter  
Door de voordelige reacties op de Pilot van de Spreekuurrechter heeft Rotterdam besloten om te starten 
met de Rotterdamse Regelrechter. Op deze manier kunnen partijen een eenvoudig geschil makkelijk aan 
de kantonrechter voorleggen. Partijen van deze procedures hebben niet noodzakelijk een juridisch 
geschoolde gemachtigde nodig. De rechter zal proberen de partijen het geschil samen op te laten lossen en 
alleen wanneer dit niet mogelijk is zal de rechter zelf een beslissing maken op basis van eventuele 
aanvullende stukken. 
 
1.3 Wettelijke fundering 
Artikel 96 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is de basis van het project van de 
Rotterdamse Regelrechter. Volgens lid 1 van dit artikel kunnen de partijen zich bij simpelere zaken 
richten tot de kantonrechter voor een oordeel. Volgens het nieuw toegevoegde lid 2 kan een enkele van de 
partijen zich tot de kantonrechter richten, waarna de kantonrechter vervolgens onderzoekt of de 
wederpartij mee wil werken aan het oplossen van het conflict. Wanneer dit niet het geval is, moet de 
verzoekende partij toch langs de normale weg een dagvaardingsprocedure starten en de andere partij 
dagvaarden. Dit proces duurt langer en kost meer.  
 
1.4 Doelgroep 
Verschillende soorten zaken kunnen bij de Rotterdamse Regelrechter worden voorgelegd. Deelproblemen 
kunnen ook voorgelegd worden en wanneer dit opgelost is kunnen partijen verder. Bij bijvoorbeeld 
incassozaken zal een oplossing door de Rotterdamse Regelrechter niet lukken, maar de partijen kunnen 
wel in gesprek raken en overeenkomen hoe het geschil opgelost moet worden. Familiezaken en 
bestuurszaken zijn niet geschikt voor de Rotterdamse Regelrechter vanwege de beperkte bevoegdheid van 
de kantonrechter en de bijkomende specifieke wettelijke regelingen. 
 
Er is kritiek geweest op de instanties en partijen die een zaak mogen aanbrengen bij de Rotterdamse 
regelrechter. Het doel is echter om de mensen te bereiken waarvoor de gewone rechtsgang niet mogelijk 
is.  
 
1.5 Kernwoorden 
Belangrijke woorden voor de procedure van de Rotterdamse Regelrechter zijn: 

1. Eenvoudigheid is onderdeel van de procedure van de Rotterdamse Regelrechter omdat de zaken 
die behandeld worden vrij nieuw zijn en dus nog geen dikke dossiers bevatten. De partijen in het 
geschil gaan tijdens de procedure samen in gesprek en er worden geen processtukken 
uitgewisseld. Er is daarnaast geen noodzaak voor juridische bijstand, waardoor de procedure ook 
eenvoudiger is.  
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2. Probleemoplossend is een belangrijk onderdeel van de procedure van de Rotterdamse 
Regelrechter omdat de kantonrechter zal proberen de partijen zoveel mogelijk in gesprek te laten 
gaan om zo tot een oplossing te komen. Als dit lukt stelt de kantonrechter een proces-verbaal op 
over de zitting en moeten beide partijen dit ondertekenen. Als een van beide partijen zich hier niet 
aan houdt, zal er alsnog een gerechtelijke procedure gestart moeten worden.  
 

3. Snel houdt bij de Rotterdamse Regelrechter in dat een mondelinge behandeling van de procedure 
zal plaatsvinden binnen enkele weken na ontvangst van het verzoekschrift. Bij een 
dagvaardingsprocedure kan meermaals vier weken uitstel aangevraagd worden, waardoor de 
behandeling regelmatig pas na 4 maanden plaatsvindt. De procedure van de Rotterdamse 
Regelrechter kan binnen zes tot acht weken afgesloten worden, waarbij de gewone 
dagvaardingsprocedure een tijdsbestek van al snel 6 maanden kan innemen.  
 

4. Goedkoop is de procedure ook vergeleken met de normale dagvaardingsprocedure. Er worden bij 
de procedure van de Rotterdamse Regelrechter geen dagvaardingskosten gemaakt. Voor het 
griffierecht zijn meerdere regelingen getroffen wat betreft bedragen. De partijen hoeven hiernaast 
niet noodzakelijk een advocaat of gemachtigde te hebben, waardoor het ook al snel minder kost.  
 

1.6 Bemensing 
Voor de pilot ‘Rotterdamse Regelrechter’ zijn meerdere kantonrechters en juridisch medewerkers 
ingeschakeld. De pilotzaken worden naast de reguliere werkzaamheden behandeld maar de pilotzaken 
hebben voorrang wanneer dit nodig is voor een snelle afronding. Wanneer dit problemen zou opleveren 
met de reguliere werkzaamheden kan herverdeling plaatsvinden. De juridisch medewerkers zullen samen 
met het zittingswerk contact hebben met rechtszoekenden.  
 
2 Beschrijving van het proces 
 
2.1 Aanmelding en hoger beroep 
Partijen kunnen het conflict zelf aanmelden bij de Rotterdamse Regelrechter door middel van een 
formulier. Hierbij kunnen relevante processtukken toegevoegd worden. Het recht op hoger beroep moet 
worden voorbehouden, anders geldt volgens artikel 333 Rv dat dit hoger beroep niet mogelijk is. Het 
financieel belang van de zaak moet wel hoger zijn dan 1.750 euro om in aanmerking te komen voor hoger 
beroep. Na de aanmelding besluit een van de kantonrechters die betrokken is of de zaak via de pilot 
Rotterdamse Regelrechters afgehandeld kan worden.  
 
2.2 Zitting van de zaak 
Een zittingsdatum voor de zaak wordt zo snel mogelijk bepaald na beoordeling of de zaak zich leent voor 
de pilot Rotterdamse Regelrechters. Bij de zitting zijn een ervaren kantonrechter en juridisch medewerker 
aanwezig. De mogelijkheid voor een schikking wordt door de kantonrechter onderzocht tijdens de zitting.  
 
2.3 De uitkomst 
Wanneer een oplossing overeengekomen is voor het conflict, zal de Regelrechter deze beslissing 
vastleggen in een proces-verbaal dat door beide partijen moet worden ondertekend. Hierbij is de 
procedure beëindigd. Wanneer geen oplossing overeengekomen is voor het conflict is de kantonrechter 
alsnog genoodzaakt een uitspraak te doen over het geschil. De rechter kan dan een mondelinge uitspraak 
doen teneinde de zitting of een schriftelijke uitspraak na de genoemde termijn, vaak uiterlijk binnen twee 
weken na de zitting. De zaak kan ook te allen tijde nog ingetrokken worden als daarom verzocht wordt.  
 
2.4 Termijnen  
Binnen vier weken na de indiening van de zaak bij het Bureau van de Rotterdamse Regelrechter en 
instemming van de wederpartij vindt de mondelinge behandeling van het geschil plaats. Als er geen 
oplossing gevonden kan worden door de partijen zelf doet de rechter binnen uiterlijk twee weken na de 
zitting uitspraak. Wanneer verdere informatie verstrekt moet worden krijgt de rechter nog eens twee 
weken om schriftelijk vonnis te doen.  
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2.5 Kosten 
De LDCR is belast met het innen van het griffierecht, dat gesplitst wordt en in gelijke delen bij de 
partijen in rekening wordt gebracht behalve als andere afspraken gemaakt zijn. Iedere partij draagt in 
principe vervolgens eigen kosten, tenzij een kostenveroordeling is verzocht bij de rechter. De 
hardheidsclausule van artikel 127a lid 3 Rv dient toegepast te worden.  
 
3 Resultaten  
Het pilotproject van de Rotterdamse Regelrechter duurt in beginsel vijftien maanden. Er wordt een 
vragenformulier ter beschikking gesteld aan de partijen na afloop van de procedure.  
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Week 8: De rechter als probleemoplosser 
 
Wetenschappelijk schrijven 
 
Gebaseerd op: D. Janssen & L. van der Deijl, Schrijven voor de wetenschap: Academisch redeneren, 
structureren, formuleren en reviseren, Bussum: Coutinho 2019, p. 182-187. 
 
Tip van Lawbooks: Zie voor dit stukje week 6 van deze samenvatting. 
 
Het domein van de rechter 
 
Gebaseerd op: L. Coenraad, ‘Het oplossen van problemen van rechtszoekenden en samenleving behoort 
niet tot het domein van de rechter’, Recht der Werkelijkheid 2017 (38) 2, pp. 131-135. 
 
Essentie 
Het programma Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak is opgericht voor een betekenisvollere en 
effectievere rechtspraak. Rechtspraak wordt gezien als maatschappelijk effectief wanneer tijd en aandacht 
besteed wordt aan onderliggende maatschappelijke problematiek (een voorbeeld van een initiatief 
hiervoor is de GOO-rechter). De rechter moet laagdrempelig zijn en de beslissingen van de rechter 
hebben toegevoegde waarde. Gerechtvaardigde belangen van de burger worden waargemaakt. Het 
draait hier om de individuele rechter. De rechter moet bij zijn beslissing in een zaak naar meer kijken dan 
alleen het juridische conflict door bijvoorbeeld door te verwijzen naar mediatie of een hulptraject wanneer 
dit nodig blijkt. Rechters moeten hiernaast een passende afdoeningswijze vinden bij een probleem.  
 
Van de rechter wordt verwacht dat hij aandacht besteed aan minder juridische kwesties en 
maatschappelijke problemen en hierbij mediatontechniek kan toepassen. Daarnaast moet de rechter 
conflicten kunnen diagnosticeren en emoties van partijen kunnen onderscheiden en noemen. Dit alles kan 
de rechter geleerd worden via scholing en door ervaring op te doen.  
 
Veel procedures ontstaan door maatschappelijke problemen van burgers, onderdeel van de 
maatschappelijke problematiek. Multiproblematiek is soms een onderliggend probleem voor procedures 
en de beslissing van de rechter in zo’n probleem is vaak niet van toegevoegde waarde. 
 
De bemoeienis van de rechter met een zaak is te kort en beperkt om maatschappelijke problematiek op te 
kunnen lossen volgens De Bock. De rechter moet onderliggende problematiek bij een conflict kunnen 
signaleren en hierdoor kunnen rechters de maatschappelijke problemen in kaart brengen. Vervolgens kan 
de rechtspraak of de politiek met deze informatie verder handelen. Een voorbeeld van ontsluiting van de 
opgedane kennis is het rapport ‘Rechtspraak die ertoe doet. Rechters over rechtspraak anno 2016’. 
 
De rechter moet een conflictdiagnose maken door alert te zijn op de onderliggende problemen bij een 
conflict. Als een beslissing het onderliggende probleem niet op kan lossen, is een andere afdoeningswijze 
nodig. Een rechter die tijd en aandacht besteed aan problemen in de maatschappij wordt door Coenraad de 
Schuldhulprechter genoemd. De kans bestaat dat zo’n regierechter toegevoegde waarde heeft bij 
conflicten. De vraag die echter wel gesteld moet worden is of de bemoeienis van de Schuldhulprechter 
niet te laat in het proces komt. De Schuldhulprechter zou beter een constructieve rol kunnen hebben 
waardoor een procedure überhaupt niet tot de rechtbank hoeft te komen. 
 
Concluderend kan de individuele rechter aandacht besteden aan onderliggende maatschappelijke 
problematiek en onderliggende juridische kwesties en is dit ook nodig. Door innovatieve investeringen en 
bijvoorbeeld een Schuldhulprechter zou meer bereikt kunnen worden. De individuele rechter kan 
financiële problemen van een van de partijen in conflict niet volledig oplossen, vooral niet als deze 
samenhangen met andere onderliggende problemen. Maatschappelijke problemen in zijn algeheel kunnen 
ook niet door de individuele rechter opgelost worden, maar ze kunnen wel gesignaleerd en benoemd 
worden om de politiek en de rechtspraak een oplossing te laten zoeken. 
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Rotterdamse Regelrechter en Haagse Wijkrechter 
 
Gebaseerd op: H. Grootelaar, D. Schelfhout & J. van Duijneveldt, Evaluatie Rotterdamse Regelrechter en 
Haagse Wijkrechter. Onderzoeksrapportage, Raad voor de Rechtspraak Research Memoranda, 2020 (15) 
1. 
 
5.1 Conclusie 
Van de pilots van de Regelrechter en de Wijkrechter is in dit onderzoek vastgesteld dat de doelstelling 
in grote mate bereikt is. Deze doelstelling houdt onder andere in dat er oplossingsgerichte toegang is tot 
de rechter en dat er een eenvoudige, snelle en goedkope procedure is. Een aantal punten worden kort 
genoemd: 
 
1. Eenvoudig: De online aanmelding is vrij makkelijk en er is sprake van een informele sfeer tijdens de 

zitting. Er is geen noodzaak om professioneel vertegenwoordigd te worden.  
2. Snel: De zaken uit de pilots zijn met voorrang behandeld en de zitting werd sneller gepland dan 

reguliere zaken. Partijen zijn van mening dat de zaak snel opgelost wordt.  
3. Goedkoop: Het proces van de pilots wordt door de partijen als goedkoop gezien door de lage 

griffierechten. Ook zijn er geen bijkomende kosten voor professionele bijstand omdat dit niet 
noodzakelijk is.  

4. Nabij: Partijen van de pilots stelden dat er meerwaarde zat in het feit dat de Wijkrechter bijvoorbeeld 
aan huis komt.  

5. Oplossingsgericht: Er worden vaak op zittingen afspraken gemaakt tussen de partijen, er is alleen niet 
duidelijk of het conflict hierna ook duurzaam is opgelost. Wanneer er behoefte aan is kan een rechter 
ook een vonnis vellen. 

 
5.2 Maatschappelijke meerwaarde 
Rechtzoekenden die meegewerkt hebben aan de pilots zijn tevreden over de procedures. Ook bijvoorbeeld 
advocaten waren enthousiast over de pilots en het is duidelijk dat er een meerwaarde zit aan de pilots ten 
opzichte van de reguliere procedures. Deze meerwaarde komt enerzijds door het ander type zaken waar bij 
de pilots mee gewerkt wordt en anderzijds door de andere manier van zaaksbehandeling. 
 
De pilots behandelen maatschappelijke conflicten die normaal gesproken niet voor een rechter zouden 
zijn gekomen. Dit zorgt ervoor dat maatschappelijke problemen opgelost kunnen worden. Veel van de 
zaken die bij de pilots behandeld zijn zouden volgens de respondenten niet aan de reguliere rechter 
voorgelegd zijn. De pilots zijn gestart om de drempels richting de rechtspraak te verlagen, zoals de 
financiële drempel. 
 
De pilots zorgen voor behandeling van een ander type zaken die in eerste instantie niet als geschikt gezien 
werden door rechtzoekenden. De groep die door de pilots aangesproken wordt draait niet zozeer om het 
type zaken, maar vooral om groepen rechtzoekenden die te veel drempels zien richting de reguliere 
rechtspraak. Ook is de manier van behandeling van de zaken in de pilots informeler, minder juridisch en 
ten slotte effectiever. 
 
De pilots proberen de kantonrechtspraak terug te brengen naar het nabijheidsrecht dat het vroeger was. 
Er bestaan hierbij drie belangrijke elementen: 
1. Een vereenvoudigd proces: Door de vele schriftelijke stukken die uitgewisseld moeten worden 

tijdens kantonzaken zien rechtzoekenden zich genoodzaakt om professionele rechtshulp in te 
schakelen. Volgens de pilots moet geen aandacht geschonken worden aan onnodige formaliteiten, 
zeker bij eenvoudige zaken.  

2. Zichtbaarheid en aanwezigheid van de rechter: door de hoge griffierechten wordt de afstand tussen 
de samenleving en de rechtspraak steeds groter. Door de pilots zal de nabijheid van de rechtspraak 
terugkeren.  

3. Emancipatie rechtzoekende: De pilots laten zien dat de rechtzoekende de zaak zelf kan aanpakken. 
Het verschil tussen de pilots en mediation is dat de rechter bij de pilots beslissingsmacht heeft.  
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5.3 Voorwaarden 
Voor een succesvol verloop van de pilots bestaat er een aantal randvoorwaarden die ten grondslag liggen.  
 
1. Beide pilots hebben een kader om te bekijken of zaken geschikt zijn voor de pilotprocedures. Hierbij 

komt dat er bereidheid moet zijn van partijen om er samen uit te komen. Het gezamenlijkheids- 
vereiste van art. 96 Rv draagt hieraan bij.  

2. Er moet sprake zijn van een ondersteunend bureau met genoeg capaciteit.  
3. De pilotprocedure moet onder de aandacht van het publiek gebracht worden, de bekendheid van de 

procedure is van belang.  
4. Er wordt door de pilots beroep gedaan op andere competenties. Het probleem hierbij is dat er voor 

medewerkers gekozen moet worden die de juiste competenties hebben of er geïnvesteerd moet worden 
in de ontwikkeling hiervan.  

 
Contact met rechtzoekenden is in de pilots intensiever dan in de reguliere procedure. Dit blijkt op twee 
manieren: 
 
1. Doordat de pilotprocedure nieuw is zitten partijen soms met veel vragen die beantwoord moeten 

worden. 
2. Door het gezamenlijkheidsvereiste van art. 96 Rv moeten beide partijen akkoord gaan met de 

behandeling van hun zaak door de Wijk- of Regelrechter. De juridisch medewerker moet hierbij een 
partij soms overtuigen om mee te werken aan het proces.  

 
Rechters hebben ook andere competenties nodig dan bij de reguliere procedures. Dit blijkt vooral uit drie 
aspecten: 
 
1. Er wordt vaak geprocedeerd zonder professionele rechtshulp. Dit vergt een andere interactie dan 

wanneer de rechter wel te maken heeft met een professionele procespartij.  
2. De procedure doet vaak beroep op creativiteit van de rechter en er worden innovatieve oplossingen 

gevonden. Het juridische kader is niet meer het primaire punt voor de procedure.  
3. Er wordt niet gewerkt met processtukken, wat een andere aanpak vergt. Op de zitting worden de 

relevante feiten pas duidelijk.  
 
5.4 Kanttekening  
Er zijn een aantal kanttekeningen te maken bij de pilots. Over het algemeen zijn de resultaten positief en 
veelbelovend, maar er is relatief veel uitval van zaken in de pilots in de fase na de aanmelding. Dit komt 
vaak doordat beide partijen moeten instemmen en dit niet het geval is. De pilots lijken te voorzien in de 
maatschappelijke behoeften, maar dit is lastig hard te maken om een paar redenen: 
 
1. Er zijn niet veel zaken aangemeld bij de pilots. Het zou kunnen lijken dat dit komt doordat het aanbod 

aan voor pilots geschikte zaken klein is. Het is echter waarschijnlijk meer omdat het verkrijgen van 
bekendheid van de pilots onder burgers wat tijd vergt. 

2. Het is niet duidelijk of de pilots toegang tot de rechter makkelijker maken voor de betreffende groep 
die onder druk staat, aangezien het niet duidelijk is hoe groot deze groep is. 

3. De rechtzoekenden die in dit onderzoek het woord krijgen zijn niet per se representatief voor de 
maatschappelijke behoeften. Sociaal zwakkere burgers kunnen misschien nog steeds geen toegang 
krijgen tot de procedure.  

4. Professionele rechtsbijstand is volgens de pilots niet nodig, maar uit evaluatie van de rechters blijkt 
dat deze op zitting tijdens het proces vaak een sturende rol hebben om een oplossing te zoeken voor 
een conflict. De zaken die aangemeld worden vragen hierom, alleen is de vraag of het wenselijk is dat 
de rechter zo een sturende rol krijgt.  

5. In de pilots staan de innovatieve ideeën soms op gespannen voet met de beginselen van 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.  

 
In geval van de rechtsgelijkheid is er het probleem dat er geen wettelijke grondslag is voor de lagere 
griffierechten bij de pilots vergeleken met het reguliere proces. Daarnaast worden reguliere zaken 
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vertraagd door de tussenkomst van de pilotzaken. De pilotzaken gaan tot slot over juridisch eenvoudige 
zaken, wat de vraag oproept of een ander type zaken niet ook gebaat zou zijn bij de procedure die bij de 
pilotzaken gebruikt wordt.  
 
Bij de rechtszekerheid bestaat er het probleem dat er maar een bepaald aantal zaken bij de pilots 
behandeld kunnen worden. Er wordt op voorhand besloten of een zaak wel of niet geschikt is, en dus is het 
onzeker of de zaak van een burger voor de rechter zal verschijnen via de pilot 
 
5.5 Toekomst 
Er is veel maatschappelijke aandacht voor de pilots vanuit de politiek en gerechten. De keuzes gemaakt in 
de pilots dragen bij aan een makkelijkere toegang tot de rechter en lagere drempels voor de procedures, 
hetgeen gewenst is onder rechtzoekenden. De pilots worden, zo is gebleken uit het onderzoek, positief 
gewaardeerd en ze hebben meerwaarde ten opzichte van de reguliere procedure.  
 
5.5.1 Inpassing principes 
De vraag bestaat of de pilots na hun eind in 2021 structureel door zullen lopen in de rechtspraak. De 
werkzame principes van de pilots zijn: 
 
1. Eenvoudig: er is een eenvoudig aanmeldformulier, er zijn geen processtukken en partijen kunnen zelf 

het woord voeren.  
2. Snel: zaken komen snel tot een zitting en de rechter doet indien dit mogelijk is al uitspraak op de 

zitting.  
3. Goedkoop: de partijen betalen allebei de helft van het laagste griffierecht, hebben geen 

dagvaardingskosten en er is geen verplichte professionele vertegenwoordiging.  
4. Oplossingsgericht: partijen zijn welwillend om een oplossing te vinden voor een conflict en de 

rechter probeert via een gesprek de problemen op te lossen.  
5. Nabij: de zitting is vaak in de buurt of zelfs thuis.  
 
Er zijn vier scenario’s denkbaar voor de toekomst waaruit blijkt hoe de pilots vorm kunnen krijgen in de 
toekomst:  
 
1. Eén landelijke pilotwerkwijze: alle rechtbanken krijgen een soortgelijke pilotprocedure als de 

Rotterdamse Regelrechter, met een grondslag in art. 96 Rv. Op deze manier wordt er meer ervaring 
opgedaan met de procedure. Er zal uniformiteit en rechtsgelijkheid zijn voor de burgers, wat voordelig 
is.  

2. Maatwerk per rechtbank: via art. 96 Rv kan elke rechtbank zelf experimenteren met de principes 
van de pilots. Er kan aan de werkzame principes een eigen accent worden toegevoegd, op basis van 
lokale situaties en belanghebbenden. Er kunnen op deze manier wel veel verschillende werkwijzen 
ontstaan, wat onduidelijk wordt voor de rechtzoekenden.  

3. Experimenteren met wettelijke grondslag: het gezamenlijkheidsvereiste van art. 96 Rv leidt wel tot 
oplossingsgerichtheid in de pilots, maar zorgt tegelijkertijd voor een rem op het aantal zaken wat 
behandeld kan worden. Via de Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging kan de wederpartij verplicht 
worden om deel te nemen en zo het bereik van de pilots te vergroten.  

4. Structurele inpassing nabijheidsrechter: de kantonrechter krijgt als het ware nieuw gereedschap en 
is in dit geval het vertrekpunt. Burgers kunnen hier terecht met kwesties uit het dagelijks leven, maar 
er is wel een aantal wetswijzigingen nodig om dit principe te verankeren in het procesrecht en de 
rechterlijke organisatie.  

 
De gevolgen voor wet- en regelgeving in de scenario’s zijn als volgt: 

• Scenario’s 1 en 2 hebben geen gevolgen voor de huidige wet- en regelgeving.  
• In scenario 3 zal gebruik gemaakt moeten worden van de Tijdelijke Experimentenwet 

Rechtspleging in verband met de griffiekosten voor rechtzoekenden.  
• In scenario 4 moet in de wet aangepast worden dat conflicten van ieder soort financiële waarde 

aan de kantonrechter voorgelegd kan worden. Ook moeten er veranderingen komen om ervoor te 
zorgen dat de procedure niet langer een dagvaarding of verzoekschrift nodig heeft. Tot slot moet 
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ook hier de Tijdelijke Experimentenwet Rechtspleging toegepast worden in verband met de lage 
griffiekosten.  

 
Er zullen ook consequenties zijn voor de rechtbanken: 

1. Er zullen meer zaken voorgelegd worden aan de rechter die normaal gesproken niet zouden 
worden voorgelegd, wat tot toename in het aantal zaken zal leiden. 

2. Er moet nog steeds gekeken worden of de aangemelde zaken van toepassing zijn op de 
experimentele procedure, de taak van een ondersteunend bureau dat over voldoende capaciteit zal 
moeten beschikken. 

3. De zaken moeten snel op zitting kunnen komen, waardoor eventueel nieuwe medewerkers 
geworven moeten worden. 

4. De competenties van de betrokken professionals zijn van belang, en er moet indien nodig 
bijgeschoold worden. 

 
Tot slot worden de financiële gevolgen van de scenario’s genoemd: 
 
1. Er wordt in alle scenario’s een zitting gehouden, wat een toename in het aantal zittingen betekent.  
2. De gemiddelde zittingsduur zal toenemen, aangezien er bij de pilotprocedures nog feiten besproken 

moeten worden die in de reguliere procedure van tevoren al bekend zijn. 
3. Er is niet noodzakelijk sprake van kostenverhoging. Doordat er geen dossiervorming is en er 

afspraken gemaakt worden op de zitting zelf wordt ook tijd gespaard.  
 
Rechtspraak en maatschappelijke problemen 
 
Gebaseerd op: S. Verberk, ‘Rechtspraak en het oplossen van maatschappelijke problemen’, Recht der 
Werkelijkheid 2017 (38) 2, pp. 136-140. 
 
Essentie  
Verberk stelt dat ze het grotendeels eens is met de opvattingen van Coenraad. De problemen in de 
maatschappij behoren volgens Coenraad niet tot het domein van de rechter maar de rol van de rechter 
draait alleen om het oplossen van problemen van rechtszoekenden. De rechter moet zijn rol beperken tot 
het signaleren en rapporteren van problemen in de maatschappij. Een punt waar Verberk van Coenraad 
afwijkt is wanneer het gaat om de bijdrage van de rechter aan de oplossing van de maatschappelijke 
problemen. Rechtspraak die ertoe doet is rechtspraak die benodigd is in de samenleving en de 
verschillende rechtszoekenden verder helpt. Door een overheid die langzaam terugtreedt krijgen de 
burgers zelf meer verantwoordelijkheden en de verhouding tussen burger en overheid is verticaler 
geworden. 
 
Voor sommige burgers is de toenemende verantwoordelijkheid en het verlangen naar eigen initiatief te 
ingewikkeld. De directeur van het SCP noemt deze groep de ‘cannots’: een groep mensen die hun eigen 
belangen niet goed of helemaal niet kunnen behartigen. Rechters willen zich bij zaken richten op het 
diepgaande belang dat onder het juridische conflict verborgen ligt en zo een duurzamere oplossing 
teweegbrengen. Hierdoor is het duidelijk dat de rol van de rechter draait om het oplossen van problemen 
van rechtszoekenden. Klijn neemt een standpunt in tegen deze rol van de rechter als probleemoplosser, en 
stelt dat deze taakopvatting een slechte verhouding heeft tot de rechtspraak als staatsmacht. Rechtspraak is 
volgens hem gekanaliseerde staatsdwang. 
 
Het gaat er bij het oplossen van problemen volgens Verberk om dat de goede conflictdiagnose gedaan 
wordt. De rechter hoeft bij meer dan een juridisch probleem geen conflict op te lossen, maar kan de 
partijen wel een richting aanwijzen zodat ze samen verder komen. Kritiek hierop is echter dat de rechter 
zo een maatschappelijk werker zou worden. 
 
Verberk meent dat de rol om maatschappelijke problemen op te lossen vooral bij de politiek ligt maar dat 
de rechtspraak hier ook een kleine rol in heeft. Rechters hebben de maatschappelijke problemen duidelijk 
voor zich. Stuiveling stelt dat door deze kennis te delen de Rechtspraak zich inzet voor de samenleving, 
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maar er is nog geen gehoor gegeven aan deze oproep. Het zou volgens Verberk interessant zijn om 
bijvoorbeeld te kunnen zien welk pad personen met schulden binnen de rechtspraak bewandelen. De taak 
van ontwikkelen van het beleid wat op basis van de uitkomsten moet ontstaan ligt dan bij de 
overheidsinstanties. De rechtspraak kan op meerdere onderdelen een actieve opstelling ontwikkelen. Als 
de rechtspraak meerdere zaken van hetzelfde gezin of dezelfde persoon samen zou behandelen, zou dit 
veel efficiënter werken voor de rechtspraak en rechtszoekenden. De rechtspraak zou veel initiatief kunnen 
nemen waarbij wordt bijgedragen aan maatschappelijke problemen, zonder de functie van de rechtspraak 
zelf te verliezen.  
 
Er is meer bewegingsvrijheid nodig voor rechters om de rechtspraak een actievere rol in te laten nemen in 
de samenleving. Verberk bepleit uiteindelijk dat de rol van het oplossen van maatschappelijke problemen 
niet zozeer bij individuele rechters ligt, maar bij de rechtspraak als geheel. Dit kan door: 

1. Uitgangspunten voor beleid of delen van de wet ter discussie te stellen door problemen hierin te 
constateren; 

2. Een beleid op te stellen waarbij relevante data door de rechtspraak beschikbaar wordt gesteld; 
3. Dingen te reorganiseren binnen de rechtspraak zelf.  

 
Rechters moeten beslissingen nemen die behulpzaam zijn voor alle partijen en de rechtspraak als 
organisatie kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen, zolang dit binnen haar 
functie valt. 
 
Civiele rechter in Nederland 
 
Gebaseerd op: J. Vranken & M. Snel, ‘De civiele rechter in Nederland op de schopstoel, NJB 2019/687, 
afl. 13, pp. 858-866. 
 
1 Inleiding 
Er is op meerdere gebieden in de maatschappij onrust vanwege de vrees dat er kwaliteitsverlies zal 
optreden. Oorzaken zijn onder anderen de hoge werkdruk, hervormingen en bezuinigingen. In dit stuk 
blijven we bij de civiele rechter. De laatste paar decennia zijn er meerdere grote veranderingen geweest in 
het civiele recht maar dezelfde kritiek blijft achtervolgen: de civiele rechter is onbereikbaar, te duur en 
onbekend. Er is een overkoepelend beeld van een tekortschietende civiele rechter. Het HiiL-rapport 
‘menselijk en rechtvaardig. Is de rechtspraak er voor de burger?’ tekent vooral voorgenoemd beeld. De 
verhouding tussen burger en de civiele rechtspraak staat in het rapport centraal.  
 
2 HiiL-rapport  
Volgens het rapport is de civiele rechtspraak onbereikbaar en moeilijk voor de gewone burger. Er is 
sprake van een verouderde organisatie met oude procedures, werkwijzen en manier van financiering. 
Volgens het HiiL-rapport is bijna alles mis in de civiele rechtspraak en moet dit allemaal anders.  
 
Het HiiL-rapport komt niet overeen met bevindingen uit (inter)nationaal tevredenheidsonderzoek over de 
Nederlandse civiele procedure. Er is vrij grote tevredenheid wanneer het gaat om het functioneren en de 
kwaliteit van recht onder rechtzoekenden. In de Rule of Law Index 2016 scoort de Nederlandse civiele 
rechtspraak maar liefst een 8.8. Het HiiL-rapport stelt dat andere landen betere procedures hebben dan 
Nederland. Er wordt hierbij verwezen naar de Eurobarometer Justice 2013, waaruit blijkt dat Nederland 
op eenvoud en toegankelijkheid van procedures een lage score heeft. Uit ander onderzoek wat niet in het 
HiiL-rapport besproken wordt, de European commission of the efficiency of Justice, blijkt dat Nederland 
bevredigend scoort als het gaat om productiviteit van de rechtbank in civiele zaken. 
 
Het HiiL-rapport beroept zich onder meer op gegevens uit de Geschibeslechtingsdelta 2014, maar doet 
dit volledig onjuist. Het probleemoplossend vermogen in Nederland is op hetzelfde peil gebleven en is 
niet, zoals HiiL suggereert, afgenomen. In de Geschilbeslechtingsdelta wordt echter wel duidelijk dat 
burgers geen rechtshulpverlener hebben ingeschakeld vanwege meerdere problemen. 
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Volgens het HiiL-rapport is het de civiele rechtspraak verwijtbaar dat een laag percentage conflicten voor 
de civiele rechter terechtkomt. Dit komt echter misschien niet door weinig vertrouwen of langzame 
procesvoering maar kan ook komen doordat er veel andere oplossingen zijn tegenwoordig, zoals adviseurs 
en helpers. Volgens het SCP is er voldoende vertrouwen van burgers in de rechtspraak, namelijk 70%. Het 
vertrouwen dat burgers hebben in advocaten is overigens vrij laag, lager dan in de rechterlijke macht. Uit 
de Geschilbeslechtingsdelta blijkt dat burgers met laag inkomen en een lagere opleiding van alle burgers 
het minste vertrouwen lijken te hebben in rechters en advocaten. Nog ernstiger is dat de burgers die ermee 
te maken hebben gehad vooral twijfels hadden over of de rechter iedereen gelijk behandeld.  
 
Er zit een groot verschil tussen de uitkomsten van het HiiL-rapport en de bevindingen die door het 
Nederlandse juristenblad gedaan zijn. Het rapport gebruikt onjuiste bronnen en het rapport is niet 
overtuigend. De civiele rechter en procedure is niet zo slecht als het HiiL-rapport beweert. Dit betekent 
echter niet dat er geen verandering moet plaatsvinden. 
 
3 Problem solver 
De rechter moet gezien worden als probleemoplosser en makkelijker bereikbaar worden voor de burger. 
Daarnaast moet de civiele procedure laagdrempeliger, sneller en betaalbaarder worden. Tijd en 
aandacht moet worden besteed aan de problemen in de maatschappij, onderliggende kwesties. Jan Leijten 
stelde 50 jaar geleden dat de civiele rechter, en daarnaast alle juristen, arrogant waren om te denken dat ze 
conflicten tussen mensen kunnen oplossen. Tegenwoordig wordt gemeend dat juristen tekortschieten.  
 
De nieuwe aanpak gaat ervan uit dat samen door de burgers en de civiele rechter tot een oplossing 
gekomen kan worden. Er zijn verschillende vooronderstellingen die de civiele rechter als 
probleemoplosser zien; deze zullen hieronder genoemd worden.  
 
1. Het probleem moet bespreekbaar zijn, het onderliggende conflict moet duidelijk zijn en het probleem 

moet te concentreren zijn. Vaak schiet het ‘doenvermogen’ van de mens tekort ondanks dat ze bewust 
zijn van wat ze moeten doen.  

2. Er moet een behandelbaar probleem zijn voor de rechter. De huidige rechter beoordeelt het probleem 
op basis van het geldende recht, wanneer de rechter problem solver is zullen beide partijen het eens 
moeten worden over de kwalificatie van het probleem. 

3. Het probleem moet behandelbaar zijn voor de betrokkenen en voor de rechter als probleemoplosser. 
Dit kan door bijvoorbeeld alleen een bepaald type probleem toe te laten. Feiten moeten overzichtelijk 
zijn, er zijn weinig bewijsstukken en de oplossing is duidelijk. 

4. Er gelden nog steeds basisprincipes en spelregels in de probleemoplossende procedure. Begrip voor 
elkaars situatie en het zoeken naar een goede oplossing voor beiden staat centraal. Burgers moeten 
rekening houden met elkaars belangen maar tegelijkertijd opletten welke kant de situatie op draait en of 
hun eigen belangen genoeg meegewogen worden. De rechter moet een evenwicht vinden. 

5. Bij de huidige rechter wordt een beslissing gemaakt gebaseerd op het materiële recht. Bij de 
probleemoplossende rechter is dit niet leidend en kunnen alleen de basisprincipes en spelregels gevolgd 
worden voor zover deze duidelijk zijn. Betrokkenen moeten zelf bepalen wat de beste uitkomst is, met 
behulp van de rechter. 

6. Een overheidsrechter is niet opgeleid om de werkzaamheden van probleemoplosser te verrichten, dus 
de vraag is of hij dit kan. Voorstanders van de rechter als problem solver stellen echter dat de opleiding 
aangepast kan worden. Het probleem ligt overigens niet bij het kunnen maar bij de beschikbaarheid van 
de juiste instrumenten en bevoegdheden. 

 
De probleemoplossende rechter moet het proces zo in kunnen richten als hij zelf wenst, en de oplossing 
vinden ligt bij de betrokkenen. Een overheidsrechter is gebonden aan het huidige materiële recht, de 
probleemoplossende rechter heeft meer ruimte. Er is echter geen kans van slagen van de 
probleemoplossende rechter omdat deze niet zomaar wetten en verdragen opzij kan zetten vanwege het 
nakomen van de kernwaarden van deze vorm van rechtspraak: duurzaamheid, snel zijn en maatschappelijk 
effectieve rechtspraak.  
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4 Conclusie 
Zolang de begeleider in het probleemoplossende proces een overheidsrechter is, gewenst door het HiiL-
rapport, de minister en de Raad voor de rechtspraak, kunnen de taken van de probleemoplossende rechter 
niet vervuld worden. De overheidsrechter is gebonden aan het materiële recht en de beginselen van het 
procesrecht. Het probleemoplossende proces en de overheidsrechter gaan simpelweg niet samen. 
Daarnaast is dit ook niet nodig, er is in het huidige recht genoeg probleemoplossend vermogen bij de 
civiele rechter. 
 
Er zijn al meerdere initiatieven voor een civiele rechter met een snel, laagdrempelig en relatief goedkoop 
proces geweest. Voorbeelden hiervan zijn de spreekuurrechter en de regelrechter. Deze initiatieven 
verdienen veel steun en zijn succesvol gebleken. De verwachtingen van het HiiL-rapport, de minister en 
de Raad voor de rechtspraak zijn te hoog en zullen niet waargemaakt kunnen worden. De Raad voor de 
rechtspraak moet de zekerheid van kwalitatief goede rechtspraak vooropzetten en de aspecten hiervan 
continu verbeteren. 
 
Het ontstaan van een probleemoplossende overheidsrechter zou leiden tot een enorme juridiseringsslag, 
waardoor de rechter zich op niet-juridische aspecten moet gaan richten. De probleemoplossende rechter is 
het promoten van mediation als civiele rechtspraak en hier moet de overheidsrechter vandaan blijven.	
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TREFWOORDENREGISTER 
 
Soms ben je de vindplaats van een bepaald begrip kwijt, of heb je behoefte aan net wat meer uitleg bij een 
leerstuk. Lawbooks maakt daarom gebruik van een trefwoordenregister dat verwijst naar de vindplaats van 
populaire begrippen in de samenvatting zelf: 
 
 
Week 6: Empirie en de alledaagsheid van rechtspraak 
 

• Samenvatten        Blz. 4 
• Empirisch onderzoek       Blz. 5 
• ELS         Blz. 5 
• Landkaartje        Blz. 8 
• Geschilbeslechtingsdelta      Blz. 10 

 
Week 7: De veranderende rol van de rechter 
 

• KEI         Blz. 13 
• De spreekuurrechter       Blz. 16 
• De regelrechter        Blz. 18 

 
Week 8: De rechter als probleemoplosser 
 

• Haagse wijkrechter       Blz. 23 
• Maatschappelijke problemen en de rechter    Blz. 26 
• De veranderende rol van de civiele rechter    Blz. 27 
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AANTEKENINGEN 
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