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De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de vakvereniging van 
rechters en officieren van justitie in Nederland. Zij brengt magistraten die lid zijn van 
de vereniging bij elkaar om gezamenlijk de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
rechtspraak te bewaken en te werken aan het behoud van het vertrouwen dat de 
samenleving in de rechtspraak stelt. De NVvR vertegenwoordigt de belangen van 
magistraten in het publieke en politieke debat. Nederland telt ongeveer 2.400 
rechters en 800 officieren van justitie; tezamen vormen zij de magistratuur in 
Nederland. Ruim 70 procent van alle magistraten is lid van de NVvR. Voor nadere 
informatie zie www.nvvr.org. 
 
1. Inleiding 
De NVvR heeft met belangstelling kennisgenomen van de aandachtspunten die de 
Europese Commissie in een bijlage bij de Survey heeft geformuleerd. Zij verstrekt 
hieronder de volgende informatie op hoofdlijnen en is gaarne bereid tot een 
toelichting. Bij de beantwoording is gekozen om een antwoord per thema – 
Independence (2.1), Quality of justice (2.2), Efficiency of the justice system (2.3) 
– te formuleren. Daarnaast treft u enige opmerkingen aan betreffende de checks and 
balances (3). Daarnaast zenden wij als bijlagen meerdere rapporten mee. Het betreft 
hier onder andere het rapport Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat dat in maart 
2019 werd gepubliceerd (visitatierapport gerechten) en de reactie van de NVvR 
daarop. Ook sturen wij het rapport mee van de Onderzoekscommissie Openbaar 
Ministerie van april 2019 (commissie-Fokkens). De opmerkingen zoals hieronder 
geformuleerd, zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van met name deze rapporten. 
In de literatuurlijst staan alle geraadpleegde stukken en relevante rapportages nog 
eens vermeld (met hyperlinks). 
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http://www.nvvr.org/
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport%20Visitatie%202018.PDF
https://nvvr.org/uploads/afbeeldingen/3b-NVvR-reactie-op-Visitatiecommissie-in-huisstijl.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
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2. Justice system 
 
2.1 Independence 
De Nederlandse magistratuur bestaat uit de zogeheten zittende magistratuur (ZM) en 
de staande magistratuur (Openbaar Ministerie, OM). De Nederlandse Raad voor de 
rechtspraak (ZM) en het College van procureurs-generaal (OM) hebben de 
kernwaarden onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionaliteit hoog in 
het vaandel staan. De Nederlandse magistratuur geniet hierdoor een aanzienlijk 
vertrouwen in de samenleving en wordt ook internationaal geprezen. Wel bestaan in 
toenemende mate zorgen over de toekomstbestendigheid van een gezaghebbende 
magistratuur in een snel veranderende samenleving, zowel in Nederland zelf als 
internationaal.   
 
2.1.1. Ontwikkelingen ten aanzien van onafhankelijkheid 
De NVvR signaleert een aantal ontwikkelingen die zowel de magistraten als de 
rechtzoekenden rechtstreeks en in negatieve zin raken.  
 

a. Langdurige achterblijvende financiering. In Nederland heeft de magistratuur 
geen afzonderlijke begroting. De begrotingen van zowel de gerechten als van 
het Openbaar Ministerie maken deel uit van de begroting van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. De minister kan gedurende de lopende 
begrotingstermijn kortingen op de toegekende middelen toepassen. 

b. Personele krapte. Zowel door gebrek aan de nodige financiële middelen als 
aan de benodigde opleidingscapaciteit kampt de Nederlandse magistratuur 
met een personele krapte. Het gevolg daarvan is dat magistraten en hun 
ondersteuning structureel overwerken (gemiddeld 40 procent van de officiële 
werktijd). Dit blijkt onder andere uit het consultancy-rapport dat in 2019 
verscheen over de financieringssystematiek van de rechtspraak. Ondanks 
deze extra inspanningen blijven zaken onbehandeld “op de plank” liggen.  

c. Een stagnerende digitalisering. De magistratuur dreigt de aansluiting met de 
snel digitaliserende samenleving te verliezen, doordat onvoldoende snel en 
adequaat op noodzakelijke technologische ontwikkelingen wordt geanticipeerd 
dan wel gereageerd. In het kader van een eerder digitaliseringsprogramma 
(KEI) is de afgelopen jaren vooral op ondersteunend personeel bezuinigd in 
de veronderstelling dat automatisering deze bezuiniging zou rechtvaardigen. 
Mede daardoor wordt ervaren ondersteunend personeel in de rechtspraak op 
dit moment node gemist. 

d. Kwaliteit rechtspleging. Door de combinatie van de drie hierboven genoemde 
factoren staat de kwaliteit van de rechtspleging onder druk. Sommige 
magistraten signaleren zelfs een daling van de kwaliteit in de rechtspleging. 
Uit klantwaarderingsonderzoeken blijkt dat advocaten kritisch zijn over het 
rechterlijk functioneren, de kwaliteit van uitspraken en de doorlooptijden. In de 
vakpers verschijnen hierover inmiddels regelmatig artikelen.    

e. Werving en selectie. Het beleid op het gebied van human resources, zowel 
waar het magistraten betreft als waar het gaat om de ondersteuning, komt 
volgens de NVvR onvoldoende tegemoet aan de noodzaak om goede mensen 
aan de rechtspleging te binden.  

f. Achterblijvende professionalisering. De deskundigheid van leidinggevenden 
en uitvoerders binnen de rechtspleging staat onder druk als het gaat om 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2019%20tijdbestedingsonderzoek%20eindrapport.pdf#search=ziekteverzuim%202019
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kennis over en ervaring met bedrijfsvoering, werkwijzen en werkprocessen. 
Mede daardoor is de afdoeningscapaciteit als geheel onvoldoende geworden. 

 
De hierboven geschetste omstandigheden leveren binnen de rechtspleging 
problemen op en kunnen op termijn het adequaat functioneren van de Nederlandse 
magistratuur bedreigen. Als niet wordt geïnvesteerd in de rechtspleging – op het 
gebied van leiderschap, werving en selectie, opleiding en innovatie – zal het ambt 
van de magistraat volgens de NVvR aan gezag kunnen inboeten. Dit kan negatieve 
gevolgen hebben voor de verhouding tussen de onderdelen van de trias politica en 
daarmee voor de Nederlandse burgers en de samenleving als geheel. 
 
2.1.2 Integriteit 
Integriteit is een essentiële pijler voor onpartijdige rechtspraak. Disciplinaire 
maatregelen tegen rechters zijn zeer uitzonderlijk in Nederland. Uit het jaarverslag 
van de Raad voor de rechtspraak 2019 en het jaarverslag van de procureur-generaal 
bij de Hoge Raad blijkt dat in 2019 in twee gevallen een schriftelijke berisping is 
gegeven aan een rechter/raadsheer in verband met de verwaarlozing van het ambt. 
Verder is een rechter op eigen verzoek ontslagen wegens rijden onder invloed, na 
een vordering door de procureur-generaal. Voorts is sprake geweest van ontslag op 
eigen verzoek van een rechter-plaatsvervanger, in verband met een werk 
gerelateerde integriteitskwestie.  
Naar aanleiding van vermoedens van integriteitsschendingen in de top van het 
Openbaar Ministerie stelde het College van procureurs-generaal in 2019 een 
onderzoek in. De conclusies uit het rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar 
Ministerie leidden uiteindelijk tot het strafontslag van twee hoofdofficieren van justitie 
en waren voor het College aanleiding om het benoemingenbeleid  te herzien. 
 
2.1.3  Zaakstoedeling 
De Raad voor de rechtspraak en de presidenten van de gerechten hebben in februari 
2020 een Code zaakstoedeling gepubliceerd. Deze is nog niet ingevoerd. Hoofdlijn is 
dat zaken op basis van objectieve en controleerbare criteria worden toebedeeld. Op 
dit moment bestaan geen aanwijzingen dat het gebrek aan regels tot nu toe risico’s 
heeft opgeleverd voor de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van rechters. 
 
2.1.4  Onafhankelijkheid Openbaar Ministerie 
De leden van het Openbaar Ministerie behoren in Nederland tot de rechterlijke 
macht. In de praktijk betekent dit dat individuele officieren van justitie op zitting 
stelling nemen in de zaak waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Het OM is voor 
de uitoefening van zijn taken verantwoording schuldig aan de minister van Justitie en 
Veiligheid, die algemene en bijzondere aanwijzingen kan geven betreffende de 
uitoefening van de taken en bevoegdheden van het OM, waaronder bevelen tot 
vervolging of juist het achterwege laten daarvan (art. 127 Wet op de rechterlijke 
organisatie RO). Voor deze aanwijzingen bestaat een zware procedure, waarbij het 
College van procureurs-generaal de kans krijgt te reageren en, als het een 
aanwijzing tot niet opsporen of vervolgen betreft, ook het parlement wordt 
geïnformeerd (art. 128 Wet RO). Omtrent de uitoefening van de ministeriële 
aanwijzingsbevoegdheid zijn verder enkele waarborgen geschapen, zoals 
schriftelijkheids- en motiveringsvereisten, en de bepaling dat een aanwijzing in het 
procesdossier moet worden gevoegd.  

https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/
https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/
https://2019.jaarverslaghogeraad.nl/parket/schorsing-en-ontslag-van-rechters/
https://2019.jaarverslaghogeraad.nl/parket/schorsing-en-ontslag-van-rechters/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Code%20zaaktoedeling%20-%20met%20preambule.pdf
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De bemoeienis van de minister bij benoemingen in de top van het OM is naar 
aanleiding van het eerder genoemde rapport van de commissie-Fokkens opnieuw 
onderwerp van gesprek geworden.  
 
2.2.  Quality of justice 
Zoals gesteld onder 2.1. onder b staat de kwaliteit van de rechtspleging op dit 
moment onder druk. Leidinggevenden binnen de rechtspraak en het Openbaar 
Ministerie bevestigen dat rechters en officieren van justitie structureel overwerken en 
dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het werk. De Raad voor de rechtspraak 
heeft om extra financiële middelen gevraagd om deze ongewenste situatie te keren. 
Desondanks zijn er leden van de NVvR die weinig vertrouwen hebben dat deze 
situatie ten positieve kan worden gekeerd. Zonder voldoende financiële middelen kan 
een krachtige zelfstandige magistratuur op lange termijn niet worden gegarandeerd.  
 
2.2.1 Professionele standaarden 
Sinds 2014 zijn rechters en raadsheren begonnen met het opstellen van 
professionele standaarden. In deze standaarden beschrijven magistraten zelf wat 
volgens hen nodig is voor kwalitatief goede en onafhankelijke rechtspraak. De 
standaarden zijn tevens bedoeld om rechters en raadsheren te beschermen tegen 
bovenmatige productiedruk van de zijde van de leidinggevenden. Helaas blijkt in 
2020 dat er nog steeds onvoldoende budget beschikbaar is en daarom is besloten 
om de professionele standaarden vooralsnog niet bindend in te voeren. De 
handhaving van de genoemde standaarden is niet via regelgeving geborgd. 
Magistraten en burgers kunnen geen protest aantekenen als van de standaarden 
wordt afgeweken en het management hoeft zich niet te verantwoorden als de 
standaarden niet worden toegepast.  
Een voorbeeld is de bovenmatige inzet van de zogeheten rechter- en raadsheer-
plaatsvervangers. Dit zijn juristen die elders werkzaam zijn, bijvoorbeeld als advocaat 
of in de wetenschap, die voor een beperkt aantal zaken als rechter worden ingezet 
bij de behandeling van zaken. Door de opgelopen doorlooptijden van rechtszaken 
worden deze plaatsvervangers vaker ingezet dan volgens de professionele 
standaarden verantwoord zou zijn. Geborgd is (nog) niet dat rechters en raadsheden 
een doorslaggevende stem in de besluitvorming moeten hebben. In verband met de 
ontstane crisis ten gevolge van het COVID-19 virus inventariseert de Raad voor de 
rechtspraak momenteel of en in hoeverre van de geformuleerde professionele 
standaarden kan worden afgeweken om de ontstane extra achterstanden weg te 
werken. Het naleven van de professionele standaarden is met andere woorden nog 
onvoldoende geborgd.  
 
2.2.2 Benoemingsprocedures 
De NVvR is kritisch over de manier waarop de benoemingsprocedure van leden van 
de Raad voor de rechtspraak is georganiseerd. Leden van de raad worden niet 
benoemd volgens het internationale principe “elected by their peers”. De Raad voor 
de rechtspraak bestaat niet in meerderheid uit rechters. Ook bij de benoeming van 
gerechtsbestuurders wordt het genoemde principe niet gevolgd. Hoewel de meeste 
gerechtsbestuurders wel rechter zijn, worden zij de facto benoemd door de raad en 
niet gekozen door peers. Er is een commissie samengesteld die de 
benoemingsprocedure opnieuw tegen het licht houdt. Ook deze commissie bleek 
echter geen of te weinig rekening te houden met het genoemde principe. Dat was 
voor de NVvR reden om in het voorjaar van 2020 uit deze commissie te stappen.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
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Wij verwijzen hier naar het persbericht dat hierover is verschenen op onze website. 
 
2.2.3 Interne rechtsbescherming 
Uit gesprekken met leden uit onze achterban, blijkt dat sommige magistraten, zowel 
officieren van justitie als rechters, een gevoel van onveiligheid ervaren binnen hun 
organisatie. Dit blijkt onder andere uit hoofdstuk tien van het genoemde rapport van 
de commissie-Fokkens en het eerdergenoemde visitatierapport gerechten. Bij 
conflicten tussen een individuele magistraat en zijn of haar leidinggevenden, lijkt de 
regelgeving ten aanzien van de rechtsbescherming van de magistraat tekort te 
schieten of worden de bestaande regels niet altijd in acht genomen. Sommige 
medewerkers ervaren schroom om bezwaar te maken tegen interne maatregelen, 
zoals de overplaatsing naar een andere sector zonder toestemming of het onjuist 
opstellen van een functioneringsverslag. Daardoor is de interne onafhankelijkheid 
van de magistraat onvoldoende geborgd en kunnen functionele autoriteiten 
“informeel disciplinerend” optreden. Tezamen met de te hoge werkbelasting leiden 
deze omstandigheden tot onrust in de rechtspraak. Het ziekteverzuim onder rechters 
en ondersteunende medewerkers tezamen is met een gemiddelde van 5,5 procent 
relatief hoog in vergelijking met andere professionele organisaties. Dit blijkt onder 
andere uit het jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2019, pagina 42.   
 
2.2.4 Positieve ontwikkelingen 
Er zijn ook ontwikkelingen te melden die de kwaliteit van de rechtspleging ten goede 
komen. 
 
2.2.4.1 Rechtseenheid 
Op verschillende rechtsgebieden zijn rechtseenheidsvoorzieningen ontwikkeld die 
berusten op een toereikende wettelijke grondslag. Een voorbeeld vormen de 
zogenaamde overzichtsarresten die de Hoge Raad wijst. Hierin wordt de 
jurisprudentie ten aanzien van bepaalde rechtskwesties samengevat en wordt een 
bepaald leerstuk integraal gepresenteerd. Lagere rechters blijken deze overzichten 
te waarderen. Voorts is het sinds 2012 mogelijk om in civiele en fiscale zaken 
prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen over kwesties waarin zich dezelfde 
(nieuwe) rechtsvraag voordoet. De lagere rechter krijgt op deze manier sneller 
duidelijkheid dan wanneer gewacht moet worden tot een individuele zaak eventueel 
de Hoge Raad bereikt. Ten slotte is in het bestuursrecht het fenomeen van de 
algemene conclusie van een procureur-generaal ontwikkeld. Deze conclusie wordt 
genomen op verzoek van een van de hoogste bestuursrechters in Nederland naar 
aanleiding van een door dat gerecht geformuleerde rechtsvraag. Voorts bevordert de 
Hoge Raad op een meer informele manier de interactie tussen de Hoge Raad en de 
gerechtshoven via zogeheten contact-raadsheren. Ook voert de Hoge Raad 
regelmatig overleg met rechtbanken over algemene, niet aan een specifieke zaak 
gerelateerde, onderwerpen. Eenzelfde interactie bestaat tussen de gerechtshoven en 
de daaronder ressorterende gerechten. Dergelijke interacties bevorderen de 
efficiëntie van het werken en worden door de rechters gewaardeerd.  
De Raad voor de rechtspraak heeft tot wettelijke taak het bevorderen van uniforme 
rechtstoepassing. Daartoe zijn de Landelijke Overleggen Vakinhoud (LOV) opgericht. 
Wel bestaat tussen het management en de werkvloer een zekere spanning of en in 
hoeverre aanbevelingen van de LOV’s ook kunnen worden afgedwongen bij de 
berechting van individuele zaken. Een wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt. De 
hoogste rechter in Nederland heeft inmiddels vaste jurisprudentie ontwikkeld op 

https://nvvr.org/nieuws/2020/nvvr-trekt-zich-terug-uit-werkgroep-bestuursbenoemingen
https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-Rechtspraak-2019.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Nieuws/Paginas/Afwijken-van-landelijke-afspraken-over-schadevergoeding-na-onterecht-voorarrest-niet-ontoelaatbaar.aspx
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grond waarvan vaststaat dat richtlijnen van de LOV niet voldoen aan de eis dat 
rechters zichzelf daaraan hebben gebonden, zodat niet gesproken kan worden van 
“rechtersrecht”.  
 
2.2.4.2 Mediation in strafzaken 
De NVvR wijst als best practice ook op het project Mediation in Strafzaken, waarvoor 
het Nederlandse parlement sinds 2016 budget beschikbaar heeft gesteld. Het doel 
van deze vorm van mediation is herstelbemiddeling teneinde het slachtoffer zo 
mogelijk emotioneel en/of financieel tegemoet te kunnen komen. Slachtoffer en 
verdachte maken samen afspraken voor de toekomst. Mediation is niet altijd een 
alternatief voor een strafzaak, maar biedt voordelen die in een klassieke afdoening 
van een strafzaak vaak niet kunnen worden gerealiseerd.  
In het civiele recht, waaronder het familierecht, en het bestuursrecht is al veel langer 
sprake van de mogelijkheid om tijdens de procedure te verwijzen naar mediation. 
Anders dan in sommige andere landen, maakt deze vorm van interventie geen 
integraal deel uit van de rechtspraak, maar kan ze wel van toegevoegde waarde zijn 
in zaken waarvan duidelijk is dat partijen met elkaar in de toekomst verder moeten. In 
bepaalde zaken kan maatwerk worden geleverd, waardoor het onderliggende geschil 
beter kan worden opgelost. Dit draagt bij tot maatschappelijk effectieve rechtspraak. 
 
2.3 Efficiency of the justice system 
Digitalisering is een onderwerp dat ook in de Nederlandse rechtspraak voor veel 
discussie zorgt. Door de COVID-19 crisis is dit onderwerp nog beter in beeld 
gekomen, nu veel rechters en officieren van justitie gedwongen werden hun werk 
(deels) vanuit huis en met behulp van digitale middelen voort te zetten (onder andere 
via telehoren, digitale zittingen et cetera). Gebleken is dat zowel de bestaande 
hardware als de software niet is toegesneden op het werk in de rechtspleging. 
Bovendien blijken belangrijke rechtswaarborgen in de knel te komen, zoals de 
aanwezigheid van de verdachte bij diens proces. Het beginsel van hoor en 
wederhoor kan digitaal niet onbeperkt worden toegepast. Ook het recht van een 
verdachte of andere justitiabelen om ongehinderd en geheim te kunnen overleggen 
met zijn of haar advocaat, is niet voldoende geborgd. 
 
2.3.1 Extra werkbelasting 
Bestrijding van de werkdruk is voor de NVvR al jaren een speerpunt. Uit een in 2015 
verschenen TNO-rapport bleek dat de digitalisering nog eens een extra 
werkbelasting voor de magistraten en het ondersteunend personeel met zich 
meebracht alsmede gezondheidsrisico’s opleverde. Onder druk van de Centrale 
Ondernemingsraad is dat rapport pas in 2019 voor het eerst serieus genomen. De 
invoering van de digitalisering verloopt met name bij de rechtspraak tot op heden 
moeizaam. De noodzakelijke scheiding tussen rechtspraak en Openbaar Ministerie 
wordt daarbij niet of onvoldoende in acht genomen. Omdat in voorkomende gevallen 
met één systeem wordt gewerkt, zijn rechters in sommige gevallen afhankelijk van 
beslissingen van de leiding van het Openbaar Ministerie om fouten in de gebruikte 
software op te lossen. Dit roept vragen op ten aanzien van de onafhankelijkheid van 
de rechtspraak ten opzichte van het OM. Het vertrouwen van de burger in een 
onafhankelijke strafrechter zou hierdoor op langere termijn geschaad kunnen 
worden.  
 
 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/mediation-in-strafzaken
https://www.eerstekamer.nl/overig/20160617/ergonomie_en_digitalisering_van_de/document
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2.3.2  Extra zittingen na COVID-19 
De Raad voor de rechtspraak is voornemens om, zodra de coronacrisis het feitelijk 
toelaat, extra zittingen te plannen. Daarbij wordt een tijdsspanne op werkdagen van 
07.00 tot 22.00 uur genoemd. De NVvR is er vooralsnog niet van overtuigd dat deze 
extra openstelling van de gerechten verantwoord is, gezien de onderbezetting van de 
magistratuur en het reeds bestaande overwerk. Meer magistraten om extra werkuren 
te bemensen zijn er niet. Efficiency-overwegingen om achterstanden in te lopen 
mogen volgens de NVvR niet ten koste gaan van de kwaliteit van de rechtspleging. 
 
2.3.3  Toegang tot de rechter 
Mensen die een gang naar de rechter maken, zijn daarvoor griffierecht verschuldigd. 
Dit griffierecht wordt onder andere berekend aan de hand van het inkomen van 
rechtszoekenden. Sinds 2011 hanteert de regering een andere manier van 
berekening. Aanvankelijk moest het systeem kostendekkend zijn volgens het in het 
milieurecht bestaande adagium “de vervuiler betaalt”. Volgens de NVvR gaat dat 
principe niet op in het geval van de rechtspleging. Rechtspleging is geen 
economische activiteit die onderhevig is aan marktwerking. De toegang tot de rechter 
is een in internationale verdragen neergelegd mensenrecht. Vervuilen is geen 
grondrecht, maar een schadelijke economische activiteit. Inmiddels is voor zaken met 
kleine belangen een gedifferentieerd systeem van griffierechten ingevoerd dat naar 
onze mening eveneens ongewenste neveneffecten heeft. In de praktijk blijken 
burgers en bedrijven sommige zaken niet meer voor de rechter te brengen, omdat de 
daarvoor verschuldigde griffierechten onevenredig hoog zijn. Dat effect wordt nog 
versterkt op het moment dat een burger een zaak verliest van een rechtspersoon; de 
burger is in dat geval als verliezer namelijk verplicht het veel hogere tarief van de 
rechtspersoon ook voor zijn rekening te nemen. Het beginsel van égalité devant les 
charges public wordt naar de mening van de NVvR daardoor geweld aangedaan. Het 
procesrisico vormt immers, tezamen met eventuele advocaatkosten, vaak een te 
hoge barrière voor partijen. Zelfs burgers die gelet op hun geringe financiële 
mogelijkheden in aanmerking komen voor (deels) gesubsidieerde rechtsbijstand, zien 
daarvan soms af.  
Mede als gevolg van deze financiële belemmeringen is het aantal bij de rechter 
aangebrachte burgerlijke zaken de laatste jaren aanzienlijk gedaald. De zaken die 
wel worden aangebracht, zijn doorgaans complexer dan voorheen.  
 
2.3.4  Efficiency in strafzaken 
De toegenomen complexiteit geldt ook voor strafzaken. De Wet OM-afdoening maakt 
het voor het Openbaar Ministerie mogelijk om in een strafrechtelijk kader, buiten de 
rechter om, straffen op te leggen door het uitvaardigen van een zogeheten 
strafbeschikking. Ook door andere niet-rechterlijke beschikkingen, zoals de 
bestuurlijke strafbeschikking, worden grote aantallen eenvoudige strafzaken buiten 
de rechter om afgedaan. Omtrent de kwaliteit van die afdoening bestaan nog steeds 
grote zorgen. De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft daarover twee 
rapporten uitgebracht, namelijk Beschikt en gewogen in 2014 en het rapport 
Beproefd verzet in 2017. De aanbevelingen uit deze rapporten heeft het OM tot op 
heden nog niet opgevolgd.  
Het gevolg daarvan is dat mondige burgers hun zaak, na vooruitbetaling van de 
boete dan wel voorafgaande aan de tenuitvoerlegging van de door het OM 
opgelegde taakstraf, aan de kantonrechter en de politierechter voorleggen. Het 
percentage vrijspraken of ontslagen van rechtsvervolging dat daarop volgt, is meer 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Rapport%20Beschikt%20en%20Gewogen.pdf
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Over-de-Hoge-Raad/Publicaties/Rapporten%20en%20adviezen/HR-Rapport-Beproefd-Verzet.pdf
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dan 10 procent. De NVvR betwijfelt of deze wijze van afdoening als rechtstatelijk kan 
worden beschouwd. Minder mondige burgers die zich neerleggen bij de oplegde 
strafbeschikking kunnen in de schulden raken of krijgen ten onrechte geen Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG). Een OM-afdoening wordt namelijk op het strafblad 
gemeld, waardoor mensen niet meer in aanmerking kunnen komen voor een 
dienstverband of zelfs vrijwilligerswerk als daarvoor een VOG verplicht is. 
 
3. Other institutional issues related to checks and balances 
 
3.1 Besluitvorming  
Sinds eind 2017 spreekt de NVvR – onder andere met de Centrale 
Ondernemingsraad en het College van Afgevaardigden, die beiden een wettelijke 
grondslag hebben – over de onduidelijkheid bij de besluitvorming op het centrale 
niveau van de rechtspraak en met name over de onduidelijkheid over de rol van het 
zogeheten PresidentenRaadOverleg (PRO).  
Het PRO heeft geen wettelijke grondslag. Of besluiten van het PRO als geldig 
kunnen worden beschouwd, is afhankelijk van de wijze waarop deze besluiten 
worden vertaald in de wel geregelde besluitvorming van of door de gerechten zelf op 
basis van de Wet op de rechterlijke organisatie.  
Daarnaast wijst de Wet RO duidelijk de taken van de Raad voor de rechtspraak aan. 
Op die terreinen is de Raad zonder meer bevoegd. Dat laatste kan soms tot 
problemen leiden, nu artikel 48 van de Wet rechtspositie rechterlijk ambtenaren 
(Wrra) een aantal van die terreinen ook aanwijst als aangelegenheden waarover 
overleg gevoerd moet worden met de sectorcommissie RM (lees: de NVvR) en in 
bepaalde gevallen overeenstemming moet worden bereikt.  
  
3.2 Arbeidsvoorwaarden 
Een ander institutioneel punt is de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor 
rechterlijke ambtenaren. Formeel wordt de arbeidsovereenkomst gesloten volgens de 
regels die gelden voor de besluitvorming in het Sectoroverleg Rechterlijke Macht 
(SORM). Daarin zijn alleen de minister en voornoemde sectorcommissie (de NVvR) 
de partijen. Die partijen zijn ook de enige ondertekenaars van de gesloten 
overeenkomst. De Raad voor de rechtspraak en, in het geval van het OM, het 
College van procureurs-generaal zitten wel aan werkgeverszijde aan tafel, zowel bij 
de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden als in het SORM. Formeel hebben 
zij echter geen zeggenschap in dezen.  
 
3.3. Wetgevingsadvies 
De rechterlijke macht wordt in de gelegenheid gesteld om haar visie te geven op 
wetsontwerpen die relevant zijn voor de rechtspleging. Er wordt onder andere 
geadviseerd door de Raad voor de rechtspraak (artikel 95 RO) en de Hoge Raad. 
Ook de NVvR speelt hierin via haar Wetenschappelijke Commissie (WeCo) een rol, 
conform art. 48, 3e lid van de Wrra. De WeCo adviseert vanuit vakmanschap en met 
veel kennis en ervaring over wetsvoorstellen betreffende de rechtspleging, de 
kwaliteit van de rechtspraak en de toegang tot het recht. De onafhankelijke WeCo 
brengt jaarlijks tientallen adviezen uit. De inhoudelijke kwaliteit van de adviezen is 
hoog en wordt door de wetgever gewaardeerd. In de wetgevingsadviezen 
becommentarieert de WeCo ook, waar nodig, de effecten van wetgeving op de 
werkdruk voor rechters en officieren van justitie; daarmee toets de WeCo ook op de 
haalbaarheid van de voorgestelde wetgeving in de dagelijkse praktijk. Tevens geeft 
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de WeCo aan hoe de wetgeving zich verhoudt tot de bestaande grenzen van het 
rechterlijk domein. De leden van de WeCo vervullen hun rol op basis van 
vrijwilligheid, naast hun reguliere werkzaamheden.  
 
3.4. De rol van de Hoge Raad 
De Hoge Raad vervult met de motivering van zijn arresten en zijn analyses in zijn 
jaarverslag een belangrijke rol in het wetgevingsproces. Zo kan de Hoge Raad 
leemtes in de wet of strijdigheid van regelgeving met voorschriften van hogere orde 
signaleren. De regering heeft bij brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal van 3 maart 2020 te kennen gegeven dat hij blij is met deze 
signalen van de Hoge Raad. Zij helpen om de kwaliteit van wetgeving en de 
rechtszekerheid te verbeteren. De contacten en de relatie tussen de wetgever en de 
Hoge Raad zijn, met wederzijds respect voor elkaars rechtstatelijke positie, van groot 
belang bij de vervulling van de rechtsvormende taak van de Hoge Raad. De 
scheiding van machten staat het geven van deze signalen niet in de weg. 
 



 

 

4. Relevante literatuur 
Bij de beantwoording van de survey heeft de NVvR gebruikt gemaakt van een aantal 
rapporten en andere openbare bronnen. Via hyperlinks in de lopende tekst wordt 
daarnaar verwezen. Hieronder treft u de lijst met belangrijkste rapportages, websites 
en andere openbare bronnen nog eens aan, wederom met hyperlinks. 
 
4.1 Websites 
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, www.nvvr.org 
Raad voor de rechtspraak, www.rechtspraak.nl 
Openbaar Ministerie, www.OM.nl 
 
4.2 Rapportages en reacties 
Goede rechtspraak, sterke rechtsstaat (visitatierapport gerechten, maart 2019)  
Reactie NVvR op rapport visitatierapport gerechten 2019.  
Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens, april 2019) 
Reacties NVvR op commissie-Fokkens 
Het tijdsbestedingsonderzoek in relatie tot de productie voor het primaire proces van 
de rechtspraak (juni 2019) 
 
4.3 Jaarverslagen 
Jaarrekening en -verslag NVvR 2019 
Jaarverslag van de Raad voor de rechtspraak 2019 
Jaarverslag van de procureur-generaal bij de Hoge Raad 2019 
 
 

http://www.nvvr.org/
http://www.rechtspraak.nl/
http://www.om.nl/
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Rapport%20Visitatie%202018.PDF
https://nvvr.org/uploads/afbeeldingen/3b-NVvR-reactie-op-Visitatiecommissie-in-huisstijl.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/25/bijlage-2-rapport-van-de-onderzoekscommissie-openbaar-ministerie
https://nvvr.org/zoeken/resultaten?q=Fokkens
https://nvvr.org/uploads/documenten/Jaarrekening-2019-gewaarmerkt.pdf
https://www.jaarverslagrechtspraak.nl/
https://2019.jaarverslaghogeraad.nl/parket/schorsing-en-ontslag-van-rechters/
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