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ONTEVREDENHEID ONDER ‘VREDESRECHTERS’ NA OPHEFFING KANTONGERECHTEN 
 

De make-over van de kantonrechter 
 
De ‘bestuurlijke onderbrenging’ – de zelfstandige kantongerechten werden onderdeel van de 
rechtbank – is door de meeste partijen positief ervaren. Alleen de kantonrechters zelf zijn er onte-
vreden over. Ze verloren hun zeggenschap en kregen er een portie bureaucratie voor terug.  
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Zoals het vroeger was, zo wordt het natuurlijk nooit meer. De kantonrechter als zelfstandige unus, in 
zijn eigen kantongerecht. Dat bracht een heel eigen sfeer met zich mee, kameraadschap, met colle-
ga’s verantwoordelijk voor eenzelfde klus. Van dat kantonrechtersgevoel is weinig meer over. Het 
leefde tijdens een receptie in maart 2003 nog even op, maar ebde daarna snel weg. De kantonrech-
ter is niet langer ‘markant’. 
Die laatste kwalificatie is van mr. Michiel Delfos Visser, een man die na een kantonrechterbestaan 
van 22 jaar in maart 2003 afscheid nam. Bij die gelegenheid werd een symposium georganiseerd, 
waar de oude garde nog een keer herinneringen ophaalde aan die goede oude tijd en waarbij men 
elkaar probeerde te overtreffen met de leukste anekdotes. Een advocaat herinnerde zich zijn oude 
secretaresse, die steevast kanontrechter typte, als kantonrechter werd bedoeld. En vergaderen, ver-
haalde Delfos Visser bij zijn afscheid, dat gebeurde in zijn tijd zo weinig mogelijk. ‘Op de rechtbank 
een keer per twee jaar, op het kantongerecht iets vaker. Maar als er een keer werd vergaderd, dan 
was dat een excuus om vervolgens een gezellig samenzijn te vieren.’ De kantonrechter werd toen 
nog omschreven als een ‘vredesrechter’, die te midden van de mensen staat. 
Hoe anders is de situatie nu. Het streven naar meer efficiency en meer productie hebben de kanton-
rechter uit zijn warme nest gehaald. De 61 voormalige kantongerechten zijn per 1 januari 2002 opge-
heven en ‘bestuurlijk’ ondergebracht binnen de rechtbanken. De kantonrechter bestaat echter nog 
steeds en werkt nu, binnen de rechtbank, in zijn ‘eigen’ sector. Weliswaar met behoud van zijn rech-
terlijke onafhankelijkheid, maar in bestuurlijke zin heeft hij zijn autonomie verloren. 
Die onderbrenging maakt deel uit van een grote operatie om de rechterlijke organisatie eens goed op 
de schop te nemen, een operatie die uit drie fasen bestaat. De eerste fase is ingevoerd per januari 
1992: de integratie van de Raden van Beroep en Ambtenarengerechten in de rechtbank. De tweede 
fase van de herziening van de rechterlijke organisatie is onderbrenging van kantongerechten in 
rechtbanken en de vorming van de sectoren kanton. De derde fase is nog in ontwikkeling: de her-
structurering van het stelsel van bestuursrechtelijke rechtsbescherming en de herijking van rechts-
middelen in civiele en strafrechtspraak. 
Die tweede fase is er niet zonder slag of stoot gekomen. Meerdere commissies hebben er over gead-
viseerd. In eerste instantie was dat de commissie-Leemhuis, voorstander van de bestuurlijke samen-
voeging – en inmiddels is die gerealiseerd. In dezelfde periode schreven de kantonrechters een eigen 
rapport. Zij zagen niets in die samenvoeging en pleitten voor de handhaving van de zelfstandige kan-
tongerechten. Vervolgens zien nog de Contourennota modernisering rechterlijke macht (1998) het 
licht en het Convenant van Zeist. Als op 1 januari 2002 de Wet organisatie en bestuur gerechten in 
werking treedt, is de onderbrenging een feit. Exit zelfstandige kantongerechten. De kantonrechter 
werkt in de sector kanton, zelfs met hetzelfde takenpakket als voorheen. En nog steeds kan er bij 
hem worden geprocedeerd zonder verplichte procesvertegenwoordiging. Going concern, zoals dat in 
managementtaal heet. 
 
Klantgerichter 
Waarom zo’n grote operatie, als het voor de burger niets uitmaakt of hij voor de kantonrechter in de 
sector kanton van de rechtbank staat of voor de kantonrechter in zijn eigen kantongerecht? De ‘on-
derbrenging’ was helemaal niet bedoeld voor de klanten. Sterker, de klant zou er helemaal niks van 
mogen merken. ‘In ieder geval: zij zouden er niet slechter van mogen worden. En ze zíjn er niet slech-



2 

 

ter van geworden’, zegt mr. Herman van der Meer, voorzitter van de sector kanton te Amsterdam. 
Wel moest de rechtspraak, ook die van de laagdrempelige kantonrechter, dichter bij de eisen van de 
tijd worden gebracht, reageert mr. Debbie ter Beek, voorzitter van de sector kanton te ‘s-
Hertogenbosch. ‘De rechtspraak was in zichzelf gekeerd en moest klantgerichter gaan werken.’ 
Dat de klanten – gewone burgers maar ook professionele partijen als advocaten, rechtsbij-
standsjuristen en deurwaarders – van de onderbrenging nauwelijks last hebben ervaren, blijkt uit het 
rapport Kantonrechtspraak in de 21e eeuw. Het rapport is opgesteld door de werkgroep BOK (Be-
stuurlijke Onderbrenging Kantongerechten), op verzoek van de Kring van Kantonrechters en het LOK 
(Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters). Zowel Ter Beek als Van der Meer maakten deel uit van 
deze werkgroep. 
Uit een enquête blijkt dat de professionele klanten meer tevreden zijn over de deskundigheid van 
kantonrechters dan over die van andere rechters. De kantonrechter is beter dan andere rechters in 
staat de zaak binnen de gereserveerde zittingstijd af te handelen en hij geeft partijen ter zitting meer 
ruimte. Tot slot zijn de professionals meer tevreden over de bejegening door de kantonrechters dan 
door andere rechters. 
Die fraaie cijferlijst zou een opsteker kunnen zijn voor de kantonrechters, die zelf niet hebben ge-
vraagd om onderdeel te worden van een grotere rechterlijke organisatie. Maar niets is minder waar: 
de enigen die de ontwikkelingen sinds 2002 als negatief hebben ervaren, zijn de kantonrechters zelf. 
Die conclusie komt niet onverwacht. Ter Beek, kantonrechter sinds 2000: ‘Kantonrechters vonden de 
onderbrenging risicovol. Ze waren bang dat de sterke kanten van de kantonrechtspraak verloren zou 
gaan. En die zijn: goede kwaliteit, snelheid, goedkoop, laagdrempelig. Ze vreesden dat het werk met 
de onderbrenging stroperig en nog ambtelijker zou worden. Blijft ons werk wel zo leuk?’ Volgens de 
kantonrechters is het antwoord op de laatste vraag: nou nee. Ter Beek kent die kritische geluiden 
ook van dichtbij. Onlangs hoorde ze een van de kantonrechters nog zeggen dat hij zich meer en meer 
een ‘loonslaaf’ voelde. ‘Dergelijke geluiden hoorde ik vóór 2002 nooit.’ 
 
Bureaucratie 
Uit de enquête onder de ruim tweehonderd kantonrechters en gerechtsambtenaren in de sector 
kanton blijkt dat met name de kantonrechters veel punten van kritiek hebben, die overigens lang niet 
door iedereen worden gedeeld. Ze vinden dat ze minder zeggenschap hebben, dat de organisatie 
minder open is, dat de werkdruk is toegenomen, dat de werkverhoudingen zijn verslechterd, dat er 
minder informatievoorziening is en dat er minder scholingsmogelijkheden zijn. De kantonrechters 
zijn zich vooral gaan ergeren aan de toegenomen bureaucratie. Toch is enige nuancering hier op z’n 
plaats, zegt Van der Meer, kantonrechter sinds 1994. ‘Natuurlijk, je moet meer met andere sectoren 
en met meer mensen in de rechtbank afstemmen. Maar is die bureaucratie helemaal toe te schrijven 
aan de onderbrenging? Het kan ook komen door het integraal management, dat tegelijkertijd is inge-
voerd, of door de rechtbankbreed toegenomen gerichtheid op productie. .’ 
Nu is, zo zeggen Ter Beek en Van der Meer, de kantonrechter helemaal niet vies van aanpakken. Het 
adagium instroom is uitstroom zit in zijn genen, hij werkt stapels af en laat geen werkvoorraden ont-
staan. Maar de instroom is de laatste jaren gestaag toegenomen. De stijging van de instroom van de 
gehele rechtsprekende organisatie in de afgelopen jaren heeft zich zelfs voornamelijk in kantonzaken 
voorgedaan en de sector is er goed in geslaagd de extra zaken weg te werken. De sector kanton 
kreeg in 2005 50 duizend zaken méér te verwerken dan in 2004, en zit nu ruim boven het miljoen. Bij 
de overige sectoren werden 20 duizend zaken minder behandeld. Op dit moment nemen de sectoren 
kanton 60 procent van alle zaken voor hun rekening. Als het aan de politiek ligt, wordt het takenpak-
ket van de kantonrechter verder uitgebreid. Nu zijn ze bevoegd te oordelen over alle vorderingen tot 
vijfduizend euro, over arbeids- en huur(koop)zaken, pachtzaken, overtredingen, Wet Mulder-zaken 
(bepaalde verkeersovertredingen) en over sommige familierechtelijke kwesties. Daar zou consumen-
tenkoop bij kunnen komen. De grootste verandering verwachten de kantonrechters zelf als de finan-
ciële competentiegrens wordt verhoogd naar tienduizend of zelfs vijftienduizend euro. 
Ter Beek en Van der Meer zouden dat vooral voor de burger een goede zaak vinden. ‘Bij de huidige 
competentiegrens krijg je de merkwaardige situatie dat iemand die een vordering op een ander 
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heeft, omdat die een deuk in zijn Golfje heeft veroorzaakt, bij de kantonrechter komt omdat het 
schadebedrag relatief laag zal zijn. Maar is er sprake van een deuk in een Mercedes, dan zal de scha-
depost wellicht hoger uitvallen en dan wordt er geprocedeerd voor de sector civiel. De eigenaar van 
de Golf heeft nu geen advocaat nodig, die van de Mercedes wel. Dat is toch merkwaardig en boven-
dien zeer kostbaar voor de burger. Advocaatkosten lopen al snel behoorlijk op.’ 
 
Averechts 
De verhoging van de competentiegrens is vooral een kwestie van geld. Van der Meer: ‘Alle kernpro-
ducten van de rechtspraak hebben een prijs. Kantonproducten hebben een lagere prijs dan die van 
de sector civiel. Waarom zou je een deel van die dure producten niet overhevelen naar de goedkope-
re kantonsector? Voor de rechtspraak als geheel is het uiteindelijk kostenneutraal maar voor de bur-
ger niet. Hij is goedkoper uit nu hij ook bij grote vorderingen geen advocaat nodig heeft. Dan kloppen 
zowel de Golf- als Mercedes-eigenaar aan bij de kantonrechter.’ 
Wordt de competentiegrens daadwerkelijk verhoogd tot tienduizend euro, dan zal de sector civiel 
veertig procent van de huidige zaken verliezen aan de sector kanton. Deze laatste zal de toename in 
zaken veel minder hard voelen: slechts vijf procent meer, is de verwachting. 
Voor de inkomsten van advocaten heeft dat nauwelijks gevolgen, zegt mr. Els Unger, algemeen de-
ken van de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘De toegang van de burger tot het recht wordt ver-
ruimd en dat is goed. Er zullen ongetwijfeld advocaten zijn die zich druk maken om hun broodwin-
ning, nu burgers ook zonder advocaten – tot aan de verhoogde competentiegrens – kunnen procede-
ren.’ De omzet die in het verplichte civiele procesdomein wordt behaald stelt niet veel voor. Unger 
schat dat zo’n vijf procent van alle rechtszaken wordt geraakt door de verhoogde competentiegrens. 
‘Bovendien kunnen deze advocaten burgers even goed bijstaan, ook al is dat bij de kantonrechter 
niet verplicht.’ 
Met een uitbreiding van de formatie kunnen de kantonrechters de verwachte toeloop van zaken wel 
aan, denkt Ter Beek. Toch lijkt dat een understatement. Al enige jaren hikken de kantonrechters aan 
tegen een in hun ogen onrechtvaardige bekostigingssystematiek – de wijze waarop beschikkingen, 
vonnissen en andere uitspraken door de Raad voor de rechtspraak worden gefinancierd. Krijgt een 
sector zijn werk niet af, dan komt er geld bij. Bij de sector kanton werkt dat juist averechts, zegt Van 
der Meer. ‘We worden onbedoeld juist gestraft voor het feit dat we geen werkvoorraden hebben en 
onze stapels netjes afhandelden: onze financieringsnormen zijn daardoor met dertig procent ver-
laagd. We zijn daarmee het slachtoffer van ons eigen succes geworden.’ Ter Beek: ‘We houden niet 
van stapels want als er eenmaal een achterstand is, zijn we reddeloos verloren. Dat betekent echter 
dat we weinig tijd overhouden voor werkoverleg, om een zaak écht een keer tot de bodem uit te 
zoeken en om cursussen te volgen. We gaan al minder vaak ter plaatse kijken en houden minder 
getuigenverhoren. Collega’s laten de belangrijke jurisprudentielunches al schieten, dan kunnen ze 
tenminste doorwerken.’ Dat gevoel deelt Van der Meer. ‘In Amsterdam doen we veel aandelenlease-
zaken. Het kost veel tijd om dat onder de knie te krijgen, dus studeren we maar in het weekend.’ 
Met name Herman van der Meer vraagt in zijn functie als secretaris van de Kring van Kantonrechters 
al jaren aandacht voor deze problematiek, maar concreet is daar binnen de rechtspleging nog niet 
veel aan gedaan. ‘We kregen er wel meer mensen bij maar dat bleef achter bij het gegroeide zaaks-
aanbod. Wat doe je dan: de zaken sneller afdoen. We hebben wat kwaliteit betreft de bodem be-
reikt. Er zijn ook mensen die zeggen: we zijn er al doorheen gezakt. Ik denk dat het laatste juist is.’ 
De kantonrechter is binnen de rechtspleging een goedkope kracht – ook al kunnen kantonrechters, 
die allemaal de rang van vice-president hebben doorgroeien tot een hoger salaris dan rechters van 
andere sectoren – en dat kan alleen zo blijven als er in hem wordt geïnvesteerd. ‘Anders gaat het 
fout’, zegt Van der Meer. ‘Het zijn de zeer ervaren rechters die direct inzetbaar zijn. Ze leveren een 
hoge productiviteit. Nu vallen we ten prooi aan de wet van de remmende voorsprong.’ 
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Spreiding 
Wil de eerstelijnsrechtspraak kunnen overleven, dan zal er actie moeten worden ondernomen, vin-
den de beide kantonrechters. Een hogere financiële competentiegrens. Een andere bekosti-
gingssystematiek. Eigenlijk een total make-over van de kantonrechtspraak. Dat betekent ook: op 
meer en andere plaatsen moeten kantonrechters werkzaam zijn. Van der Meer: ‘De huidige kaart van 
de gerechten dateert van 1838. In vijftien van de dertig grootste plaatsen is geen gerecht. In Groenlo 
kun je naar de kantonrechters, maar niet in een grote stad als Almere. Stel dat er in Almere geen 
ziekenhuis zou zijn! Het is van groot belang dat er een betere spreiding van de rechtspraak komt.’ 
Minstens zo ingrijpend is het voorstel om rechtsgebieden te bundelen. Ter Beek: ‘Neem het geval 
van een scholier die af en toe spijbelt, graag naar een andere school wil, wel eens wat bij de Hema 
heeft gepikt en overhoop ligt met zijn stiefvader die het gezag heeft. Voor ieder van deze problemen 
komt hij nu bij een andere rechter terecht, terwijl het toch een samenhangend probleem is. Dat 
moeten we doorbreken en ook de kantonrechter moet daarin een belangrijke rol krijgen. We willen 
dus veel veranderen. Het zijn bespiegelingen over een nieuwe indeling van de rechtspraak, niet lan-
ger via het procesrecht.’ Ter Beek: ‘Dat zal niet op korte termijn te realiseren zijn, maar je mag best 
idealen hebben.’ 
 
 

Goedkope sector 
De bekostigingssystematiek pakt volgens de kantonrechters ongunstig uit voor de sector kanton. De 
berekeningen zijn ingewikkeld en over de grondslagen van de berekeningen is lang niet iedereen het 
eens. In het rapport Kantonrechtspraak in de 21e eeuw komen de opstellers met een aantal opmer-
kelijke voorbeelden over prijsverschillen tussen verschillende sectoren. Zo ‘kost’ een ontslagzaak van 
een ambtenaar (sector bestuursrecht) ruim tien keer zo veel als een ontslagzaak van een gewone 
werknemer (sector kanton). Een voorlopige voorziening kost in exact dezelfde zaak bij civiel driemaal 
zo veel als bij kanton, en bij bestuursrecht zelfs 3,3 maal zo veel. De kosten van een beschikking op 
een handelsrekest liggen bij civiel tien keer zo hoog als bij kanton, en bij het hof zelfs vijftig keer zo 
hoog. Tot slot: in de jaren negentig werd overwogen de Mulderzaken over te hevelen van kanton 
naar bestuursrecht. Dat ging niet door, om één reden: de sectoren bestuursrecht claimden 3,5 keer 
zo veel budget als de kantongerechten nodig hadden. 

 

Opheffing van de sectoren kanton? 
Opheffen van de aparte kantongerechten? De kantonrechters zelf gingen er in 2001 mee akkoord, als 
er maar een ‘eigen’ sector kanton werd ingericht bij de rechtbanken. Nu staat zelfs het voortbestaan 
van die sector kanton ter discussie.  
Artikel 47 van de Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt dat iedere rechtbank een sector kanton 
heeft. Die wettelijke verplichting kan wat de Raad voor de rechtspraak betreft worden opgeruimd. 
Dit heeft voorzitter mr. Bert van Delden laten weten in een brief gericht aan Wim Deetman, voorzit-
ter van een commissie die de modernisering van de rechterlijke organisatie evalueert. Zowel de eigen 
sector als de ‘bijzondere positie van kantonrechters’ worden door de gerechtsbesturen als een be-
lemmering ervaren, schrijft Van Delden. De aparte positie van de sector leidt tot inflexibiliteit en 
inefficiëntie – zeker bij de kleinere rechtbanken als Assen en Almelo. Schrappen dus, dat artikel 47. 
Vervolgens hebben de gerechtsbesturen zelf de vrijheid om de kantonrechtspraak in te vullen: nog 
steeds via een sector kanton of op een andere manier. Kantonrechters zouden daarmee eenzelfde 
positie krijgen dan andere rechters binnen de eerstelijnsrechtspraak, en ook andere rechters kunnen 
worden ingezet als kantonrechters. Pijnlijk is dat de kantonrechter zijn rang van vice-president moet 
inleveren. 

 
Dit artikel is gepubliceerd in Mr. 3/4, 2006. 


