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Reorgal1Îsatie bij leiding Nederlandse rechtbanken aangegrepen voor n1.odernisering
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Ivo 0p§lI:elllteltll (VelillJigfiJlend eltllJi\UlSiltF.de, VVlI) (i}mil"iltllgd dooft' de pft'es;ideill,ten van. de rechtba.nken en gen:du:§hoven en leden van de Raad voor de i'I~cht§praak,in dt' bibHotheeh
dil; 'lrwt:tedl<e Kamer, Vot!J'l!'Sitte d.j: )ï.eendhert Verlhlt:nj, Robine dl(\': Lange-Tegena"".!', TIûletiJ §imoltls, Cada JEl'adu§, Erik van den JEmster (voorzitter van de Raad), mini§ter Op§telten, Madll:n~e ]Koek, Renltllieli" V,llltll Z!tlltplhle!tll, Clhln:Ï\§ttat V,\Tier1i:z-Weze!tllbeek, Ronaid lP'hilippalfct. AcnterSite rij: Herco Unilien Venema, §imcme Roo§ (lid van de Raad), Daan Keur, MaarteIl vall de
lLaJalJrscho1l:. JHIeli"ma\lm valltll d.er Meer, J0I!)lJP' :Pol: (lid. V"-!tlld.e Raad), lFl'ed van de~: Winn~~l,Hen.l~ Nave§, Ever!: van der Molen, Frits Bal~keT (lid van de Raad) en Peter Puï1e§. Foto Floren van Ol den
Vali\1l

ennieuwt a ree
Vandaag zijn d.e
presidenten van d.e
nieuwe rechtbanken
en gerechtshoven
gepresenteerd, Zittende
presidenten moesten
solHdteren. op hun baan.
i!}O\lllll O!tllZIl; li"edlaci!:elUllt

ANNlEMAlIUJB K-<\\§
DEN HAAG. Rechters genieten in Ne-

derland méér vertrouwen dan de
Tweede Kamer en de regering, maar
minder dan de televisie.
.
Uit het continue burgeronderzoek
van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek halverwege dit jaar dat 68
procent van de Nederlanders vertrouwen in de rechtspraak heeft; 72
procent vertrouwde wat er op televisie komt. AfgeloPen jaren genoten
ook kranten en vakbonden meestal
méér vertrouwen dan de mensen van
de rechtsprekende macht.
Aan zestien nieuwe rechtbankpresidenten nu de taal\: om dat vertrouwen te verbeteren. Vandaag presen- teren het ministerie van Venigheid
en Justitie en de Raad voor de rechtspraak veertien nieu.we prj;Sidenten,
van tien reçhtbanken en v.ier gerechtshoven, PJus nog twee presidenten van bijzondere colleges.
Allemaal hebben zij moeten solHciteren ,naar hun baan. Van de veer·
tien die president zijn geworden,
zijn er vier nieuw. \Op het eerste gezicht lijkt dat weinig, maar het is
voor het eerst dat zoveel rechtbankpresidenten tege1ijl~ worden vervangen. Er zijn t'Nee vrouwen bij geko-
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kpr sidenten

men, waarmee het totaal aantal vrou- vanzelfsprekend gezag hebben, is pelijke uitspraken of extreem lange
welijke presidenten op vier komt.
voorbij." Rechters hebben een ima- doorlooptijden in een rechtszaak.
Ne~ zo nieuw is dat bij diesollicitagoprobleem, denkt Opstelten: "In de
Eén van de nieuwe presidenten die
ties een aantal 'oudl;:' presidenten is beeldvorming is de rechtspraak in verandering moeten gaan teweegi.ifgevallen. Een deel van hen ging zichzelf gekeerd, onbereikbaar, ou- brengen, is Robine de Lange (50). Ze
met pensioen - van de nieuwe presi- derwets, misschien zelfs wereld- was waarnemend president van de
denten.is de gemjddelde leeftijd 54,6 vree!nd."
rechtbanl{ in Den Haag, en wordt nu
jaar, Er vielen bovendien minder baDe rechtspraak ;z:elf ziet ook in dat president van de rechtbank in Rot··
nen te verdelen, omdat vanaf 1 janu- dingen anders moeten. De Raad voor terdam. Die fuseert met de rechtari volgendjaar de geografische inde,- de rechtspraak, de koepel van recht- bank Dordrecht. Rechters genieten
Hug van de rechtbanken verandert.
. banken die de benoemingen deed, .gelukkig nog voldoende gezag, zegt
Die reorganisatie van de rechtban- vernieuwde niet voor niets de pro- De Lange, maar ook zij ziet "aan-,
ken bleek voor d.e Raad voor de recht- fielschetsen voor de nieuwe bestuur- dachtspunten" , "Eén is dat V'Te ons
spraak en het ministerie van Veilig- ders. De presidenten moeten de werk goed moeten blijven doen." Ze
heid en Justitie een mooie gelegen- rechtspraak beter laten aansluiten . noemt als voorbeeld de doorlooptijheid een aantal nieuwe bestuurders bij "de behoeften en problemen in de den van rechtszaken die korter moete benoemen, die vernieuwing moe- samenleving". Want "de rechtspraak ten. "En twee is dat we dat werk beter
ten gaan brengen. Want zoals minis- dreigt op 'achterstand te komen", moeten presenteren."
ter Ivo Opstelten (Veiligheid en Justi- schrijft de Raad voor de rechtspr.aak,
Waar in grote rechtszaken officiers
tie, VVD) vanmiddag tijden$ de pre- doordat burgers, media en politiek van justitie en advocaten geregeld te
se,nl:atie zOQzeggen: "Het 'tijdperk steeds meer aandacht hebben voor gast zijn bij televisieprograruma's en
waarin instituten als de rechtspraak gerechtelijke dwalingen, oribegrij- interviews geven aan kranten, al ja-

Nieuwe indeling rechtbanken moet !GidC'ri tot betere en efficiëntere rechtspraak
lit d~ ilapÖleohti,sche tijclke.r.t NederlandSi!ft'ldlS 'j 3'11 negsi1tÎ,," .. r~
r ndi$seJitienteil, met elk een centràle ,recl1J!21ai")k en voor kleine zakep fiiialen,.de kantongerechten,
V\li!IElnTI hil>id:ini 8i3 de indéling
van derechtèrlijke coilegesin
stand. De vijfgerèchtshóven bestaan Vi:ir)afi877.
Per '1 Januari verandert die indeling,
j': ch1Ü)ar1!~ ilover,
vEirdl?eld av,?r dezelfde regio's als
ti~n r6§iokbrpsen van de nationale politie, st;;a,ks, Van de vijf
gel'schtshovi3lîblijven
vier GVei"
,Amhem en LeeLIwarden fuseren.
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DienieLlwe indeling is volgens het
ministerie vanVeiiigheid
Justitie
nodig om een bet", k~ faHt"it
reel tspraakte leveiCen. Spmrnige
rechtbanken, bijvoorbeeld in ~,!iid
de!burg, Rregent<:; weinig zaken,
andere (Amsterdám) te veel. Met
groteïe i"echtsgebieden moet de
bebandeling vim zaken beter en
snéller te organiseren zijn,

eh

Schaalvergroting biedt volgens minister Op$telten (Veiligheid sn Justitie. VVD) meer nJiMte iOÖf "toecRaHsatia, omdat generallstisèh
persoilèel stïaks de kleineïe, g2ng:Jaardeï zaken ktm afhandelen, Het

is niet zo dat burgers van,af i januari nog m2i:l.ï bij. tien reèhtbs. 1ken terecht kC!nnen. In ·lot<;iai I~u
men e(32 zittir;gslocaties, versmeid üver Nederland.
Overigens stelde de Eerste Kamer
afgelopen zomer Joor de geplande
~chtbank oGt-Nedel"land te
spiltse'l omdat de regio te groot
zou worden, Opstelten zou daarvoor nog iTiet een wetsvvijziging
komen, 'in dat g6'Jalkomener dus
elf rechtsgebieden ir; plaats van
tien: mEit een ,echtbankGelderland
(Arnhen-' en Zutphenf ei een ra::;htbad, Overijsse!(ZINoile e~ Alm.elü).

ren, zijn rechters in vergelijking
daarmee nog onzichtbaar. De Lange
sluIt uiet uit dat rechters meer in de
media zullen optreden. "Om uit te
leggen wat hun werk is, ja. Maar ze
kunnen niet inhoudelijk over de
zaak debatteren. De rechter is immers onpartijdig, anders dan de offider of de advocaat. De rechter luistert, vra",gt en beslist. De rechter
moet distantie bewaren, heeft nu
eenmaal een andere roL"
. Meer belang dan in aanschuiven
bij zulke praatprogramma's ziet De
Lange erin dat rechters in het werk
zelf méér gaan doen om de toegankelijkheid van hun werk te vergroten.
Geen lange, ingewikkelde vonnissen
voorlezen, maar in plaats daarvan
met korte, begrijpelijke samenvattingen komen." We moeten beter nadenken over hoe we ons werk in een
uitzending ofjournaal over het voetlicht laten komen. Enja, dat betekent
misschien dat je een keertj e moet oefenen op het voorlezen vanje vonnis,
vóórdatje de rechtszaal in gaat."
En het gezag van de rechtspraak in
de samenleving? De uitspraak van
een vonnis als mening, net zoals dat
soms VQor conclusies van wetenschappelijk onderzoek geldt? Daarover moeten rechters niet eens in dis·-cussie gaan, zegt De Lange. "Natuurlijk kunnen we uitleg geven als er
misverstanden over uitspraken of
over onze werkwijze bestaan, maar
. de positie van de rechtsprekende
macht moet je niet ter discussie stellen. En als die er wel is, moeten wij
ons daar niet door van de wijs laten
brengen. Wij beslissen. Daarna kan
men nog in hoger beroep, eventueel
in cassatie, maar dat is het dan ook!'

