
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 
7 mei 2020 
 
Onderwerp 
Organisatie van onze rechtspleging na coronacrisis 
 
 
Geachte heer Naves, beste Henk, 
 
Aanstaande maandag 11 mei gaan de deuren van de rechtspraak opnieuw open. Dit markeert het 
begin van een nieuwe fase in de organisatie van de rechtspleging sinds de uitbraak van het 
coronavirus. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de beroepsvereniging en vakbond van 
rechters en officieren van justitie, wil graag met u spreken over de zorgen die leven bij onze 
achterban over de invulling van hun werkzaamheden in deze nieuwe periode en over de wijze 
waarop de rechtspleging zich de komende tijd gaat organiseren. 
 
Hoe de werkdagen er straks uit gaan zien, is nog ongewis. Via de interne berichtgeving voor rechters 
en die van officieren van justitie zal ongetwijfeld informatie worden verstrekt over de wijze waarop 
straks gewerkt kan worden, maar het gaat niet alleen om communicatie. De NVvR zal de vinger aan 
de pols houden om aan de bel te trekken wanneer er, onvoorzien, situaties ontstaan die gecorrigeerd 
moeten worden. Daarbij moet de balans gevonden worden tussen het belang van een voortvarende 
rechtspleging en het belang van de gezondheid en veiligheid van iedereen die daarbij betrokken is.  
 
De afgelopen weken is veel aangemerkt op de (digitale) mogelijkheden van de rechtspraak in de 
huidige crisis en de gevolgen die dat heeft gehad voor rechtszoekenden, verdachten of 
procesdeelnemers. Velen hebben geïmproviseerd om er het beste van te maken en om zaken niet 
onnodig vertraging te laten oplopen. Soms ging dat goed, soms niet. Op ieder gerecht en parket is 
hard gewerkt door bijvoorbeeld collega’s op de administratie en in de logistiek om ervoor te zorgen 
dat de rechtspleging in deze tijd verder kon. Officieren van justitie en rechters hebben zoveel 
mogelijk vanuit huis gewerkt. Dit ging niet altijd eenvoudig. Het breekt nu op dat de rechtspraak 
onvoldoende goed functionerende digitale systemen heeft en dat er nog steeds te weinig collega’s 
zijn voor te veel werk.  
 
Ook hierover wil de NVvR met u spreken. De kritiek op de rechtspraak van de afgelopen weken 
maakt de verwachting van de samenleving scherp zichtbaar: men wil dat rechters en officieren van 
justitie snel veel werk verzetten, maar ook dat zij voldoende tijd nemen om hún (individuele) zaak 
goed te behandelen. Echter, achter elke officier en rechter staan al twee of drie uitpuilende 
dossierkasten met werk dat aandacht behoeft. De zorgen over de achterstanden en de werkdruk 
binnen de rechtspleging waren immers vóór de coronacrisis al groot. Nu is het gevoel van veel 
collega’s dat er iedere dag meer zaken bijkomen dan er afgehandeld worden, waardoor die 
achterstand en de werkdruk alleen maar toenemen.  
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De NVvR wil graag uw visie horen op dit dilemma: hoe beteugelen we in deze fase het oplopen van 
de achterstanden zónder dat dit ten koste gaat van de terechte verwachtingen van de samenleving 
en zonder dat dit ten koste gaat van de mensen die werkzaam zijn in onze organisaties? Hoe gaan we 
straks samen verder? Rechters en officieren zijn zeer betrokken bij het werk dat zij doen en laten de 
justitiabelen en de samenleving niet graag in de kou staan. Zij zijn steeds bereid een extra stap te 
zetten, ook nu in deze bijzondere tijd. Maar kán dat wel, wanneer rechters en officieren vóór de crisis 
de avonden en weekenden al nodig hadden om de bestaande werklast aan te kunnen?  
 
Hoe moeten we in dat licht kijken naar de eerder geopperde 24-uursrechtspraak, weekend-
openstellingen en ‘nightcourts’, al dan niet op basis van vrijwilligheid? Gaat het hierbij om het 
verschuiven van de werkbare uren of om vrijwillige uitbreiding? En voor hoe lang? Na 11 mei moet 
gezocht worden naar een duurzame oplossing waarbij recht wordt gedaan aan de precaire balans 
tussen gezondheid en voortvarendheid?  
 
De NVvR wil ook hierover graag met u spreken. De tot dusver ingelaste informele contacten tussen 
de Raad voor de rechtspraak en de NVvR worden gewaardeerd en moeten behouden blijven. Met de 
start van deze nieuwe fase is wat ons betreft het moment aangebroken om ook de formele 
gesprekken weer te hervatten, om zo kwesties zoals hierboven benoemd vanuit onze verschillende 
rollen én onze gezamenlijke verantwoordelijkheid kenbaar voor achterban en samenleving te kunnen 
adresseren.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de leden van de NVvR, 
 
 
 
Rickert Ahling 
Waarnemend voorzitter  


