
Bijdrage Maurits Barendrecht (Research Directeur HiiL en Hoogleraar Innovatie van
Rechtssystemen) aan Online Seminar Knelpunten in de toegang tot het recht, Verbond van
Verzekeraars, 24 november 2022, 13.00 uur. Leestijd 10 minuten

Op 17 november verdedigde HBO-recht docent Lucas Lieverse een proefschrift over “schikken
op de gang”. Dit bijzondere onderzoek trok veel aandacht. Want iedere praktijkjurist herkent dit
moment.
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Er is lang geprocedeerd. Daar zitten de ondernemers wiens samenwerking drie jaar geleden
vastliep. Mensen die hun leefomgeving bedreigd zien, spreken eindelijk hun rechter. Gegriefde
slachtoffers ontmoeten schuldbewuste mannen die hun agressie niet konden beheersen.
Juristen hebben de problematiek vertaald in klachten, eisen en verweren. De rechter schuilt
achter een dik dossier.

Na een gesprek van een uur vraagt de rechter of partijen alsnog overeenstemming willen
bereiken. Want een oordeel over wie wat fout deed, lost vaak weinig op. Ze worden de gang op
gestuurd om met elkaar te spreken.

Dit is het moment waarop de democratische rechtsstaat zijn heilzame werk moet doen. Uit de
talloze normen van het recht zijn een paar regels geselecteerd. Aan twee eenzijdige verhalen
over wat er is gebeurd, voegt de rechter een neutraal beeld toe. Respectvol en zich inlevend in
beide partijen. Ontdaan van juridische scherpslijperij.

Lieverse ging mee de gang op en onderzocht wat daar gebeurde.

Niet veel. De mensen weten niet goed wat ze ermee aanmoeten. Na jaren juridisering en strijd
krijgen ze een half uur om hun conflict op te lossen. Dat sluit niet aan op de verwachting dat de
rechter nu gaat oordelen. Ineens moeten ze weer in gesprek, terwijl dat juist zo moeilijk was
geworden. Toch weet zo'n 30% van de conflictpartijen alsnog iets af te spreken. Al is het maar
om van die slepende procedure af te zijn.

Hoogleraren en promovendus Lieverse spraken vol vuur over hoe dat halfuurtje rechtvaardig
overeenstemmen kan worden vervroegd, verlengd en verbeterd. Met erkenning voor wat er mis
ging, maar zonder nodeloze escalatie. Een gezamenlijke zoektocht naar evenwichtige
uitkomsten waarmee de aanwezige burgers, ondernemers of overheden verder kunnen. Met
hun leven, hun werk, hun bedrijf, hun gezin of hun bijdrage aan een duurzame toekomst.
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Dat vermogen om overeenstemming te bereiken hebben we hard nodig en op ongekende
schaal. 400.000 buren per jaar willen iets doen aan overlast in hun omgeving. Wijkrechters en
buurtbemiddelaars willen daar graag aan bijdragen, net als conflictoplossers bij
woningbouwverenigingen, wijkcentra en rechtsbijstandverzekeraars. Volgens het rapport van
Johan Remkes wachten 52.000 agrarische bedrijven op overeenstemming over sluiten, verder
gaan, hun bedrijf veranderen of verplaatsen. Burgemeesters, wethouders en
omgevingsrechters willen hun boeren en gezinnen een perspectief bieden. Professionals in de
strafrechtketen willen afspraken kunnen maken met mensen die ontsporen, zodat we geweld
uitbannen en aangedaan leed herstellen. 600.000 mensen kampen in Nederland met
problematische schulden en hebben baat bij eerlijke betalingsregelingen.

Internationaal ligt het democratische en rechtsstatelijke werk voor het oprapen. De Rule of Law
Index van het World Justice Project (Oktober 2022) ging sinds 2015 in 64% van de landen
achteruit. Oligarchen en autocraten moeten tegenspel krijgen als zij de spelregels manipuleren.
Natuurlijke hulpbronnen zijn eindig. De vrije markt leidt tot ongelijkheid. We zullen de
rechtsstaat steeds vaker nodig hebben als bundel van procedures om het eens te worden over
een eerlijke verdeling van schaarste.
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Mensen kunnen ook veel zelf, maar de behoefte aan conflictoplossende rechtsroutes neemt
toe. Werd in Nederland in 2009 nog 60% van de jaarlijkse 5 miljoen conflicten opgelost door
overeenstemming of een beslissing, in 2019 was dat gezakt naar 39% (Ter Voert c.s. WODC
Geschilbeslechtingsdelta, 2020)..

Mensen maken steeds minder gebruik van de rechtsvoorzieningen van de overheid, zoals
rechters, buitengerechtelijke procedures, advocaten of de politie. Veelgeprezen alternatieven
zoals mediation, rechtsvoorzieningen in de wijk, probleemoplossende hulp op schaal door
rechtsbijstandsverzekeraars, herstelrecht, slimmer straffen of online ondersteunde
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conflictoplossing bereiken nog weinig mensen. Ingefluisterd door de conflictoplossers in het
veld, vragen Tweede Kamerleden tijdens de Begrotingsbehandelingen steeds om het bereik
daarvan te vergroten. Want professionals willen effectiever zijn en bewegen in de richting van
facilitator en interdisciplinair specialist (Dubelaar c.s., Conflictoplossing: het domein van
rechters? 2021, p. 329 e.v.).

Politici, experts en professionals dringen aan op systematische ontwikkeling van wat
internationaal people-centred justice is gaan heten.
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Ze bevelen aan om meer gebruik te maken van data en evidence-based werken, uitgaande van
het probleem zoals mensen dat ervaren en toewerkend naar overeenstemming over de
uitkomsten die mensen nodig hebben. Op grote schaal en dus voldoende gestandaardiseerd,
met maatwerk waar dat nodig is. De regels en de financiering zouden dat moeten
ondersteunen.

Het contrast met de huidige procedures is intussen groot. De praktijk van de rechtsstaat biedt
burgers vooral mogelijkheden om onrecht aan te geven. Met een reeks opties om een oordeel
te krijgen over wie iets fout deed bij allerlei instanties.

In de sociale media komt dat oordeel steeds intenser en vlugger. De media leveren ingewikkelde
misstanden, waarop we nog dezelfde dag onze simpele mening over goed en kwaad kunnen
botvieren. Parlementaire onderzoeksrapporten, debatten, kamervragen en moties zijn vaak
gericht op het vinden van daders.

Onderzoeksjournalisten luiden de klokken en stellen schandpalen op. Het strafrecht vervolgt,
vonnist en rekent af. Er komen steeds meer controles, toezichthouders, strafbaarstellingen en
klachtenloketten. Zodat we elkaar nog meer de maat kunnen nemen. Tot iedereen wel ergens in
een verdachtenbankje zit te wachten tot de rechter tijd voor hem heeft en hem de gang op
stuurt.
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Wat verhindert krachtige ontwikkeling van procedures die ons tot elkaar brengen? Wat zo
evident nodig is en zo breed wordt gesteund?

Professionals in de conflictoplossing wijzen vooral naar de bestuurders op de hoofdkantoren
van rechtspraak, advocatuur, OM en Justitie. Daar vraagt men zich echter terecht af hoe
wetenschappers en professionals de opschaling van people-centred justice voor zich zien. De
justitie-keten is al overbelast. Duizenden strafzaken worden “geseponeerd,” niemand hoort er
meer van. Rechters en advocaten werken over. En dan allemaal nieuwe dingen gaan doen
zonder financiering?
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De rechtsstaat mist een duurzaam groeimodel. Als we op grote schaal overeenstemming willen
bereiken, dan hebben we een fundamenteel andere wijze van begroting en regulering nodig.
Nu bestaat de Justitiebegroting uit 4 artikelen (nr. 31 tot en met 34 voor de fijnproevers) die 15
miljard aan fondsen scheppen voor politie, rechtspraak, sociale advocatuur, Openbaar
Ministerie en gevangenissen. Plus een beetje voor organisaties als het Juridisch Loket en
Slachtofferhulp die er aan zijn geplakt. Het zijn dus hoofdzakelijk, agenten, officieren van
justitie, rechters, advocaten en gevangenispersoneel die samen voor rechtvaardige oplossingen
moeten zorgen.

De procedures die zij moeten volgen zijn vastgelegd in wetten (strafvordering, burgerlijke
rechtsvordering en algemene wet bestuursrecht) die moeilijk zijn te wijzigen. Deze procedures
worden steeds ingewikkelder en zijn niet ontworpen voor de mensen om wiens problemen het
gaat, maar voor de rechters, juristen en overheden die moeten oordelen. Rechters in hoger
beroep controleren achteraf of deze procedures zijn gevolgd. Maar niet wat het effect is op
mensen en of ze hun problemen via die procedures oplossen. Of juristenwerk en
juristenprocedures bijvoorbeeld goed uitpakken voor vrouwen die aangifte deden van
verkrachting.

Daar kunnen ook politici en bestuurders moeilijk wat van zeggen (zie Beleidsdoorlichting artikel
32, Rechtspleging en rechtsbijstand, oktober 2022, waaruit blijkt hoe de Ministerie van JenV de
faciliteringstaak uitvoert, zonder zicht op de uitkomsten van de rechtspleging en de verleende
rechtsbijstand). Zelfs als de NRC uitzoekt dat maar 10% van de zedendelicten tot een
veroordeling leidt, terwijl de keten vooral daarop wordt aangestuurd. Want officieren van
justitie, rechters en advocaten zijn onafhankelijk.

In de huidige structuur kunnen politici en bestuurders weinig anders dan meer geld geven als
ze betere resultaten willen. Daarom gaat de begrotingsbehandeling ook altijd over meer
agenten, rechters of advocaten, ook dit jaar weer. Waar er nooit genoeg van zijn. Want de
manier waarop ze samen de rechtsproblemen van mensen oplossen is niet zo erg effectief en
de vraag naar oplossingen is groot. Op de begroting is ook geen plaats voor nieuwe
voorzieningen, die wel werken. Daar is geen geld voor en ze passen niet in de wettelijke kaders.

Dit is een gigantische patstelling, die een gevaar voor de democratische rechtsstaat is gaan
vormen. “Betonrot” zoals Tjeenk Willink het noemde. Het is een sluipend gevaar dat veel te
weinig aandacht krijgt in vergelijking met de aanvallen uit het Oosten. Wat zijn de wapens
waarmee we de rechtsstaat niet alleen verdedigen, maar ook vernieuwen, versterken en
kunnen laten groeien?
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De Algemene Rekenkamer (Handhaven in het duister, 2021), de experts (SEO en AEF, 2021) en
de professionals die werken in conflictoplossing: iedereen die zich erin verdiept zou graag zien
dat de monitoring en de financiering meer zou worden gericht op uitkomsten. Interventies die
rechtvaardige overeenstemming leveren, waarmee mensen verder kunnen, daar zou de
geldstroom naar toe moeten lopen. Ingewikkeld, maar de rechtspleging is niet de eerste sector
die het geld en de onderliggende waarden op elkaar afstemt.

Evidence-based werken moet in de regels worden verankerd. In de gezondheidszorg worden
continu nieuwe behandelingen ontwikkeld, getest in academische ziekenhuizen en dan in de
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praktijk. Als het Pfizer vaccin aantoonbaar beter is dan chloroquine dan wordt dat toegelaten
door een neutrale autoriteit. Wat goed werkt, komt in de schappen van de apotheken en artsen
zijn gehouden je de betere behandeling geven.

Wie in de juridische sector een betere behandeling ontwikkelt, krijgt te maken met de
Nederlandse Orde van Advocaten en de rechtspraak met onduidelijke toezichthoudende rollen.
Voor pilotgeld of toelating moet je zelf maar lobbyen bij de Tweede Kamer. Een groot aantal
deskundigen op het gebied van toezicht en bestuurders uit de rechtspraktijk vraagt de Minister
om ‘evidence-based’ toezicht en regulering (Brandbrief wegens gebrek onafhankelijkheid, NRC
28 oktober 2022) .

We moeten ook naar de inkomsten kijken. De juridische hulpverleners zien continu mensen die
in grote problemen zitten en roepen in koor dat recht gratis zou moeten zijn. Het gevolg is dat
het rechtssysteem slechts een paar honderd miljoen aan inkomsten heeft en bijna volledig
draait op subsidies. Grote bedrijven met batterijen Zuidas-advocaten procederen vrijwel gratis.
Wie trouwt geeft tienduizenden euro’s uit, maar wie zijn gezinssamenstelling tien jaar later
verandert, betaalt daar nauwelijks de kosten voor. Wie naar een nieuwe buurt verhuist of daar
een windmolen neerzet - en dus mogelijk overlast gaat veroorzaken - kan best de
inpassingskosten dragen (Buurtvredevoorziening, HiiL in opdracht van Gemeente Den Haag,
2022).

Iedere econoom kan uitleggen dat gratis niet bestaat, maar zich vertaalt in wachtrijen en
pogingen van de rijken om voor te dringen. Rechtsbijstandsverzekeraars laten zien dat
honderdduizenden problemen kunnen worden opgelost met een sluitend verdienmodel. Hun
ervaringen laten ook zien wat de terreinen zijn waarop hard aan betere financiële modellen
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moet worden gesleuteld. De principes lijken simpel (zie uitvoerig HiiL, Charging for justice,
2020):

1. Als rechtvaardige oplossingen voor conflicten aanzienlijk waardevoller zijn dan de
kosten - en dat zijn ze - dan moet het ook mogelijk zijn om een stukje van die kosten in
rekening te brengen. Aan de partij die klem zit, aan de andere kant of aan de
gemeenschap die belang heeft bij vrede.

2. Laat mensen en bedrijven een bijdrage betalen voor resultaten. Voor rechtvaardige
overeenstemmingen waarmee ze verder kunnen met de dingen die voor hen waardevol
zijn. Niet voor het recht om een probleem te mogen voorleggen aan een advocaat of
een rechter.

3. Maak rechtsroutes effectief en voorspelbaar. Dan kunnen de kosten worden begroot,
verzekerd of worden voorgeschoten. En gesubsidieerd voor degenen die dan nog
financiering nodig hebben

Op papier klopt het en is niemand tegen. Focus op uitkomsten. Reguleer onafhankelijk op basis
van “wat werkt.” Minder polarisatie, meer overeenstemming. Professionals die meer kunnen,
voor meer mensen sneller meer waarde toevoegen, en meer verdienen. Financiering op
resultaat. Een groeizame democratische rechtsstaat is goed voor iedereen en voor ons allemaal
samen.

Het is wel hard werken. Om dit te realiseren is denken wij vooral één omslag nodig. Een
groeizame democratische rechtsstaat creëer je niet via een Tweede Kamer motie. Ook niet via
constitutionele toetsing. En ook niet op basis van een pilot in Rotterdam. Of op basis van een
WODC onderzoek. De rechtsstaat verdedigen aan de Oost-grenzen van de EU is ook niet
voldoende. We moeten samen stap voor stap ontwikkelen wat nodig is (Conflicten hanteerbaar
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maken, De rol van het recht versterken, NJB 2022). Dat kost jaren en miljoenen. We moeten het
ook leren, afkijken van andere sectoren.

Dat is een prachtige en ook heel stevige uitdaging. Daarom werken we met een coalitie van
Universiteiten, Hogescholen, de Gemeente Den Haag, internationale kennispartners en vele
anderen aan een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds (zie Initiatief Pagina). Om stap voor stap
de componenten te ontwikkelen die nodig zijn. Wie daarover meer wil weten of al
ontwikkelprojecten in deze richting heeft liggen, nodigen we graag uit om contact op te nemen.
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