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NOTITIE 
 
 

 
Visitatiecommissie: wat kan de NVvR doen? 
 
 

Inleiding 
In april 2019 presenteerde de Visitatiecommissie Gerechten haar rapport Goede rechtspraak, sterke 
rechtsstaat. Inmiddels is het rapport op diverse gerechten besproken en heeft de Raad voor de 
rechtspraak via een brief aan minister Dekker laten weten hoe zij de aanbevelingen uit het rapport 
wil opvolgen. In september 2019 stuurde minister Dekker op zijn beurt een plan van aanpak naar de 
Tweede Kamer.  
 
De NVvR heeft het rapport van de visitatiecommissie en de reacties daarop besproken. Wij hebben 
ons daarbij vooral afgevraagd wat de aanbevelingen van de commissie betekenen voor, met name, 
de leden van de zittende magistratuur. Daarnaast hebben we gekeken in hoeverre de leden kunnen 
bijdragen aan de realisering van de aanbevelingen. Weliswaar zijn de Raad voor de rechtspraak en de 
gerechten de eerst aangewezenen om gevolg te geven aan de aanbevelingen van de 
visitatiecommissie, maar volgens de NVvR is betrokkenheid van de magistraten daarbij essentieel. 
Hieronder zullen we dat standpunt nader uiteenzetten. Verder formuleren we enkele algemene 
gezichtspunten aan de hand waarvan we de uitvoering van de aanbevelingen van de 
visitatiecommissie kunnen toetsen. Na een algemene analyse volgt ons commentaar op specifieke 
punten die de visitatiecommissie in haar rapport heeft besproken. 
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Algemene analyse 
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de inzet, toewijding en loyaliteit van medewerkers van 
de rechtspraak groot zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop rechters structureel 
overwerken en persoonlijk initiatief nemen voor vernieuwingen, die deels in privétijd worden 
opgezet en uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft de visitatiecommissie moedeloosheid en demotivatie 
waargenomen. De werkdruk is al jaren te hoog en rechters zien geen verbeteringen op dit punt. Dat 
is een, zo niet de, reden voor de constatering dat rechters en raadsheden zich minder betrokken 
lijken te voelen bij de organisatie van de rechtspraak als geheel. De focus van rechters en raadsheren 
ligt op het afdoen van zaken. De visitatiecommissie spreekt in dit verband over “onvoldoende 
organisatiebesef”. Volgens de visitatiecommissie rechtvaardigen rechters dit “onvoldoende 
organisatiebesef” met een beroep op de onafhankelijke taak en de daaruit voortvloeiende 
professionele autonomie.  
 
De NVvR bevestigt op grond van de contacten met haar leden dat de niet aflatende werkdruk een 
steeds grotere belemmerende factor is voor inspanningen die niet rechtstreeks het afdoen van zaken 
betreffen. Wel merken wij op dat zaakoverstijgende activiteiten – deelname aan vakinhoudelijk 
overleg, werkoverleg, ad hoc overleg, permanente opleiding en zo voorts – een wezenlijk deel zijn, 
en behoren te zijn, van het dagelijkse werk van iedere rechter. Er is geen rechter meer die uitsluitend 
met dossiers, zittingen en uitspraken bezig is. De NVvR bestrijdt daarnaast de constatering dat bij alle 
rechters sprake zou zijn van “onvoldoende organisatiebesef”. De loyaliteit om te blijven werken aan 
een kwalitatief hoogwaardige rechtspraak is nog steeds groot, zoals de visitatiecommissie 
constateert. Het zijn rechters en raadsheren die belangrijke initiatieven nemen die de rechtspraak 
direct raken, zoals het gebruik van heldere taal (zie link), het stroomlijnen van procedures of het 
opzetten van vormen van buurtrechtspraak (zie link). Het zijn rechters en raadsheren die, samen met 
de juridische en administratieve medewerkers, de organisatie draaiende houden. 
 
Naast de genoemde werkdruk kan volgens de NVvR het beweerde gebrek aan betrokkenheid bij de 
rechtspraak als instituut vooral worden verklaard uit de afstand tussen bestuurders van de gerechten 
en de Raad voor de rechtspraak en de rechters en raadsheren op de werkvloer. Onze rechterlijke 
leden ervaren een gebrek aan aandacht en een luisterend oor voor de problemen die zij dagelijks 
ervaren in het primaire proces. Typerend is de eenzijdige nadruk die bestuurders leggen op snelheid 
en  productiecijfers, terwijl zij lange tijd ontkenden dat sprake was van een werkdrukprobleem. De 
betrokkenheid van rechters en raadsheren bij de rechtspraak als geheel lijdt daaronder. Bestuurders 
laten niet of onvoldoende blijken dat zij bij hun besluitvorming serieus naar de werkvloer luisteren. 
Niet voor niets worden de innovatieve projecten waarnaar de visitatiecommissie verwijst 
grotendeels in de eigen tijd van rechters voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast betwijfelt de NVvR of 
bestuurders wel op “organisatiebetrokkenheid” van rechters en raadsheren zitten te wachten, gezien 
de manier waarop zij zich “top-down” opstellen. De vereniging ontvangt veel signalen van leden die 
zich niet veilig voelen binnen de organisatie. Zij hebben negatieve ervaringen met het geven van 
kritische opmerkingen, of vrezen daarvoor, en concentreren zich daarom liever op hun dossiers. 
Sommige rechters zijn “afgehaakt” en zo gaat waardevolle informatie over noodzakelijke 
verbeteringen verloren. 
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De verminderde betrokkenheid van rechters en raadsheren bij de rechtspraak als geheel wreekt zich 
op verschillende manieren.  

• Wantrouwen jegens bestuurders bemoeilijkt de persoonlijke en professionele verhoudingen; 
• Te grote werkdruk maakt mensen minder bereid mee te denken over de toekomst van de 

rechtspleging, terwijl de visitatiecommissie er juist op wijst dat verdere innovatie dringend 
nodig is; 

• Het ziekteverzuim is te hoog. 
 
Het belang van regelvrijheid 
Het vergroten van de betrokkenheid vereist allereerst vermindering van de werkdruk. Ook de 
werkvloer voelt de verantwoordelijkheid om meer rechtseenheid na te streven en doorlooptijden te 
verkorten, maar moet daarvoor wel de tijd hebben. Het aanstellen van meer rechters is zeker een 
deel van de oplossing, maar kan de nood niet volledig lenigen. De professionele standaarden zijn in 
dit verband een belangrijk instrument, omdat daarin vastligt wat ten minste nodig is voor een 
behandeling die voldoet aan de kwaliteitsnormen. Tegelijk zien deze standaarden maar op een deel 
van het werk van de rechter. Want niet alleen zaakspecifieke activiteiten, maar ook de inspanningen 
die de organisatie als geheel ten goede komen, vergen tijd.  
 
In dit kader wil de NVvR erop wijzen dat een zekere mate van regelvrijheid essentieel is om rechters 
en raadsheren de ruimte te geven hun primaire werk goed te doen en hun betrokkenheid bij de 
organisatie te vergroten. Aandacht voor regelvrijheid is belangrijk om in ieder geval te voorkomen 
dat de werkdrukbeleving tot afbreukrisico leidt. Dat geldt ook voor het nastreven van rechtseenheid. 
Van boven opgelegde rechtseenheid zonder voldoende wettelijke grondslag verhoogt de ervaren 
werkdruk en draagt niet bij aan de evenzeer noodzakelijk rechtsontwikkeling. 
 
Afstand tot bestuurders 
Om de situatie ten positieve te keren, zal de afstand tussen werkvloer en bestuur, zowel als het gaat 
om de Raad voor de rechtspraak als de gerechten, kleiner moeten worden. Dat kan volgens de NVvR 
alleen als rechters en raadsheren in het primaire proces serieus worden genomen en er beter naar 
hen wordt geluisterd zonder dat zij het gevoel krijgen op hun mening te worden afgerekend. Om de 
organisatie van de rechtspraak te laten voldoen aan de eisen van de tijd, zijn betrokken en 
gemotiveerde medewerkers nodig die zich verantwoordelijk voelen voor een goed functionerende 
rechtspleging. Intrinsiek zijn de leden van de NVvR daartoe altijd al gemotiveerd; de omstandigheden 
waaronder zij hun nu werk moeten doen, zorgen er echter voor dat medewerkers zich terugtrekken 
en afstand nemen. Daarbij speelt de huidige aantrekkende arbeidsmarkt ook een rol. Wil de 
rechtspraak een aantrekkelijke werkgever blijven, dan zal zij een intellectueel klimaat moeten 
scheppen waarin magistraten op een professionele manier hun rechtsstatelijke opdracht kunnen 
uitvoeren. Dat betekent onder andere ruimte voor reflectie, adequate faciliteiten op het gebied van 
ICT en huisvesting en een cultuur van onderling vertrouwen. 
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Maatregelen die worden genomen om de aanbevelingen van de visitatiecommissie te 
implementeren, zullen volgens de NVvR (zie link) in de eerste plaats de werkdruk moeten verlichten 
en de afstand tussen bestuurders en rechters moeten verkleinen. Dat is de lat waarlangs de NVvR 
beoogde maatregelen in eerste instantie zal leggen. De brief van de Raad aan de Minister van 18 juli 
2019 voldoet volgens de NVvR noch wat betreft de totstandkoming van de voorgestelde maatregelen 
noch wat betreft de inhoud aan deze normen. Het antwoord van de minister op de brief van de Raad 
neemt die zorgen zeker niet weg. 
 
Herijking van het rechterlijk domein 
De rechtspraak is de derde staatsmacht in het democratische bestel. Uit het visitatierapport blijkt 
volgens de NVvR onvoldoende op welke manier die bijzondere en op sommige punten unieke positie 
wordt gewaarborgd. Uit de brief van de Raad voor de rechtspraak blijkt bijvoorbeeld dat de 
rechtspraak nog steeds via de inzichten van het new public management wordt bestuurd. Inmiddels 
is duidelijk dat die aanpak – met een nadruk op efficiency – voor de rechtspraak niet werkt. De 
rechtspraak is geen uitvoeringsorganisatie wier kwaliteit vooral in kwantiteit kan worden uitgedrukt. 
De rechtspraak is een beschavingsmodel en geen besturingsmodel.  
 
De NVvR lijkt het raadzaam om het bijzondere werk van de onafhankelijke rechtspraak te herijken, 
waarbij uitdrukkelijk de rechters zelf betrokken moeten worden. Zij zijn het die de grenzen trekken 
rond het rechterlijk domein en duidelijk kunnen maken wat zij nodig hebben om hun werk zo goed 
mogelijk te doen. 
 
Besturing en financiering 
De visitatiecommissie constateert dat de rechtspraak kampt met een schaarsteprobleem. De 
aanbevelingen van de commissie zijn volgens de NVvR echter weinig concreet en bieden te weinig 
handvatten om de bestaande tekorten aan mensen en middelen aan te pakken, dan wel om 
prioriteiten te stellen die bij de rechtspraak passen. Inmiddels heeft het kabinet in de Miljoenennota 
2020 95 miljoen euro extra voor de rechtspraak uitgetrokken, maar het is vooralsnog niet duidelijk 
waaraan dat geld wordt besteed.  
 
Hoewel de NVvR begrijpt dat de bekostigingsproblematiek buiten haar directe verantwoordelijkheid 
valt, wil zij er wel voor pleiten dat rechters zelf betrokken worden bij de manier waarop de 
organisatie verder wordt ingericht. De afgelopen jaren is de afstand tussen bestuurders en 
professionals alleen maar groter geworden. De NVvR zou het toejuichen als die afstand de komende 
jaren weer wordt verkleind en bestuurders en professionals elkaar weer (kunnen) vertrouwen. 
 
Werkdruk en professionaliteit 
Uit het visitatierapport blijkt eens te meer dat de werkdruk ontoelaatbaar hoog is. Het terugbrengen 
van die werkdruk is volgens de NVvR een van de eerste prioriteiten. De afgelopen jaren hebben 
rechters zelf via de landelijke overleg vergaderingen (LOV) de professionele standaarden voor de 
diverse rechtsgebieden vastgelegd. Sommige rechters spreken overigens liever over magistratelijke 
standaarden om aan te geven dat zij de rechtsstaat vormgeven met elke uitspraak die zij doen. Het is 
belangrijk dat deze standaarden geen dode letter blijven, maar werkelijk en in onderlinge samenhang 
worden toegepast. Het wegwerken van achterstanden en het versnellen van doorlooptijden mag niet 
ten koste gaan van de  kwaliteit die in de professionele standaarden wordt vastgelegd.   
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Leiderschap in een veilige organisatie 
Leiderschap - teamvoorzitters, sectorvoorzitters, gerechtsbestuurders en leden van de Raad voor de 
rechtspraak - is een onderwerp dat in de brief van de Raad voor de rechtspraak veel aandacht krijgt. 
De NVvR onderschrijft het belang van een goede leiding die zorgt voor een veilig werkklimaat. Wel 
betwijfelt de NVvR of de door de Raad voorgestelde opleidingstrajecten, zoals het volgen van een 
MBA, leidt tot de gewenste vorm van vertrouwenwekkend leiderschap. Zoals reeds eerder 
opgemerkt is de rechtspraak geen uitvoeringsorganisatie en zijn de principes van new public 
management zo niet achterhaald, dan toch niet klakkeloos toepasbaar op de rechtspraak.  
 
De NVvR pleit voor het opleiden van moderne leiders die niet uitsluitend in modellen, maar vooral in 
mensen denken en moreel en ethisch leiderschap tonen. Moderne leiders moeten oog hebben voor 
en een visie kunnen uitdragen over het bijzondere karakter van de rechtspraak als belangrijk 
onderdeel van de rechtstaat. Om de verbinding tussen bestuurders en werkvloer stevig te 
verankeren en de afstand zoveel mogelijk te beperken, is de NVvR er voorstander van om 
bestuurders voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld maximaal zeven jaar) te benoemen. Daarna kunnen 
zij terugkeren naar het inhoudelijke werk.  
 
Kritische zelfreflectie    
De visitatiecommissie signaleert in haar rapport dat sommige rechters onder professionele 
autonomie vooral persoonlijke onafhankelijkheid verstaan. Kritische zelfreflectie lijkt, zo meent de 
visitatiecommissie, niet sterk ontwikkeld binnen de organisatie. De NVvR is het in zoverre met de 
commissie eens dat rechters niet alleen naar anderen moeten wijzen, maar zeker ook zelf 
verantwoordelijkheid moeten nemen voor de (organisatie van de) rechtspraak als geheel. Om de 
collegialiteit in de zin van “leren van elkaar” en “samenwerken” te vergroten, moeten rechters bereid 
zijn zich blijvend te ontwikkelen en meer ervaringen met elkaar te delen. Volgens de NVvR zijn er de 
afgelopen jaren genoeg initiatieven ontwikkeld om dit doel te bereiken, zoals intervisie, 
spiegelbijeenkomsten en het geven van feedback. Het zou volgens de NVvR goed zijn deze 
instrumenten niet alleen op de vorm, maar ook op de inhoud verder te ontwikkelen. Structurele 
aandacht voor kritische zelfreflectie in de (permanente) opleiding van rechters zou ertoe bij kunnen 
dragen dat veranderingen beklijven.  
 
De NVvR wil de komende jaren actief bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid van 
magistraten bij de organisatie en bij hun persoonlijke ontwikkeling. De positie van de magistraat is 
blijvend veranderd; solisten van weleer zullen in toenemende mate moeten samenwerken met ook 
niet-magistratelijke medewerkers die actief gewaardeerd en betrokken moeten worden bij de 
ontwikkeling van de rechtspraak. De rechtspraak zal daarnaast diverser moeten worden om een 
herkenbare afspiegeling van de samenleving te zijn. Dit alles vergt een open houding en een cultuur 
waarin het accepteren van tegenspraak vanzelfsprekend is. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat 
rechters de ruimte ervaren om zich op hun eigen positie en die van de organisatie als geheel te 
bezinnen en zich veilig voelen om zich constructief uit te spreken tegenover bestuurders die op hun 
beurt bereid en in staat zijn om constructieve tegenspraak positief te waarderen. Bestuurders en 
rechters moeten gezamenlijk optrekken ten behoeve van de rechtspraak als geheel. 
 
Maatschappelijk effectieve rechtspraak  
Het recht is geen stilstaand water, maar ontwikkelt zich voortdurend en past zich aan om een steeds 
sneller veranderende samenleving mede vorm te geven volgens de waarden die zijn verankerd in 
onze democratische rechtsstaat. De visitatiecommissie constateert dat binnen de rechtspraak te 
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weinig aandacht voor innovatie is. De NVvR onderschrijft deze conclusie maar ten dele. Het belang 
van een maatschappelijk effectieve rechtspraak wordt door velen in de rechtspraak onderschreven. 
Overal in Nederland wordt op dit moment bijvoorbeeld geëxperimenteerd met laagdrempelige 
buurtrechtspraak. Rechters zelf nemen initiatieven om bestaande procedures aan te passen, opdat 
sneller en adequater wordt gereageerd op de behoeften vanuit de samenleving. Belangrijk is dat 
dergelijke initiatieven ook met het oog op rechtsvorming vanuit de rechterlijk waarden verder 
worden vormgeven. Bedrijfsmatige overwegingen mogen, zoals we eerder opmerkten, niet 
doorslaggevend zijn. 
 
De NVvR houdt ontwikkelingen op het gebied van innovatieve rechtspraak in de gaten en wil waar 
mogelijk een rol spelen bij het delen van best practices en het versterken van samenwerking binnen 
en tussen de gerechten. Daarbij dient wildgroei van experimenten te worden voorkomen en moet nu 
eerst en vooral de basis van de rechtspraak met mensen en middelen weer op orde worden 
gebracht.     
 


