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De kleine risico's van een belangrijke hervorming 
 
De President van de Hoge Raad en de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad maken zich 
grote zorgen over de reorganisatie van de rechterlijke macht. De briefwisseling daarover 
met de Minister en de Staatssecretaris werd in dit blad gepubliceerd en leek van de kant 
van de Hoge Raad hier en daar op een vinnige conclusiewisseling (NJB 2000, p. 1607 
e.v.). In het laatste 'processtuk', dat overigens gematigder van toon is, worden enkele 
bezwaren benadrukt. De Minister zou niet de bevoegdheid mogen krijgen om leden van 
de Raad voor de Rechtspraak en van de gerechtsbesturen te schorsen, te ontslaan of te 
herbenoemen. Geschillen over de afbakening tussen bedrijfsvoering en rechterlijk beleid 
zouden door de rechterlijke macht zelf moeten worden beslist en niet door het parlement. 
Hoogleraren staatsrecht Bovend'Eert en Kortmann gingen er nog harder tegenaan. Zij 
suggereerden zelfs dat er sprake is van een plan om de rechterlijke macht naar de hand 
van de overheid te zetten. Dat maakt indruk. Als zwaargewichten in de rechterlijke 
organisatie waarschuwen dat de grens tussen de scheiding der machten wordt 
overschreden, moet die boodschap buitengewoon serieus worden genomen, menen de 
politieke partijen volgens de Volkskrant van 30 oktober jl. 
De stukken zijn geschreven vanuit een grote betrokkenheid. Maar opmerkelijk vind ik 
ook het gebrek aan distantie en afweging van voors en tegens. Is dit nu werkelijk de 
manier waarop het thema van rechterlijke onafhankelijkheid aan de orde moet worden 
gesteld, een thema dat juist zo met distantie en afweging is verbonden? De Hoge Raad 
wil geschillen tussen de rechterlijke macht en de Minister laten beslissen door de Hoge 
Raad in plaats van door het parlement. Is het niet op zijn minst de vraag of er in dit soort 
zaken geen onafhankelijker orgaan te bedenken is dan de rechter? Bovend'Eert en 
Kortmann redeneren kort door de bocht: de leden van de Raad voor de Rechtspraak 
worden benoemd en ontslagen door de Minister; dús is er sprake van een nieuw orgaan 
van de uitvoerende macht. Dat juist de bedoeling van de instelling van de Raad voor de 
Rechtspraak is om de rechterlijke macht de verantwoordelijkheid te geven voor de eigen 
organisatie en een veel sterkere onderhandelingspositie te geven tegenover de Minister, 
weegt kennelijk niet mee bij deze kwalificatie. 
 
Het is niet goed als President van de Hoge Raad, Procureur-Generaal en hoogleraren 
constitutioneel recht doen alsof gevoelige vraagstukken van onafhankelijkheid kunnen 
worden beslecht met een juridische ja/neen kwalificatie en vervolgens hun volle gewicht 
aan die kwalificatie verbinden. Rechterlijke onafhankelijkheid is veel meer een kwestie 
van risico's van een bepaalde omvang. Er is een risico dat de Raad voor de Rechtspraak 
zich tegen de wil van de rechterlijke macht ontwikkelt tot een zodanig tentakel van de 
Minister, dat deze daarmee een rechterlijke beslissing kan beïnvloeden. Maar hoe groot is 
dat, gezien de voorgestelde wettelijke regeling, de bedoeling die daarachter zit, de 
context waarin de Raad gaat werken en de consensus in Nederland over de 
onaanvaardbaarheid van dit type beïnvloeding? Misschien kan het risico nog verder 
worden verminderd. Wanneer dat lukt door nog betere wettelijke regelingen moet dat 
zeker gebeuren, maar dat Minister en parlement prikkels willen kunnen blijven geven aan 



de kwaliteit van de rechtspleging lijkt een gegeven. Dat hun bevoegdheden nooit en te 
nimmer mogen worden gebruikt om rechterlijke uitspraken te beïnvloeden, is dat 
evenzeer. Op die basis zijn vele oplossingen mogelijk, waarbij juridische formuleringen 
nooit absolute garanties kunnen bieden tegen ongewenste beïnvloeding. Daarom is de 
cultuur van onafhankelijkheid in rechterlijke uitspraken zo belangrijk en moeten we die 
cultuur bevorderen, maar er ook op durven vertrouwen. 
 
Wat voorts mist, is een deugdelijke vergelijking met de huidige situatie. Kijken we naar 
het totale wetsvoorstel in termen van de omvang van risico's voor de onafhankelijkheid, 
dan lijken die in het algemeen enorm te worden verminderd. De rechters in de gerechten 
waren in het oude systeem bijvoorbeeld direct afhankelijk van een directeur beheer van 
het Ministerie voor alle voorzieningen op hun werkplek en dat is een afhankelijkheid die 
dagelijks werd gevoeld. Die afhankelijkheid verdwijnt. De Raad voor de Rechtspraak, 
waarvan iedereen wil dat hij zich ontwikkelt tot een bestuursorgaan ván en vóor de 
rechterlijke macht, krijgt de zeggenschap over de verdeling van middelen over gerechten 
in plaats van de Minister. En dan heb ik het nog maar niet over de kwaliteitssprong die de 
meeste betrokkenen verwachten als de rechterlijke organisatie beter kan worden geleid. 
Kortmann en Bovend'Eert durven woorden als 'management' en 'klantgerichtheid' niet 
zonder aanhalingstekens beet te pakken. Het is hun taal en hun denken niet. Dat mag, 
maar dan moeten zij ook niet de suggestie wekken dat hun constitutioneel-rechtelijke 
waarheid de enige mogelijke waarheid is over dit belangrijke wetsvoorstel en oproepen 
tot verwerping daarvan. Wie een beperkt perspectief kiest, moet er rekening mee houden 
dat andere perspectieven wel eens zwaarwegender argumenten kunnen opleveren; hem 
past bescheidenheid. Waar is het amendement in het Nijmeegse constitutionele denken 
gebleven?  
 
Risico's moeten ook worden afgewogen tegen andere risico's. Natuurlijk is er een risico 
dat de president als hoogste manager van zijn gerecht bang wordt om als 
'voorzieningenrechter' een bepaalde uitspraak te doen, omdat hij na zes jaar herbenoemd 
wil worden in zijn management-functie. Maar hoe groot is dat? En staat daartegenover 
niet het risico van lang voortdurend matig management en van de gevolgen daarvan voor 
de kwaliteit van de rechtspraak? Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat sommige 
presidenten als integraal managers te dirigistisch te werk zullen gaan. Hoe klein die kans 
is, kan ik als buitenstaander moeilijk beoordelen, maar ik weet wel dat juristen-managers 
en de door hen bestuurden vaak de intuïtieve neiging hebben leiding geven te zien als iets 
van hierarchie, helder afgebakende taken en kritische beoordeling van de uitvoering 
daarvan. Dat het management van een professionele organisatie vooral ook een kwestie is 
van draagvlak creëren, coachen, motiveren en verantwoordelijkheid kunnen overdragen, 
is niet altijd voor beide partijen duidelijk. Tekenend is dat men aan weerszijden nog vaak 
spreekt in termen van 'gezag' (ja, inderdaad, tussen aanhalingstekens). Een benoeming 
voor bepaalde tijd kan de risico's van niet goed werkende management-verhoudingen 
verminderen. Zij is misschien niet gewoon in buitenlandse (nog erg gezagsgerichte?) 
rechterlijke organisaties, zoals Van den Haak in het NJB schreef, maar wel in andere 
professionele organisaties. 
 



Juristen zien het vaak als hun taak om tegen risico's te waarschuwen, en terecht. Maar een 
risico signaleren is geen kunst. Het gaat er om de omvang van risico's te schatten en om 
alle risico's in kaart te brengen, waarbij de risico's van niet-veranderen vooral niet mogen 
worden vergeten. Als met veel bombarie wordt gewaarschuwd tegen kleine risico's, die 
niet in een breder perspectief worden geplaatst, kan dat het effect hebben van niet-
constructieve bangmakerij.  
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