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onderwerp overleg met Commissie voor Veiligheid en Justitie d.d. 18-02 a.s.

Aan de voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Justitie,

Op 18 februari a.s. vindt overleg plaats tussen de leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie uit
de Eerste Kamer en de leden van de Raad voor de rechtspraak. De Raad zou in dat kader met u over de
volgende onderwerpen van gedachten willen wisselen: de toegankelijkheid van de rechtspraak, de
modernisering van de rechtspraak en de ‘marginalisering’ van de rechtspraak. Deze brief strekt ter
voorbereiding en structurering van dit overleg.

1) Toegankelijkheid rechtspraak: Griffierechten

Goede en toegankelijke rechtspraak is een bron van grote opbrengsten voor een maatschappij.
De mate van toegankelijkheid van de rechtspraak wordt mede bepaald door de hoogte van het
griffierecht, dat rechtzoekenden verschuldigd zijn. Van oudsher ging het om een bescheiden bedrag,
waarmee voorkomen werd dat er te gemakkelijk een beroep op de rechter kon worden gedaan. De
laatste jaren wordt het griffierecht echter steeds meer in verband gebracht met het financieel beheer van
de rechtspraak. De nadruk op het financieel beheer heeft tot gevolg dat de rechtzoekende burger een
kostenpost dreigt te worden; zijn beroep op de rechter maakt deel uit van het kostenplaatje. De Raad
vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling. Griffierecht kan gezien worden als een bijzondere belasting.
Waar overheidsdiensten als brandweer, politie en OM volledig uit de rijksmiddelen worden vergoed,
kan de vraag worden gesteld waarom er voor rechtspraak door de burger apart moet worden betaald. De
rechtspraak is een collectief goed; een van de pijlers van de democratische rechtsstaat.’

Tegen deze achtergrond is het zaak na te denken over een vernieuwing van het griffierechtenstelsel. Bij
het ontwerpen van een nieuw stelsel zouden de volgende punten als uitgangspunt kunnen gelden:

• In zaken, waarin de rechter als enige rechtsbescherming kan bieden tegen de overheid, is geen
griffierecht verschuldigd, tenzij dit nodig is om bagatelzaken te vermijden. Dat betekent geen
of ten hoogste lage griffierechten (in goede verhouding met het belang van de zaak) in

‘Zie in dit verband ook het advies van de Raad voor de rechtspraak over het wetsvoorstel kostendekkende griffierechten
d.d. 21juni2011.
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strafzaken en bestuursrechtelijke zaken van natuurlijke personen in combinatie met
kostenveroordeling van het overheidsorgaan, als de burger in het gelijk wordt gesteld, of in
zodanige mate in het gelijk wordt gesteld dat het beroep op de rechter gerechtvaardigd was.

• In het civiele recht worden de griffierechten gelinkt aan de aard en het belang van de zaak. De
griffierechten mogen niet zodanig hoog worden dat de overheidsrechter zijn betekenis verliest
voor grote gebieden van het civiele recht, omdat geschillenbeslechting wordt overgenomen
door (al dan niet) private arrangementen, zoals arbitrage, geschillencommissies en e-Court.

• In het familierecht wordt het griffierecht gelinkt aan de omvang van het verzoek. Als de rechter
niet alleen nodig is voor de scheiding, maar ook voor de boedelscheiding, de alimentatie, de
omgangsregeling enz. mag het beroep op de rechter meer kosten. Dit kan mensen stimuleren
om zoveel mogelijk zelf (met een bemiddelaar) te regelen.

De Raad vraagt in dit verband ook aandacht voor de verplichte procesvertegenwoordiging in civiele
zaken, die hoge kosten met zich meebrengt. Niet uitgesloten is dat deze op een gegeven moment aan
heroverweging toe zou kunnen zijn, als het wetsvoorstel KEI (zie onder punt 2) is ingevoerd. De
zelfredzaamheid van burgers wordt met dit programma vergroot, omdat het systeem de rechtzoekende
(voor een deel) de weg zal wijzen door de procedure.

2) Modernisering rechtspraak

a. Het Programma KEI

Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KE!) richt zich op snelle en eenvoudige
standaardprocedures met korte termijnen voor inbreng van partijen, beperkte ruimte voor bewijslevering
en sterkere regiebevoegdheden voor de rechter. Doel hiervan is te komen tot voortvarende, digitaal
toegankelijke en minder formele rechtspraak, zodat een conflict snel en effectief kan worden beslecht.

De sterkere regiebevoegdheden voor de rechter leiden tot een minder lijdelijke civiele rechter. Partijen,
in het bijzonder eiser/verzoeker, bepalen de omvang van het geschil, maar de rechter zorgt er vervolgens
voor dat het aan hem voorgelegde geschil goed, snel en kostenefficiënt kan worden beslecht. Die regie
is nodig om vertragingstactieken en nodeloze complicering van het geschil te voorkomen, die mede in
de hand worden gewerkt door het verdienmodel van de advocatuur en de nieuwe digitale
mogelijkheden. Deze hebben ertoe geleid dat een geschil, waarin het dossier in 1970 50 pagina’s
besloeg, nu gemakkelijk 500 pagina’s beslaat, en zijpaden bevat naar talloze andere geschilpunten dan
het geschilpunt dat partijen in de kern verdeeld houdt. Een actievere rechter is onontbeerlijk om
tegenwicht aan deze ontwikkelingen te bieden.
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b. Werkdruk

De Raad maakt zich onverminderd zorgen over de toenemende werk- en productiedruk bij de gerechten.
Deze ontstaat niet zozeer als gevolg van het aantal zaken dat instroomt, maar veeleer als gevolg van de
toenemende gemiddelde zaakzwaarte, ook door nieuwe wetgeving. Dankzij de loyaliteit van rechters en
medewerkers is de Rechtspraak nog steeds in staat de instroom aan zaken te verwerken en de vereiste
kwaliteit te handhaven, maar dit neemt niet weg dat de grens aan wat rechters kunnen verwerken is
bereikt. Inzet van regering en parlement is nodig om de werk- en productiedruk niet verder te laten
oplopen, temeer nu de Rechtspraak zich de komende jaren voor een uitdagend veranderingsprogramma
gesteld ziet.

3) Marginalisering rechtspraak

a. Constitutionele toetsing

De huidige situatie waarin het de rechter verboden is om aan de Grondwet te toetsen, maar hij wel mag
toetsen aan de grondrechten in internationale verdragen, heeft beperkingen. Nederland is vrijwel het
enige land dat een toetsingsverbod kent. Het doet geen recht aan de waarde die een Grondwet in een
democratie zou moeten toekomen. De Raad is daarom voor afschaffing van het toetsingsverbod. De
Rechtspraak kan op deze wijze een bijdrage leveren aan het debat over fundamentele maatschappelijke
en politieke vraagstukken, zoals we dat ook zien in andere landen. Aanvaarding in tweede lezing van
het initiatiefwetsvoorstel Halsema, dat thans in behandeling is bij de Tweede Kamer2.zou dan ook op
steun van de Raad kunnen rekenen.

Over de wenselijkheid van instelling en mogelijke vormgeving van een constitutioneel hof zou dan
nader nagedacht moeten worden. De bevoegdheid tot toetsing aan de Grondwet hoeft niet bij een (apart)
constitutioneel hof belegd te worden. de rechter kan dat prima zelf doen. Het zou goed zijn om de
verschillende stelsels in andere landen eerst op een rij te zetten en daar vervolgens een keuze op te
baseren.

2 Kamerstukken TK 32.334. ingediend 8 maart 2010
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b. Modernisering bestuursrechtspraak in hoogste instantie

De Raad voor de rechtspraak staat positief tegenover de vorming van één nieuw bestuursrechtelijk hof,
waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het
College van Beroep voor het bedrijfsleven opgaan. Dit college zou tot de rechterlijke macht moeten
behoren. Met de vorming van één nieuw bestuursrechtelijk hof wordt de inzichtelijkheid van het stelsel
van bestuursrechtspraak vergroot, het komt de rechtseenheid binnen de bestuursrechtspraak ten goede
en er kan synergievoordeel optreden bij een samengaan van de drie rechtsprekende organen. De
discussie over de scheiding van de adviserende en rechtsprekende taak van de Raad van State, die in het
recente verleden tot (aanvaarde) moties in uw Kamer3 en in de Tweede Kamer4 heeft geleid, zal hiermee
ook tot het verleden behoren.

v. Raad voor de rechtspraak

Motie Duthier
Motie Taverne


